




Samlingar  
utgivna av  

Svenska fornskriftsällskapet

Serie 1 
Svenska skrifter 

104





Lasse Mårtensson

Tungulus i fyra textvittnen
En fallstudie i senmedeltida  

texttradering

Uppsala 2022

English Summary

Tungulus in Four Textual Witnesses
A Case Study in Late Medieval  

Text Transmission

Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 
Serie 1. Svenska skrifter 

104



Abstract
Mårtensson, Lasse. Tungulus i fyra textvittnen. En fallstudie i senmedeltida texttradering. 
Uppsala 2022. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Serie 1, Svenska skrifter 
104. 233 pp. ISBN 978-91-979881-8-6.

The present monograph deals with the A-redaction of the Old Swedish text Tungulus/ 
Tundalus. This work is a translation and/or adaption of the Latin text Visio Tnugdali, present 
in a large number of manuscripts in medieval Europe. The Old Swedish A-redaction exists in 
four manuscripts that are of relevance for its early transmission: Cod. Holm. D 4a (c. 1448, 
1449–1463), Cod. Holm. D 3 (c. 1487/1488), Cod. Linc. Saml. 1a (late 15th century or early 
16th century) and Cod. Holm. K 45 (1525–1550). The investigation aims at mapping the rela-
tionship between these textual witnesses through a comparison of the variation between them, 
with regard to the following categories: 1) absence/presence of textual elements, 2) lexical 
variation, 3) syntactic variation with respect to word order and 4) morphological variation with 
respect to different inflectional forms of the same lemma. This investigation resulted in the fol-
lowing relationship (Greek letters representing now lost steps):

α – D 4a – β – D 3 –( γ –) Linc. 1a – K 45

Following this, an investigation is carried out into the case morphology of the textual wit-
nesses, focusing on how the scribes have dealt with this aspect in the copying process. All the 
textual witnesses have originated during or after the assumed time of the loss of the four-case 
system. All textual witnesses contain variation between forms inflected according to the older 
system and forms not conforming to this. However, although there is considerable general 
variation between inflected and non-inflected forms, it turns out that the inflected and the non-
inflected forms are found in the same positions in the different textual witnesses. It appears that 
all the scribes of the investigated textual witnesses have largely followed their exemplars on 
a morphological level, rendering the case forms found there, and thus disregarding their own 
linguistic norm. 
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Förord 

I fokus för denna bok står den fornsvenska berättelsen om Tungulus och hans vand-
ring genom de kristna dödsrikena. Det yttersta ursprunget till berättelsen är den 
 latinska Visio Tnugdali, som var mycket populär under medeltiden och översattes 
till många folkspråk. På fornsvenska finns två redaktioner av berättelsen, dels den 
 kortare A-redaktionen, som är den som behandlas i denna bok, dels den mer omfat-
tande B-redaktionen. Boken har tillkommit inom projektet Nya ögon på Sveriges 
medeltida skrivare (Riksbankens jubileumsfond, NHS14-2068:1). Jag vill i det sam-
manhanget passa på att tacka samtliga projektdeltagare för ett gott samarbete under 
de år som arbetet har pågått. Dessa är (i bokstavsordning): fil. dr Anders Brun, fil. 
dr Sukalpa Chanda, doktorand Raphaela Heil, doc. Mats Dahllöf, prof. Anders Hast, 
fil. dr Fredrik Wahlberg och fil. dr Ekta Vats. Jag vill också tacka Riksbankens jubi-
leumsfond för det generösa tryckningsbidrag de har beviljat.

Jag vill också rikta ett tack dem som har läst och kommenterat manuset till  denna 
bok, och som samtliga har bidragit med viktiga förbättringsförslag. Dessa är (i bok-
stavsordning): fil. dr Agnieszka Backman, prof. Cecilia Falk, som tyvärr nyligen 
lämnat oss, prof. Odd Einar Haugen, prof. Veturliði Óskarsson, doc. Bo Wendt, prof. 
em. Per-Axel Wiktorsson, prof. Henrik Williams och doc. Patrik Åström. Alla kvar-
stående fel är självklart mina egna.

Avslutningsvis vill jag tacka Svenska fornskriftsällskapets redaktion, prof. Roger 
Andersson, fil. dr Ingela Hedström och doc. Sara Risberg, för att ha antagit boken till 
publicering.





1 Inledning 

Den fornsvenska texten Tundalus, eller Tungulus (se nedan), är en del av ett textkom-
plex med stor utbredning i det medeltida Europa. Grundhistorien i samtliga versioner 
är densamma: en person vid namn Tundalus (eller någon variant på detta namn) för 
ett syndigt leverne och dör. Djävlar kommer då för att föra hans själ med sig till Hel-
vetet, men han undkommer dessa med hjälp av en ängel. Ängeln för hans själ med sig 
på en vandring genom de kristna dödsrikena, från Helvetet till Paradiset (se Lamberg 
2011: 79), för att till sist återkomma till kroppen och till livet. Därefter berättar Tun-
dalus allt vad han har upplevt, och lever ett sedligt liv. 

Det äldsta bevarade textskiktet av denna berättelse är på latin, och att döma av 
det stora antalet bevarade textvittnen synes den ha varit mycket populär.1 Albrecht 
Wagner (1882) gav ut den äldsta latinska versionen under namnet Visio Tnugdali 
(se avsn. 1.4). I vissa av de latinska textvittnena finns den antagna upphovspersonen 
angiven, broder Marcus, som sägs ha översatt ursprungliga iriska versioner till latin. 
Händelserna sägs utspela sig 1149. Visionen fick ytterligare spridning genom att ett 
referat av berättelsen kom att ingå i Speculum historiale av Vincent av Beauvais 
(Ronge 1975: 54). Den latinska versionen av texten översattes sedan till många folk-
språk, bl.a. engelska (Barclay Turnbull 1843), tyska (Wagner 1882), franska (Friedel 
& Meyer 1907), isländska (Cahill 1983) och svenska (Stephens & Ahlstrand 1844; 
Dahlgren 1875). Den nordiska texttraditionen utgörs således av versioner på isländ-
ska och svenska, och på båda områdena tycks traderingen av denna text framför allt 
ha hört till den senare delen av medeltiden. För undersökningar av detta textkomplex 
ur ett europeiskt perspektiv, se Herrad Spilling (1975), Nigel F. Palmer (1982) och 
Yolande de Pontfarcy (1989). Se vidare avsnitt 1.4.

Den fornsvenska texttraditionen består av två redaktioner, av Hans Ronge (1975) 
kallade A-redaktionen och B-redaktionen. Dessa förenas i den grundläggande berät-
telsen som återges ovan, men i fråga om den textuella utformningen är de mycket 
avvikande. En grundläggande skillnad ligger i textmängd, där B-redaktionen är av-
sevärt längre än A-redaktionen (a.a. s. 55). B-redaktionen finns bevarad i endast ett 
textvittne, nämligen i Cod. Holm. A 58, Jöns Buddes bok (utgiven av Dahlgren 1875; 
se också Mikko Kauko 2015: 37). Den ligger nära den äldsta latinska texten sådan 
den är utgiven av Wagner (1882). Avvikelser finns dock, bl.a. i det att det inledande 
textpartiet, som utgör en prolog, saknas. A-redaktionen finns bevarad i fyra hand-
skrifter som är av vikt för dess tidiga tradering, nämligen Cod. Holm. D 4a, Cod. 
Holm. D 3, Cod. Linc. Saml. 1a och Cod. Holm. K 45, hädanefter benämnda D 4a, 
D 3, Linc. 1a och K 45.
1   Yolande de Pontfarcy (1989: 11) anger att det finns 154 handskrifter från 1200-talet till 1800-talet. 
Albrecht Wagner (1882: XIV) listar 54 handskrifter. 
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Den svenska traditionen innehåller två olika namnformer, Tundalus och Tungu-
lus. Ronge (1975: 54) anger att namnformen i de övriga versionerna (latin samt res-
terande folkspråk) av denna text är Tundal(us) och liknande, möjligen återgående på 
Tnúthgal eller Tnúdgal (Friedel & Meyer 1907: 91) eller Dungal (Moe 1927: 230). I 
A-redaktionen av den fornsvenska texten förekommer enbart namnformen Tungulus 
(4 gånger), och i B-redaktionen både Tundalus (10 gånger) och Tungulus (37 gånger). 
Marko Lamberg (2011: 81) förklarar namnväxlingen med att B-redaktionen har till-
kommit utifrån två skilda källor, alternativt att en redan blandad (kontaminerad) källa 
har använts. Då Tungulus används som enda form i A-redaktionen kommer namnet 
Tungulus att användas genomgående, om såväl huvudpersonen som denna redaktion 
(jämte A-redaktionen).

Tungulus har varit i fokus för diskussioner om förhållandet mellan handskrifterna 
D 4a och D 3, vilka till stor del har ett gemensamt innehåll. Tidigare rådde uppfatt-
ningen att det var ett direkt avskriftsförhållande mellan D 4a och D 3 i fråga om 
många av de texter som var gemensamma (t.ex. Kornhall 1959), men detta har senare 
ifrågasatts (Backman 2017). En detaljerad undersökning av Tungulus har tidigare 
inte genomförts, och det är det som görs i föreliggande arbete. I det avseendet fyller 
undersökningen en lucka i fråga om traderingen av de textsamlingar som finns i D 4a 
och D 3, vilka rymmer en stor del av den svenska medeltidens höviska litteratur, 
jämte vissa andra texttyper.

Undersökningen har vidare ett annat, mer allmänt mål. Samtliga textvittnen med 
A-redaktionen av Tungulus tillhör den senare delen av medeltiden, från ca 1450 till 
en bit in på 1500-talet. Detta är en period av djupgående strukturell förändring i 
det svenska språket, med framför allt bortfallet av det tidigare fyrkasussystemet och 
dessutom inflödet av lågtyska lånord. Samtliga textvittnen med A-redaktionen präg-
las av kronologiskt betingad språkblandning, med kasusböjda former blandat med 
oböjda former, eller former som är böjda men på ett avvikande sätt jämfört med det 
tidigare systemet. De fyra textvittnena med A-redaktionen erbjuder därför en god 
möjlighet att studera texttradering under denna period av kraftig språklig förändring. 

1.1 Syfte 
Undersökningen har följande övergripande syften:

1. Att undersöka det textkritiska förhållandet mellan de fyra textvittnena med 
A-redaktionen av Tungulus.

2. Att undersöka hur skrivare, verksamma vid tiden för svenskans kasusbortfall, 
hanterade kasusmorfologin vid avskrift.

3. Att skapa en utgåva av A-redaktionen av Tungulus, med ett textvittne, 
det som efter den textkritiska undersökningen har visat sig ha den mest 
ursprungliga texten, som huvudtext, och varianter från de övriga.
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Före undersökningen kommer den tidigare forskningens uppfattningar om förhållan-
det mellan de fyra textvittnena att redovisas i avsnitt 3. I den tidigare forskningen har 
fokus legat på D 4a och D 3. Dessa handskrifter har ett flertal gemensamma texter, 
och man måste därför ta i beaktande vilka samband tidigare forskare har sett mellan 
de övriga texterna i dem. I själva verket baserar sig de slutsatser som tidigare har 
dragits om förhållandet mellan textvittnena med Tungulus till stor del på förhållandet 
mellan andra gemensamma texter i D 4a och D 3, ibland även K 45. Man har då efter 
en flyktig kontroll antagit att samma förhållande råder i fallet Tungulus.

Målet med undersökningen är inte enbart att etablera hur textvittnena är besläk-
tade, utan också att kvantifiera och analysera avvikelserna mellan dessa för att göra 
en detaljerad kartläggning av avskriftsprocessen. Detta är av intresse då det blir en 
fallstudie i senmedeltida avskriftsverksamhet vid en tid när svenskan genomgick sin 
hittills mest genomgripande strukturella förändring. Den empiriska basen för under-
sökningen är en fullständig excerpering av avvikelserna mellan de fyra textvittnena, 
undantaget sådana som rör fonologi och ortografi. Avvikelserna har därefter klassi-
ficerats efter vad de består av, nämligen 1) textelement som saknas i något textvittne 
i förhållande till de andra, 2) lexikal variation, 3) syntaktisk variation i bemärkelsen 
variation i ordföljd och slutligen 4) morfologisk variation. Den morfologiska varia-
tionen är av två slag, dels 4a) variation mellan böjningsformer av samma lemma, t.ex. 
mellan singularis och pluralis och liknande, dels 4b) morfologisk variation som är be-
tingad av kasusböjning, dvs. sådana fall som består av variation mellan former böjda 
enligt det gamla fyrkasussystemet och sådana som avviker från detta. Morfologisk 
variation som inte anknyter till dessa två typer, t.ex. mellan former som vranglika och 
vrangelika och liknande, har registrerats men ej behandlats vidare i undersökningen. 
Däremot redovisas även dessa varianter i utgåvan.

Under ett antal år har den s.k. nya filologin varit dominerande inom den nord-
iska filologin. Utgångspunkten för denna inriktning är som bekant Bernard Cerquig-
lini (1989) och det nummer av tidskriften Speculum (1990) som innehöll bidrag 
av  Stephen G. Nichols (1990), Siegfried Wenzel (1990) och Suzanne Fleischmann 
(1990). Karl G. Johansson (2014) diskuterar denna forskningsinriktning ur ett nord-
iskt perspektiv utifrån ett antal undersökningar som har påverkats av denna inrikt-
ning, t.ex. Ingela Hedström (2009) och Stefka Georgieva Eriksen (2010). Listan kan 
göras lång, och denna inriktning har utan tvekan varit fruktbar för den nordiska filo-
login, såväl den östnordiska som den västnordiska, och den har fört med sig viktiga 
insikter. Den undersökning som görs här har delvis ett textkritiskt syfte, i den bemär-
kelsen att släktskapsförhållandena mellan textvittnena till ett visst verk undersöks. 
Denna verksamhet har inte getts särskilt stort utrymme inom den nya filologin, utan 
tvärtom har man där ofta sett på sådant arbete med viss skepsis. Samtidigt kan man se 
ett stort internationellt intresse för diakront inriktade textstudier, dvs. stemmatologi, 
och som ett utslag av detta intresse kan nämnas den nyligen utkomna Handbook of 
Stemmatology (Roelli red. 2020).
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Det ska understrykas att undersökningen av Tungulus visserligen syftar till att 
belysa släktskapsförhållandena mellan textvittnena, men att det inte är en fråga om 
att avfärda sekundära textvittnen. Även om det skulle vara fråga om ett släktskap i 
rakt nedstigande led enligt följden D 4a – D 3 – Linc. 1a – K 45, vilket skulle inne-
bära att enbart D 4a rymmer information om Tungulus i dess äldsta form, kommer 
även utvecklingen av texten i de övriga textvittnena att studeras. Även om de inte 
fyller  någon textkritisk funktion, ger de likväl viktig information om de senmedel-
tida svenska skrivarnas arbetssätt, inte minst avseende hanteringen av den språkliga 
 variationen under denna period (i fråga om kasusböjning). 

1.2 Metodiska utgångspunkter 
I detta avsnitt dras de metodiska riktlinjerna för den kommande undersökningen 
upp.2 Fokus ligger här på de textkritiska aspekterna, medan en komplettering avse-
ende den kasusmorfologiska undersökningen ges i avsnitt 10.1. Till stor del är det 
här en fråga om att explicitgöra ett antal grundläggande begrepp och företeelser som 
formulerades i ett tidigt skede i textkritikens historia, av t.ex. Paul Maas (1958), 
Martin L. West (1973) och andra, och som fortfarande utgör textkritikens ledande 
arbetsprinciper. Syftet är att tydliggöra grunden för bedömningen av de varianter 
mellan textvittnena som har excerperats. Även om basen i det teoretiska textkritiska 
ramverket är väletablerat kan man likväl se i praktiskt textkritiskt arbete att olika 
forskare kan göra mycket olika bedömningar av samma textunderlag. Ett för denna 
undersökning aktuellt exempel på detta är den stora oenighet som har rått kring flera 
av de gemensamma texterna i D 4a och D 3, där bl.a. David Kornhall (1959) och 
Werner Wolf (1934), utifrån samma textunderlag, kommer till diametralt olika slut-
satser.

Som framkommer i avsnitt 3 har tidigare forskare gjort antaganden om hur tre 
av textvittnena med A-redaktionen av Tungulus är besläktade. (Linc. 1a har i regel 
lämnats utanför diskussionen.) Kornhall (1959) och Wolf (1934) representerar de 
två grundläggande ståndpunkterna, och motsättningen mellan dem manifesterar sig i 
linjär respektive parallell tradering: Är textvittnena släkt i rakt nedstigande led eller 
utgör de (åtminstone vissa av dem) skilda grenar i traderingen (Buzzoni 2020: 383)? 
Tidigare forskning har gett följande beskrivning av linjärt besläktade textvittnen 
(West 1973 32; se även Haugen 2013: 105): 

In the absence of contamination, each copy will contain the same errors that were in 
the exemplar from which it was made, minus those that the scribe has seen and cor-
rected, plus some additional ones (unless, perhaps, the text is very short).3 

2   En traditionell textkritisk undersökning består normalt av tre huvudkomponenter (t.ex. Maas 1958: 1): 
textgenomgång (recensio), textvärdering (examinatio) och texträttning (emendatio). Se även Buzzoni 
(2020 passim) och Haugen (1988: 76 och 1990: 144). De första två delarna, recensio och examinatio, 
spelar en roll i föreliggande undersökning, medan emendatio gör det i mindre grad.
3   Kontaminering innebär att ett textvittne innehåller läsningar från flera förlagor (t.ex. West 1973: 12–13). 
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Grundförutsättningen för ett antagande om linjär tradering i fråga om de aktu-
ella textvittnena är därmed att varje textvittne i tur och ordning efter D 4a måste 
kunna härledas till det föregående steget, i enlighet med textvittnenas tillkomsttid 
(dvs. D 4a – D 3 – Linc. 1a – K 45). Inget textvittne får innehålla en läsning som inte 
kan här ledas ur det föregående steget, direkt eller genom ett förlorat mellanled (om 
mellanled, se vidare nedan). Om en avvikelse, en variant, förekommer i ett textvittne 
måste det kunna förklaras utifrån det antagna föregående ledet, som en felläsning, 
feltolkning, omtolkning eller liknande. Därefter måste samma läsning återfinnas i de 
följande textvittnena, alternativt en rättelse av denna eller en ny variant som i sin tur 
måste kunna härledas till den föregående. 

Den grundläggande förutsättningen för att man ska räkna med en parallell trade-
ring, som Wolf (1934) gör, är tvärtom att ett textvittne innehåller en läsning som inte 
kan härledas från föregående antagna steg och som inte kan förutsättas ha uppstått 
spontant hos en skrivare vid avskrift. Det ska dock understrykas att det finns varianter 
som inte direkt kan härledas till föregående steg men som likväl inte beror på paral-
lell tradering, nämligen i de fall en medveten bearbetning har gjorts. Det är därmed 
så att de varianter som uppfyller ovanstående kriterier, dvs. att de inte kan härledas ur 
föregående steg, måste prövas avseende frågan om parallell tradering. Det kan dock 
inte per automatik avgöras att förekomsten av sådana varianter betyder att parallell 
tradering föreligger. Däremot är det mest sannolikt att en medveten bearbetning leder 
till flera förändringar av liknande slag, och för att en analys ska bli fullständig av en 
variant av det aktuella slaget kan det krävas att man ser till texten i övrigt. 

En förändring i texttraderingen benämns i det följande sekundär läsning (jfr t.ex. 
errors ’fel’ hos Maas 1958: 42–49). Denna term står i kontrast till primär läsning, 
som då är ursprunglig. Conti (2020: 243) förespråkar termen sekundär läsning, och 
definierar den just som en förändring som vid någon punkt har genomförts i texttradi-
tionen. Den mest centrala principen för att bedöma vilken läsning som är primär i för-
hållande till en annan är huruvida det går att härleda den ena läsningen ur den andra, 
dvs. om det går att riktningsbestämma förändringen eller om det rör sig om två helt 
likvärdiga varianter. Denna princip har formulerats utrum in alterum abiturum erat, 
och kan fritt översättas ’den variant som sannolikt har förändrats från det ena till det 
andra’ (t.ex. West 1973: 51; se även Chiesa 2002: 88 och Buzzoni 2020: 394). Sekun-
dära läsningar, i bemärkelsen avvikelser från en tidigare läsning, kan ha uppkommit 
genom medvetna och omedvetna förändringar från skrivarens sida (t.ex. Metzger & 
Ehrman 2005: 250–272; Haugen 2013: 107). Conti (2020: 245) identifierar följande 
fyra övergripande förändringskategorier: tillägg (addition), utelämning (omission), 
utbyte (substitution) och omflyttning (transposition). Olika processer ligger bakom 
uppkomsten av dessa, och vissa av dem beror oftast på en medveten handling, medan 
andra uppkommer genom rena misstag från skrivarens sida.

I fråga om de nordiska handskrifterna förekommer detta särskilt ofta i laghandskrifter (se t.ex. Åström 
2016: 35–39, och särskilt Horn 2016, passim).
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Omedvetna förändringar tillhör normalt någon feltypologi av typen metates (om-
kastning av bokstäver; t.ex. Haugen 2013: 108), dittografi (samma ord eller delar av 
ett ord skrivs två gånger; t.ex. West 1973: 24; Haugen 2013: 109; Conti 2020: 246), 
haplografi (del av ett ord blir utelämnat; t.ex. West 1973: 24; Haugen 2013: 109; 
Conti 2020: 246) och utelämning (t.ex. West 1973: 24; Haugen 2013: 109), t.ex. ge-
nom saut du même au même. Saut du même au même kan uppkomma när två likadana 
ord förekommer nära varandra i en förlaga, och när skrivaren har avslutat det första 
av de två orden hoppar han/hon till det andra, och utelämnar det som står mellan dem 
(West 1973: 24; Conti 2020: 247–248). Vissa grafiska förutsättningar åstadkommer 
särskilt ofta sådana utelämningar, främst att två rader börjar eller slutar på samma ord 
(homoeoarcton resp. homoeoteleuton; West 1973: 24–25), och resultatet blir då att en 
eller flera grafiska rader i förlagan utelämnas. Ett viktigt omedvetet fel är också att 
skrivaren feltolkar skriftbilden i förlagan och återger denna med en ordform som hör 
till ett annat lemma men som har en liknande skriftbild (se även Metzger & Ehrman 
2005: 251–252). 

Ett tillägg av textelement sker oftast genom en medveten process, även om det 
leder till en sekundär läsning i bemärkelsen avvikelse från en ursprunglig ordalydelse 
(Haugen 2013: 109). Ett exempel på omedvetet tillägg är dittografi, vilken dock är 
lättidentifierad och lätt kan rättas i följande avskriftssteg. Även utelämning (a.st.) kan 
vara en medveten process, t.ex. om en skrivare stryker något som har uppfattats som 
överflödigt. Ett utbyte av en semantiskt och stilistiskt likvärdig ordform mot en annan 
bör också räknas som en medveten process, eftersom ett sådant ingrepp måste betyda 
att skrivaren korrekt har avkodat förlagan, men av någon anledning valt en annan 
motsvarighet. Ytterligare en förändringskategori som måste uppfattas som medveten 
är omflyttning (a.a. s. 110). Det innebär att delar av texten kommer i en annan ord-
ningsföljd, antingen inom ramen för en mening eller genom en längre förflyttning. 
Såväl utbyten av semantiska ekvivalenter som omflyttningar av enstaka led inom en 
sats kan dock ske närmast automatiserat, men de uppkommer inte genom en skrivares 
feltolkning av förlagan.

Sekundära läsningar som ger information om förhållandet mellan textvittnena 
kan kollektivt kallas relationsavslöjande (relation-revealing; errores significativi; 
Leitfehler; Maas 1958: 42; Conti 2020: 243). Inom denna kategori av sekundära läs-
ningar kan man göra en uppdelning i sammanhållande sekundära läsningar (con-
junctive errors; errores conjunctivi; Maas 1958: 43; se även Conti 2020: 244), vilka 
knyter samman textvittnen gentemot ett annat, och separativa sekundära läsningar 
(separative errors; errores separativi; Maas 1958: 42; se även Conti 2020: 244), 
vilka vittnar om att textvittnen är oberoende av varandra.

En central princip när det gäller att bedöma varianters prioritetsordning är lectio 
difficilior (potior), dvs. den svårare läsningens företräde (t.ex. Maas 1958: 13, och för 
en uppdaterad diskussion Buzzoni 2020: 393). Den innebär ett antagande om att en 
skrivare vid en svår läsning väljer att förenkla texten, medan det motsatta är  mindre 
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sannolikt (se nedan). Det kan dock i vissa fall vara svårt att dra gränsen mellan en 
svår läsning och en felaktig läsning. En svår läsning har ibland uppstått genom en 
felläsning, och därefter har försök gjorts till rättelser av denna. Den utgör då inte 
en primär läsning (t.ex. Conti 2020: 249; Buzzoni 2020: 384; se även Metzger & 
Ehrman 2005: 302–303). Det finns dock även exempel på att skrivare har förändrat 
text i mer avancerad riktning. Det kunde t.ex. förekomma under karolingisk tid, när 
lärda skrivare mötte enkla formuleringar i sina förlagor och valde mer avancerade 
konstruktioner (Buzzoni 2020: 394). 

Ytterligare en princip inom textkritiken är lectio brevior, dvs. den kortare läsning-
ens företräde (tidigast Bengel 1734: 778; se Buzzoni 2020: 395–395). Conti (2020: 
249) påpekar att den måste användas med försiktighet. Den tillämpas relativt ofta i 
den nytestamentliga textkritiken (se Metzger & Ehrman 2005: 303), men i fråga om 
den nordiska filologin kan man påminna om den intensiva debatt som har rått kring 
den längre versionen av Edda Snorra Sturlusonar i Codex Regius, Codex Trajectinus 
och Codex Wormianus gentemot den kortare i Codex Upsaliensis (se t.ex. Heimir 
Pálsson 2014 och Sävborg 2012). Samtidigt är sannolikheten att element faller bort 
större än att element ska läggas till vid en avskriftsprocess där en skrivare strävar 
efter att kopiera sin förlaga nära.

Om en systematisk bearbetning har genomförts vid något steg i traderings linjen 
kan det uppstå omfattande variation även i en linjär avskriftskedja, som nämnts 
ovan. En bearbetning betyder att medvetna förändringar görs systematiskt, i ett 
bestämt syfte. Om sådana förändringar är talrika och genomgripande blir resulta-
tet en text som kan avvika kraftigt från förlagan. Det finns exempel på sådan be-
arbetning från nordisk medeltid, och ett välkänt sådant är de två textskikten med 
Birgittas uppenbarelser på fornsvenska. Det äldsta skiktet präglas av en stor närhet 
till latinet, och innehåller talrika syntaktiska konstruktioner som har tagits över från 
den latinska texten. I det följande textskiktet har dessa latinismer i hög grad rensats 
bort. Här är det likväl fråga om ett i grunden linjärt förhållande, på så vis att det 
senare skiktet med säkerhet bygger på det tidigare, även om de exakta handskrifts-
förhållandena mellan de två skikten i vissa fall inte kan säkerställas i detalj (se t.ex. 
Morris 1991, Wollin 1991 & 2004, Lindell 2000 och Andersson 2014 och 2015). 
Här är det således till stor del en rent språklig bearbetning som har företagits. Jo-
nas Carlquist (1996) undersökte vidare bearbetning i fornsvenska helgonlegender. 
Tre väst nordiska exempel där man kan se en medveten bearbetning är Eiríks saga 
rauða (Jansson 1945), Eiríks saga viðförla (Kleivane 2010) och Karls þáttr vesæla 
(Mårtensson 2013a). Om således avvikelser mellan textvittnen i en linjär tradering 
systematiskt är av en viss typ kan man anta att en medveten bearbetning har ägt 
rum. Om varianterna däremot fördelar sig slumpvis mellan olika kategorier och inte 
går att systematisera är det mer troligt att dessa har uppkommit tillfälligt, genom att 
skrivaren har strävat efter att återge sin förlaga oförändrad men likväl vid enstaka 
tillfällen råkat avvika.
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En grundläggande distinktion avseende variation i textkritiska sammanhang är 
den mellan substantiell och accidentell variation (ursprungligen från Greg 1950–
1951; se även Haugen 2013: 103). Haugen (a.st.) formulerar skillnaden mellan den 
substantiella och accidentella variationen på så vis att den förstnämnda typen bör ge 
en annan mening, medan den sistnämnda innebär växling mellan likvärdiga varianter. 
Då syftet med denna undersökning inte enbart är textkritiskt, har även sådan variation 
som är accidentell registrerats och analyserats. Dels kan dessa exempel ge infor-
mation om eventuella mellansteg mellan bevarade textvittnen, även om förhållandet 
mellan dem har visat sig vara linjärt, dels ger de information om skrivarnas arbetssätt 
när de har kopierat sina respektive förlagor. 

De textexempel som har excerperats ur de undersökta textvittnena, främst varian-
ter men även i vissa fall gemensamma fel och liknande, har sorterats i följande fem 
övergripande kategorier:

1. Textkritiska utgångspunkter (avsn. 4), uppdelat i:
a. Tecken på direkt samband mellan textvittnena (avsn. 4.1).
b. Fel i D 4a samt gemensamma fel (avsn. 4.2).
c. Citat från Matteus 25: 34–36 (avsn. 4.3).

2. Textelement (ett eller flera ord) som saknas i något eller några av textvittnena 
(frånvaro/närvaro av textelement; avsn. 5).

3. Lexikal variation (avsn. 6).
4. Syntaktisk variation (avsn. 7).
5. Morfologisk variation (avsn. 8 och 10).

Varianterna, uppdelade på ovanstående kategorier, har analyserats ur tre perspektiv. 
För det första prövas om de vittnar om en parallell eller linjär tradering. Som ovan 
påpekats kan det vara fråga om parallell tradering om en variant i ett textvittne inte 
kan härledas från det antagna föregående steget, och inte heller kan antas ha uppstått 
spontant hos en skrivare. Vid linjär tradering bör varianterna kunna härledas till när-
mast föregående steg. För det andra, om varianten kan antas härröra från föregående 
antagna textvittne (dvs. om ett linjärt förhållande sannolikt föreligger), prövas hur 
denna variant har uppkommit, dvs. om den kan ha uppstått direkt från motsvarig heten 
i det närmast föregående textvittnet eller om den förutsätter en förändring i flera steg 
(vilket tyder på att ett eller flera mellansteg har funnits; se nedan). För det tredje 
prövas om varianten faller in i en tendens gentemot närmast föregående antagna steg, 
dvs. om det finns flera varianter som i något avseende liknar den aktuella avseende 
stilnivå, semantik eller liknande (vilket skulle tyda på att en medveten bearbetning 
har ägt rum). Det kommer således att preciseras om en viss variant bär vittne om a) 
parallell eller linjär tradering, b) ett förlorat mellansteg eller inte (vid linjär tradering) 
eller c) en medveten bearbetning. 

Om det är fråga om linjär tradering kan antingen det ena textvittnet vara en direkt 
avskrift av det andra, eller också föreligger ett eller flera förlorade mellanled mellan 
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dem. För att man ska kunna slå fast direkt avskriftsförhållande med någon form av 
säkerhet har jag ställt kravet att det ska gå att etablera en koppling mellan två text-
vittnens kodikologiska utformning, dvs. att företeelser i den antagna avskriften ska 
kunna förklaras utifrån den fysiska utformningen hos den antagna förlagan. Sådana 
kopplingar föreligger om exempelvis felskrivningar i avskriften får sin förklaring 
utifrån förhållanden i den antagna förlagan, t.ex. en skadad teckenföljd i denna eller 
liknande. För att det ska finnas grund för att anta ett förlorat mellansteg krävs att det 
mellan två textvittnen ska föreligga en förändringskedja, dvs. en avvikelse som måste 
ha uppstått i flera steg (se t.ex. Haugen 2016: 95). Om ingetdera av ovanstående kan 
etableras, dvs. vare sig kodikologiska kopplingar eller förändringskedjor, finns det 
inte något som talar emot ett direkt avskriftsförhållande, samtidigt som det inte kan 
avgöras med säkerhet att ett sådant föreligger. En viktig grundläggande princip är 
dock att inte räkna med flera led än nödvändigt (a.a. s. 91).

I det följande beskrivs och diskuteras de fem kategorierna av textkritiska utgångs-
punkter, frånvaro/närvaro av textelement, lexikal variation, syntaktisk variation och 
morfologisk variation utifrån de syften och frågeställningar som har ställts upp för 
den aktuella undersökningen.

Textkritiska utgångspunkter (avsn. 4):
I avsnitt 4 ingår delar som ger ett antal grundförutsättningar för den kommande text-
kritiska undersökningen. I avsnitt 4.1 undersöks avvikelser mellan textvittnena som 
kan förklaras utifrån kodikologiska förhållanden i den antagna förlagan, på så vis att 
en explicit koppling kan antas mellan textvittnena. I själva verket är det ett antal olika 
typer av företeelser som tas upp, som hade kunnat placeras i exempelvis avsnittet 
om frånvaro/närvaro av textelement. I avsnitt 4.2 diskuteras de uppenbara sekundära 
läsningar som återfinns i D 4a, det äldsta textvittnet, samt gemensamma sekundära 
läsningar. I avsnitt 4.3 diskuteras en avvikelse mellan textvittnena i återgivningen 
av ett citat från Matteus 25: 34–36. Skälet till att just dessa drag (avsn. 4.1–4.3) har 
placerats i ett särskilt avsnitt är att den information som ges av dessa exempel ger 
en bättre förutsättning att tolka den variation som redovisas i de följande avsnitten. 

Frånvaro/närvaro av textelement (avsn. 5):
Textelement av olika storlek, enstaka ord, ordsekvenser eller hela satser, kan vara 
antingen tillägg i det ena textvittnet eller bortfall i det andra, se typerna tillägg och 
utelämning ovan. Tillägg är som nämnts i regel medvetna, på så vis att en skrivare 
kan göra ett förtydligande tillägg, men en typ av omedvetet tillägg av ett enstaka ord 
är dittografi. Eftersom dittografier är lätta att identifiera kan ett sådant misstag lätt 
restitueras i ett följande avskriftssteg. Ett redaktionellt tillägg leder dock normalt sett 
till en bestående förändring. Utelämnad text kan uppkomma såväl omedvetet, t.ex. 
genom ovan nämnda saut du même au même, som medvetet, genom redaktionella 
strykningar. I de fall en grafisk rad i en förlaga har utelämnats finns en möjlighet 
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att knyta samman textvittnen kodikologiskt, och de kan ge information om direkta 
avskriftsförhållanden. Utelämnade textelement är ofta svåra att restituera i följande 
avskriftsled, och de ger därför viktig information om textraderingen.

Vid en avskriftsprocess där skrivaren strävar efter att fullt ut återge förlagan är 
det mer sannolikt att textelement omedvetet utelämnas än att textelement omedvetet 
läggs till. Processen saut du même au même liksom tillfällig överhoppning av ord 
kan lätt inträffa, i synnerhet om det är fråga om en mekanisk avskrivare, som inte 
reflekterar över att sammanhanget kan bli stört pga. den utelämnade texten. Till-
lägg förutsätter, som ovan påpekats, ofta någon grad av medvetenhet. Det innebär 
att man vid en avskriftskedja där skrivarna strävar efter att återge förlagan nära kan 
förvänta sig en måttlig förkortning genom omedvetet utelämnade komponenter (jfr 
lectio  brevior ovan).

Lexikal variation (avsn. 6): 
Lexikal variation faller inom förändringskategorin utbyte ovan. Vid en nära avskrift 
av en förlaga kan man tänka sig att en skrivare byter ut synonyma lemman, t.ex. avse-
ende sägeverb vid direkt anföring och i andra liknande sammanhang. Sådan  variation 
är tillfällig, och det kan vid sådan växling vara svårt att avgöra vilkendera formen 
som är primär. Sedan kan lexikal variation uppstå genom att en skrivare läser sin 
förlaga fel, och ersätter den primära läsningen med en sekundär feltolkning. En för-
utsättning för en sådan process är att den sekundära läsningen visar upp en likartad 
teckensekvens som den primära och att de således liknar varandra fysiskt. Det är ett 
vanligt antagande att denna typ av förändringar ofta består i att en mer ovanlig ord-
form ersätts av en mer vanlig, enligt principen om den svårare läsningens företräde. 
En sådan växling skulle vittna om att det ena textvittnet är sekundärt i förhållande till 
det andra, dvs. att det föreligger ett linjärt avskriftsförhållande mellan textvittnena. 
En medveten bearbetning kan naturligtvis också leda till omfattande lexikal varia-
tion mellan förlaga och avskrift. En medveten lexikal bearbetning kan medföra att 
avskriften systematiskt visar upp ord med exempelvis högre semantisk intension än 
förlagan (t.ex. egennamn istället för pronomen) eller ord på en annan stilnivå. 

Lexikala avvikelser pga. felläsningar av en skrivare kan uppstå om förlagan har 
en felskrivning i sig själv, eller om skriften på något vis är skadad. Risken för feltolk-
ningar i sådana tillfällen hänger delvis på vilket lexikalt element som felskrivningen/
den skadade teckensekvensen återfinns i. Felskrivningar i högfrekventa ord torde en-
dast undantagsvis leda till svårigheter, eftersom sammanhanget ofta visar vilken form 
som har avsetts. Fel i ovanliga ord kan lättare leda till förändringar.

Syntaktisk variation (avsn. 7):
Med syntaktisk variation avses här variation i ordföljd, och den faller inom den 
 kategori som ovan omtalas som omflyttning. Denna typ av förändringar styrs delvis 
av språkstrukturella kriterier: man kan bara göra vissa förflyttningar, dem som språk-
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systemet tillåter. Om det bara är fråga om att två komponenter byter plats, eller att ett 
led flyttas (inom ramen för språkets grammatiska regler), är det ofta svårt att avgöra 
vilken ordföljd som är primär. Det kan naturligtvis vara fråga om att en uppenbart 
äldre ordföljd står emot en yngre, men så är inte alltid fallet. I föreliggande undersök-
ning förväntas denna kategori främst vara av kvantitativt värde, på så vis att antalet 
sammanfall respektive växlingar i detta avseende visar upp ett mönster som knyter 
vissa textvittnen närmare till varandra än andra.

Morfologisk variation, böjningsformer (avsn. 8):
Den morfologiska variationen mellan böjningsformer inom ett och samma lemma 
inbegriper växling mellan singularis och pluralis, bestämd och obestämd form och 
liknande. Denna typ påminner om föregående kategori, på så vis att enskilda av-
vikelser inte förväntas ge någon tungt vägande information om förhållandet mellan 
textvittnena. Antalet sammanfall respektive växlingar visar däremot upp ett mönster 
som kan knyta ihop vissa textvittnen gentemot andra. Antalet varianter visar också 
skrivarnas benägenhet att göra ändringar av det aktuella slaget.

Morfologisk variation, kasusmorfologi (avsn. 10):
Ett relativt stort utrymme ägnas åt variation och sammanfall mellan textvittnena 
i  fråga om kasusmorfologi, och syftet med denna analys är inte i sig textkritiskt. 
 Ramarna kring denna undersökning är desamma som vid de textkritiska katego-
rierna, dvs. den kasusmorfologiska variationen mellan textvittnena och motsvarande 
sammanfall har excerperats fullständigt, och sedan har överensstämmelserna och 
 variationen analyserats. Detaljerna kring detta ges i inledningen till avsnitt 10. 

Situationen vid avskriftsverksamheten på svenska under senmedeltiden är mycket 
annorlunda jämfört med avskriftsverksamheten på latin och även t.ex. den på isländ-
ska. Den språkliga variation som de svenska skrivarna under denna tid mötte var 
djupgående och omfattande. Den rörde inte bara variation mellan olika representa-
tioner för en och samma kasusform, som fallet till största delen var på det isländska 
området, utan mellan två i grund och botten skilda strukturella system, dvs. kasusböj-
ning gentemot icke-kasusböjning. Skrivarnas hantering av detta är av stor principiell 
betydelse för tolkningen av språkliga data utvunna ur handskrifter från svensk medel-
tid: I vilken mån härrör de språkliga formerna från verkets tillkomst och i vilken mån 
härrör de från textvittnets tillkomst? 

I det följande kommer det vid vissa tillfällen att talas om ogrammatiska företeelser. 
Med det avses språkliga strukturer som antas bryta mot språkets regler vid tiden för 
avskriften. Det är naturligtvis svårt att med säkerhet uttala sig om regler i historiskt 
material, i synnerhet i textvittnen från en tid när språket var statt i kraftig förändring. 
Stor försiktighet kommer därför att iakttas vid sådana antaganden. Samtidigt är det 
ibland nödvändigt att föra in en sådan aspekt i diskussionen, eftersom vissa föränd-
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ringar i avskriftskedjan synes ha lett till att grammatiskt nödvändiga komponenter 
har utelämnats, och att sådana synbarligen felaktiga företeelser i vissa fall har trade-
rats i flera led.

Om det är fråga om en rent linjär tradering måste ordningen vara D 4a – D 3 – 
Linc. 1a – K 45, pga. handskrifternas ålder. Utifrån den tidigare forskningens beto-
ning på textvittnenas stora likhet (se avsn. 3) vore det förvånande om det inte finns 
några linjära inslag i denna tradering. Samtidigt kommer undersökningen inte att ha 
det som en utgångspunkt, utan grupperingen av textvittnena sinsemellan och ord-
ningsföljden kommer att baseras på de data som utvinns och analyseras. Det första 
steget är baserat på kvantitativa kriterier (antalet exempel på respektive företeelse), 
och det andra på en kvalitativ värdering av beläggen.

Som redan påpekats är skillnaderna mellan A- och B-redaktionen av Tungulus/
Tundalus djupgående, och det betyder att det endast är sällan en sidoblick på B- 
redaktionen kan belysa variationen mellan textvittnena inom A-redaktionen. Vid 
vissa tillfällen har dock så gjorts, i ett allmänt belysande syfte. 

1.3 Textunderlag och notation 
Som påpekats bygger undersökningen på en fullständig excerpering av variationen 
mellan textvittnena i fråga om ovan nämnda kategorier. Det förberedande arbetet för 
denna process var att skapa diplomatariska transkriberingar av de fyra textvittnena. 
Texten i D 4a finns sedan tidigare utgiven av Stephens & Ahlstrand (1844), men 
för ändamålet krävdes digitala texter av samtliga textvittnen utformade enligt exakt 
samma principer. Då undersökningen också innefattar morfologi är det nödvändigt 
att det framgår vilka abbreviaturer som har använts. I de utförda transkriberingarna 
finns såväl abbreviatur som förväntad upplösning av denna med. Det är således fråga 
om en kombination av faksimilär och diplomatarisk text, vilket tillåter en säker tolk-
ning av den morfologiska strukturen hos orden. Det är också dessa transkriberingar 
som ligger till grund för den utgåva som följer efter undersökningarna (avsn. 13).

I de textutdrag som ges i undersökningen har samma grundläggande principer 
tillämpats som i utgåvan i avsnitt 13. De ä-tecken som används i textvittnena har 
genomgående återgetts med ’æ’, eftersom de skrivtecken som används i samtliga 
textvittnen främst ansluter sig till ’æ’ snarare än ’ä’. Av samma anledning har ’ø’ 
genomgående använts som ö-tecken i utdragen från textvittnena. Däremot används 
’ä’ och ’ö’ i normaliserade fornsvenska ordformer, i anslutning till Söderwall, den 
viktigaste referensen avseende fornsvenskans ordförråd. Vid återgivning av text från 
andra utgåvor följs den teckenuppsättning som brukas där. Abbreviaturerna har lösts 
upp, och den grundläggande principen för upplösningen har varit skrivarnas bruk i 
övrigt. Samtidigt har i D 3, Linc. 1a och K 45 i viss mån standardiserad upplösning 
tillämpats, i riktning mot normalisering. Även om det finns en tendens i samtliga 
textvittnen till försvagning av i första hand obetonat [a] men även i viss mån [o], har 
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abbreviaturer i obetonad ställning ändå lösts upp med ’a’ för väntat [a] och ’o’ för 
väntat [o]. Tendensen till försvagning är särskilt stark i D 3 och Linc. 1a. Kort [e] och 
[ä] i betonad ställning löses upp’æ’ i samtliga textvittnen.

En skillnad mellan textåtergivningen i utgåvan och undersökningsdelen är hur ny 
sida i handskriften markeras i texten. I utgåvan markeras detta med sida i fetstil inom 
hakparentes, t.ex. [480]. I undersökningsdelen markeras detta med en nedsänkt siffra. 
Vidare har redaktionell interpunktion införts i utgåvan. Så har inte skett i utdragen i 
undersökningen, utan där står endast textvittnenas egen interpunktion. Oläsliga grafer 
i handskrifterna återges med ”0”. Tecknet * markerar att en redaktionell ändring har 
gjorts. Det gäller både undersökningsdelen och utgåvan. I övrigt hänvisas till avsnitt 
13.1 (Utgivningsprinciper) för en mer detaljerad beskrivning av textåtergivningen.

Exempel från textvittnena numreras löpande efter de kapitel i min framställning 
de ingår i. Först ges kapitelnumret, och därefter det nummer det har inom kapitlet. 
Exempel 5.12 utgör därmed det tolfte exemplet i kapitel 5.

Redovisningar av textutdrag från textvittnena, där dessa kontrasteras med var-
andra, kommer att göras genom att textvittnena ställs upp parallellt. De företeelser 
som är i fokus vid respektive tillfälle markeras med fetstil.

I vissa fall förekommer normaliserade textstycken, i regel när en gemensam läs-
ning i flera textvittnen ska återges. Det ska understrykas att det i dessa normalise-
ringar inte är full konsekvens i exempelvis återgivningen av obetonade vokaler och 
liknande. Syftet med dessa normaliseringar är endast att ge lättolkade återgivningar 
av handskriftstexten, och de gör inte anspråk på att fullt ut återge språkformernas 
fonologi och morfologi i textvittnena. Vid angivande av lemma följs dock Söderwall 
och Schlyter, för att underlätta identifieringen av orden i de aktuella ordböckerna.

I undersökningen kommer textvittne att användas om de versioner av Tungulus 
som föreligger i D 4a, D 3, Linc. 1a och K 45, i enlighet med Bo Wendt (2006: 
258–259). De övriga två enheterna i Wendts terminologi, textverk och textbärare, 
används mer sparsamt. Termen arketyp används om texten i dess mest ursprungliga 
form som vi kan komma åt utifrån de bevarade textvittnena, medan original används 
om verkets ursprungliga författning (Haugen 2013: 113). Om de fysiska föremålen 
används oftast handskrift. 

I det följande kommer beteckningen Visio Tnugdali att användas om det  äldsta 
latinska textskiktet (de sju äldsta handskrifterna; se avsn. 1.4), representerat av 
 Albrecht Wagners utgåva (1882). När denna beteckning används avses just denna 
version, inte den latinska texttraditionen i sin helhet.

1.4 Karaktäristik av A-redaktionen 
I detta avsnitt ges en kortfattad karaktäristik av A-redaktionen. Det görs översiktligt 
genom ett antal sammanfattande synpunkter, och jag har för avsikt att återkomma till 
frågan om hur Tundalus-/Tungulus-stoffet har bearbetats ur ett europeiskt perspektiv. 
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Som nämnts är Tundalus-/Tungulus-traditionen mycket omfattande, med förgre-
ningar i många språk. Ursprunget till samtliga versioner är en latinsk prosaversion, 
och Albrecht Wagner (1882: XIV) räknar upp 54 textvittnen av denna. De flesta av 
dessa har sitt ursprung i Tyskland, med 25 textvittnen, och i Österrike, med 15 styck-
en. Det är också bland handskrifterna från dessa länder som de äldsta textvittnena 
återfinns (a.st.). När Wagner skapade sin utgåva av den latinska prosaversionen an-
vände han sig av de handskrifter som hade tillkommit på 1100- och 1200-talen, vilka 
är sju till antalet (a.a. s. XV). Utgåvetexten utgör en syntetisk text baserad på de sju 
textvittnena (a.a. s. XX). Av Wagners redogörelse att döma ligger dessa sju textvitt-
nen nära varandra, och den text som återfinns i utgåvan torde ge en god bild av det 
tidigaste latinska skiktet av texten. 

Den svenska A-redaktionen avviker kraftigt från det äldsta latinska skiktet. I 
 denna redaktion är det fråga om en omfattande bearbetning, till stor del bestående av 
förkortning, i förhållande till den latinska ursprungstexten. Den svenska B-redaktio-
nen ligger betydligt närmare den latinska grundtexten. Denna utgör till största delen 
en översättning av en latinsk text som har visat upp stora likheter med det äldsta 
latinska textskiktet, även om avvikelser finns. Ronge (1975: 54–55) menar att den 
förkortning som föreligger i A-redaktionen har genomförts i den latinska texttradi-
tionen, men han nämner också möjligheten att översättaren själv har förkortat texten. 
Ronge beskriver språket i A-redaktionen som ”klart och koncist” (a.a. s. 54), och han 
framhåller att språket är mindre latinpåverkat än i B-redaktionen.

Däremot kan knappast B-redaktionen utgöra ursprunget till A-redaktionen, detta 
av kronologiska skäl. Som nämnts finns B-redaktionen endast bevarad i A 58, Jöns 
Buddes bok. Även om det inte uttryckligen sägs att texten har översatts av Jöns Budde 
själv, har man antagit att så är fallet (se Kaukko 2015: 38 för en redogörelse för denna 
problematik). Också Ronge (1975: 55) menar att översättningen är gjord av Jöns 
Budde själv, och att texten i A 58 är en renskrift eller avskrift av denna översättning. 
Jöns Budde föddes förmodligen 1437, möjligtvis tidigare (Kaukko 2015: 30–31). Det 
ter sig osannolikt ur ett kronologiskt perspektiv, även om det inte är omöjligt, att tex-
ten först skulle ha översatts av Jöns Budde, och att den därefter skulle ha bearbetats 
till A-redaktionen för att därefter skrivas av i D 4a. En möjlighet är  naturligtvis att B-
redaktionen har översatts i ett tidigare skede, av någon annan än Jöns Budde. Denna 
fråga ligger utanför ramen för föreliggande undersökning, men som nämnts har jag 
för avsikt att återkomma till frågan i ett kommande arbete.

Utan att ta ställning till var i A-redaktionens tillkomsthistoria som bearbetningen 
har skett, kan man konstatera att många av de drag som kännetecknar det äldsta 
latinska textskiktet saknas i A-redaktionen. Wagner (1882: XXII–XXIII) framhåller 
exempelvis avseende den latinska texten den stora vikt som läggs vid att skapa tro-
värdighet hos den berättelse som återges. Skeendet placeras noga in i en historisk och 
geografisk kontext, bl.a. genom att ange det år när händelsen ska ha ägt rum och dess-
utom stödja denna årsangivelse med historiska händelser (visserligen felaktigt), samt 
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ge en beskrivning av Irland (enligt Wagner 1882: XXVII–XXVIII delvis baserad på 
första kapitlet i Bedas Historia ecclesiastica gentis Anglorum). Vidare ges en nog-
grann beskrivning av hur uppgifterna i berättelsen har nått författaren av berättelsen 
från den som har upplevt händelserna, också detta i syfte att skapa trovärdighet. Det 
förefaller därmed som om den latinska texten träder fram med stora sanningsanspråk, 
dvs. anspråk på att återge ett skeende som verkligen har ägt rum. Motiveringen till 
hur informationen om hinsidesupplevelsen har nått författaren är för övrigt en myck-
et central del av denna berättelsetyp (Wellendorf 2009: 65–77). Den största delen av 
ovanstående står i en prolog, före den egentliga berättelsens början.

Nämnda inslag saknas antingen helt i A-redaktionen, alternativt förekommer i 
mycket reducerad form. Det finns ingen förklaring alls till hur informationen har 
nått författaren från den som upplevt skeendet, och författaren nämns för övrigt inte 
alls. Händelserna placeras inte in i ett historiskt sammanhang över huvud taget, och 
avseende den geografiska kontexten nämns endast att händelserna ska ha utspelat sig 
på Irland. I A-redaktionen ges inte heller några upplysningar om omständigheterna 
kring när huvudpersonen upplevde sin hinsidesvandring. Den enda inledning som 
ges är en kortfattad beskrivning av Tungulus karaktär före den aktuella händelsen, 
där det sägs att han levde på ett okristligt sätt, föraktade fattiga och eftersträvade 
världslig framgång. Denna information fyller en funktion inom ramen för berättelsen, 
på så vis att den motiverar den följande striden mellan ängeln och djävlarna om att 
få ta med sig Tungulus själ. Vidare förklarar detta varför Tungulus ska få pröva på de 
plågor som han och ängeln möter (dvs. han har begått förbrytelser som gör att han 
har förtjänat det). Det motiverar också varför han bland de människor som plågas 
ser sina vänner. Däremot fyller denna inledning ingen funktion i att ge berättelsen 
sanningsanspråk. 

Wagner (1882: XXV–XXVII) redovisar talrika bibelcitat i den latinska texten, 
ibland ordagrant från Vulgata, ibland med någon förändring (ca 40 exempel). I A-
redaktionen är antalet bibelcitat betydligt färre, även om de förekommer. Följande 
exempel kan ges (text återgiven efter D 4a; de har också identifierats av Wagner a.st. 
i den latinska versionen):

•	 1.1: ’thær ey wil syndugh manz dødh tola eller | see’ (Hezekiel 18: 32)
•	 1.2: ’som syndugx manz dødh *wil ey | see’ (Hezekiel 18: 32)
•	 1.3: ’at flere æræ mædh oss æn mædh them’ (2 Kungaboken (4 Reg. i Vulgata) 

6: 16)
•	 1.4: ’komin nw til min / min kære barn | j the glædhi och til thæt rike som 

gudh | haffuer idher budhet aff wærldinne wpphoff | for thy at thæn tiidh iach 
war hung|roger tha gaffuin j mik math tha | iach war tørstogher gaffuin j mik 
drikkæ | tha iach war naken gaffuin j mik | klæder tha iach war wægfarande 
læntin | j mik hus tha iach war j fengilssom | hugswaladhin j mik’ (Matteus 
25: 34–36)
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Exempel 1.1 och 1.2 har av Wagner (1882: XXVI) identifierats som ett bibelcitat 
utifrån ordalydelsen Set qui non vult mortem peccatoris (’Men den som inte önskar 
en syndares död […]’) i Visio Tnugdali. Vulgatas text enligt Gryson & Weber lyder: 
quia nolo mortem morientes […]; Bibel 2000: ”Jag önskar ingens död […]”. Här 
skiljer sig därmed texten i Visio Tnugdali och Vulgata. Exempel 1.3 motsvaras i Visio 
Tnugdali av plures enim nobiscum sunt quam cum illis (’för att flera är med oss än 
med dem’; formuleringen överensstämmer med Vulgata). I dessa exempel markeras 
inte att det är fråga om citat. Exempel 1.4 inleds däremot med följande formulering 
(text från D 4a): ’war hærra sigher til them a doma-|dagh’. Detta citat diskuteras 
 vidare i avsnitt 4.3. Bibelcitaten i B-redaktionen redovisas av Kaukko (2015: 184, 
187). För en diskussion av det bibliska materialet i den latinska texten (dvs. Visio 
Tnugdali), se Lawlor (1924). För en redogörelse för det bibliska materialet i den 
isländska versionen, se Cahill (1983: lxxxiv–xcvi).

I den latinska texten förekommer rikligt med namn ur den europeiska, särskilt den 
irländska, kyrkohistorien (Wagner 1882, t.ex. s. XXIII och XXV). I A-redaktionen 
namnges endast två personer undantaget Tungulus, nämligen Donatus och Konkaber, 
vilka sägs vara irländska kungar (Stephens & Ahlstrand 1844: 73; lat. Donac(h)us 
resp. Conchober; Wagner 1882: 42). Formen Donatus föreligger också i B-redaktio-
nen, men inte som variant bland de sju textvittnen som Wagner har lagt till grund för 
sin utgåva. Det är dock lätt att föreställa sig en felläsning av ’c’ för ’t’, i synnerhet 
som namnet Donatus fanns och var välkänt under medeltiden. Den gemensamma 
formen i A- och B-redaktionen behöver inte tyda på gemensamt ursprung, utan den 
nämnda felläsningen/omtolkningen kan ha inträffat flera gånger oberoende av var-
andra. Formen Konkaber, med a-vokalism, finns belagd i två av de sju äldsta textvitt-
nena av den latinska texten, och har därmed gammal hävd (Wagner 1882: 42).

A-redaktionen är därmed en kraftigt förkortad version av den ursprungliga berät-
telsen, där många av de drag som utmärker det äldsta latinska textskiktet saknas helt 
eller förkommer i mycket reducerad form: inplacering i tid och rum, bibelcitat och 
förekomst av personer från den irländska kyrkohistorien. Språket har inte samma 
latinprägel som exempelvis B-redaktionen och som för övrigt är vanligt förekom-
mande i senmedeltidens översättningar (se t.ex. Wollin 2005: 1209–1210). 



2 Presentation av handskrifterna 

Som nämndes i inledningen finns A-redaktionen av Tungulus bevarad i fyra hand-
skrifter som är av vikt för dess tidiga tradering: D 4a, D 3, Linc. 1a och K 45. Dessa 
kommer att beskrivas kortfattat i detta avsnitt, med avseende på kodikologi, skrivare, 
tillkomsttid och liknande. 

2.1 Cod. Holm. D 4a 
Handskriften D 4a innehåller en stor del av den fornsvenska skönlitteraturens mest 
berömda verk, t.ex. Erikskrönikan, Eufemiavisorna, Karl Magnus och Skämtan om 
abbotar. Tungulus återfinns på s. 474–490 enligt handskriftens paginering. Som text-
vittne till dessa verk har D 4a varit i fokus i flera undersökningar. Jonas Carlquist 
(2002: 107) menar att syftet med att sammanställa texterna i denna handskrift var att 
skapa en samling underhållande texter, och han påpekar att texterna som ingår är de 
vanligast förekommande i senmedeltida lekmannahandskrifter med svensk prove-
niens.

Per-Axel Wiktorsson (1997: 262) argumenterar för att s. 1–490 i D 4a har skrivits 
av Sigge Ulfsson. Utöver dessa sidor förs Ms 9, Strängnäs domkyrkobibliotek, fol. 
3r–20v samt diplomet SDHK nr 23423 (RAppr nr 22; utan ort, odaterat) till samma 
hand. Att D 4a förs till samma hand bygger på paleografiska argument (Wiktors-
son 1997: 257–262; se också Wiktorsson 2015, band 3: 142, där samma information 
återges; se även Wiktorsson 2004: 307, 309; Carlquist 2002: 45). Skriften faller inom 
ramen för Cursiva Recentior (Derolez 2003: 142).

Patrik Åström (1997: 238–242) ger en kodikologisk beskrivning av denna hand-
skrift. Handskriften mått är 29,5 x 11 cm. Den består av 17 lägg, varav 15 eller möj-
ligtvis 16 från början bestod av åtta dubbelblad. Texterna i handskriften följer direkt 
på varandra, och dagens lägg- och textordning måste vara den ursprungliga. 

I slutet av just Tungulus finns vad man har antagit vara en årsangivelse, ’ mcdlviio’, 
dvs. 1457. Tidigare tog man det som en datering av handskriften D 4a. Åström (a.a. 
s. 240) håller med om att det är fråga om ett årtal, men däremot är det enligt honom 
inte fråga om året för D 4a:s tillkomst. Det kan t.ex. enligt Åström vara en tillfälligt 
tillkommen sekvens utan betydelse. På basis av skriftens utformning samt bläcket 
antar Åström att denna sekvens har producerats av en annan hand än den som skrivit 
huvudtexten i Tungulus. Utifrån vattenmärkena daterar Åström (a.a. s. 242) första 
delen av handskriften, den där Tungulus ingår, till 1448 (+/− 5 år).
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2.2 Cod. Holm. D 3 
I D 3 återfinns Tungulus på s. 524–540 (s. 542–558 enligt handskriftens paginering, 
efter förmodat saknade blad; se Backman 2017: 89). Handskriften D 3 har till stor del 
ett gemensamt innehåll med D 4a, och man kan därför sluta sig till att texterna även 
här har sammanställts i underhållande syfte. Agnieszka Backman (2017) har under-
sökt D 3 utförligt, med fokus på Flores och Blanzeflor. 

Åström (1997: 244) menar att D 3 innehåller tre skrivarhänder. Hand 1 har pro-
ducerat s. 1–13, och hand 2 har skrivit det mesta av återstoden. (Se även Wolf 1934: 
XI och Kornhall 1959: 35.) De sista sex läggen (av totalt 12) av Herr Ivan har produ-
cerats av både hand 2 och hand 3. Enligt Åström har hand 2 och 3 troligtvis arbetat 
samtidigt, med tanke på att sidor har lämnats tomma i vissa lägg (Åström 1997: 244). 
Per-Axel Wiktorsson (2016: 20) menar istället att två skrivare har varit verksamma i 
D 3, och att de nämnda skrivare 2 och 3 i själva verket är en skrivarhand. Wiktorsson 
(1997: 264–266) diskuterar i ett tidigare arbete skrivarhanden på s. 591–593 (inne-
hållande Skämtan om abbotar, och samma skrivarhand som i Tungulus) ur ett paleo-
grafiskt perspektiv i syfte att identifiera skrivaren. Han påpekar (a.a. s. 264) att det 
mest karaktäristiska draget i skriften är det diakritiska tecknet i ’ø’, som består av ett 
lodrätt streck ovanför öglan, och ofta också ett lodrätt streck under öglan. Wiktorsson 
(a.a. s. 265) framhåller att denna ’ø’-typ är ovanlig, men att förekomsterna av den lik-
väl är spridda såväl geografiskt som kronologiskt. Det finns exempel på den från slu-
tet av 1300-talet till slutet av 1400-talet. Ett annat utmärkande drag i D 3-skrivarens 
skrift är utformningen av ’y’, vars utformning Wiktorsson (a.a. s. 264) formulerar 
på följande vis: ”The main stroke is thin and descends far to the left at a 60° angle.” 
Wiktorsson hävdar att denna företeelse främst förekommer från och med 1460 och 
framåt, även om enstaka äldre belägg finns. De äldre beläggen förekommer huvud-
sakligen i skrift från högre kyrkliga ämbetsmän, som sannolikt hade studerat vid 
utländska universitet och där tillägnat sig denna form. Wiktorsson menar att denna 
’y’-form främst togs i bruk i Strängnäs stift, och framförallt vid ärkestiftet i Uppsala. 
Wiktorsson (a.a. s. 265) återfinner inte denna ’ø’- respektive ’y’-form tillsammans 
hos någon av honom känd hand, och han har inte kunnat identifiera denna skrivare. 
Han håller det för troligt att skrivaren har hört hemma i östra Sverige. Skriften faller 
inom ramen för Cursiva Recentior (Derolez 2003: 142).

Patrik Åström (1997: 243–246) diskuterar D 3 ur ett dateringsperspektiv, samt 
ger en allmän kodikologisk beskrivning av handskriften. Dess mått anger han till 28 
x 10 cm, och han identifierar åtta vattenmärken i den. Vattenmärkena varierar med 
skrivarhänderna, och sannolikt har de fått sina pappersark från olika källor. Se även 
Carlquist (2002: 45).

Liksom i D 4a finns i D 3 ett årtal, ’mcDlxxvi’, dvs. 1476, och det är placerat efter 
texten Karl Magnus. Handen är densamma som i huvudtexten. Åström (1997: 245) 
nämner att det kan vara fråga om en datering av handskriften, men påpekar också att 
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årtalet kan ha kopierats från förlagan. På basis av vattenmärkena daterar Åström (a.a. 
s. 246) D 3 till antingen 1487 eller 1488 (+/− 5 år).

2.3 Cod. Linc. Saml. 1a 
I Linc. 1a (Codex Grensholmensis) återfinns Tungulus på s. 63–96 enligt handskrif-
tens paginering. Innehållet i Linc. 1a är till största delen av religiöst samt vetenskap-
ligt slag (Klemming 1883–1886: 499–500; Carlquist 2002: 113). Den innehåller tex-
ter på svenska och latin, men också danska (eller daniserad svenska; a.st.). Carlquist 
(a.st.) delar upp handskriften i tre delar. Den första är skriven på ett slags daniserad 
svenska, och innefattar vad Carlquist benämner astrologiska texter. Den första texten 
kallas Calendarium Oeconomica-Diæteticum, och är en bondepraktika, medan den 
andra handlar om årstiderna. Därefter följer texter om åderlåtning, några recept samt 
en text om zodiaken, och delen avslutas med en örtabok. Den andra delen av hand-
skriften utgörs av genealogiska texter från åren 1518–1637, och saknar betydelse för 
handskriftens medeltida sammansättning. 

Handskriftens tredje del består av religiösa texter (a.a. s. 113–114). Dessa är de 
följande (i nämnd ordning): Tungulus, tre Annamirakler, en berättelse om Griselda, 
ett mirakel om S:t Gregorius, två mässor (en på svenska, en på latin; den svens-
ka handlar om hur man löser en själ ur Skärselden), en text om S:t Göransfastan, 
 ytterligare en text om hur man löser en själ ur Skärselden, en mässa av påven Leo och 
till slut en utläggning på latin. Annamiraklerna uppvisar en mycket stor likhet med 
motsvarande texter i D 3 (a.a. s. 114). Flera av de religiösa texterna handlar om hur 
man räddar en själ ur Skärselden (a.st.), och Tungulus faller väl in i denna tematik.

Enligt Carlquist (2002: 46) har flera skrivare varit verksamma i handskriften. De 
religiösa texterna har skrivits av en hand, medan de övriga texterna har skrivits av 
ett flertal händer. Skriften faller inom ramen för Cursiva Recentior (Derolez 2003: 
142). Skrivaren av de religiösa texterna i Linc. 1a är okänd. Handen visar dock upp 
stora likheter med skrivare Lars, kanik i Skara och kyrkoherde i Slöta socken i Var-
tofta härad, Västergötland, som därför är en en möjlig kandidat för att ha skrivit de 
religiösa texterna i Linc. 1a (nr 378 i Per-Axel Wiktorssons Skrivare i det medeltida 
Sverige, band 2, 2015: 138). De former hos skrivtecknen som Wiktorsson anger som 
kännetecknande för denna skrivare (a.st.) återfinns i Linc. 1a, dock i vissa fall med 
någon variation. Denna skrivare har producerat ett diplom, SDHK nr 33344, i Bju-
rums socken, Gudhems härad. 

Handskriften består av 85 dubbelblad, och den är daterad till sent 1400-tal alter-
nativt tidigt 1500-tal (Stephens & Ahlstrand 1844: XLVII; Klemming 1883–1886: 
500; se även Backman 2017: 35). 
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2.4 Cod. Holm. K 45 
I handskriften K 45 återfinns Tungulus på fol. 126r–147r enligt handskriftens 
 foliering. K 45 har daterats olika av tidigare forskare, och den senaste dateringen har 
gjorts av Patrik Åström (pågående). Han anger dess tillkomsttid till 1525–1550 (a.a.), 
vilket innebär att den är eftermedeltida. Skriften klassificerar han som kursiv nygo-
tisk övergångsskrift (a.a.). K 45 innehåller en utläggning om månadernas inflytande, 
en utläggning om veckodagarna, läkedomsråd, en utläggning om himmelstecknens 
och månadernas inflytande, Hertig Fredrik av Normandie, ordspråk, Didrik av Bern, 
Tungulus samt Namnlös och Valentin (a.a.). Handskriften består av två ursprungligen 
fristående delar som har bundits ihop. Den första delen utgörs av 88 blad, och den 
andra av 174 blad. Tungulus tillhör den senare delen (Hyltén-Cavallius 1850 –1854: 
XLIII–XLIV). Wolf (1934: XII) menar att handskriften har producerats av tre händer, 
men Åström (pågående) hävdar att det är fråga om en skrivarhand. Handskriften har 
beskrivits som såväl svensk som dansk. Stephens & Ahlstrand (1844: L), Hyltén-
Cavallius (1850 –1854: XLIV–XLV) samt Åström (pågående) benämner den som 
svensk, medan Christian Molbech (1843: 159) räknar den som dansk. Handskriften 
är i centrum i Bengt Hennings (1970) undersökning av Didrikskrönikan. Se även 
Backman (2017: 33–34).



3 Förhållandet mellan Tungulus i D 4a, D 3,  
Linc. 1a och K 45: tidigare uppfattningar 

Som nämnts har förhållandet mellan D 4a och D 3 diskuterats utförligt i tidigare 
forskning. Bl.a. Werner Wolf (1934), David Kornhall (1959), Patrik Åström (1997) 
och senast Agnieszka Backman (2017) har gjort inlägg i frågan, och de har delvis 
kommit till olika slutsatser. De två handskrifterna har till stor del ett gemensamt 
innehåll, och i tabell 1 ges en översikt över detta.

Tabell 1. Översikt över innehållet i D 4a och D 3 (efter Åström 1997: 247).

D 4 a D 3
Erikskrönikan Herr Ivan
Karls Magnus krönika Karl Magnus krönika
Flores och Blanzeflor Erikskrönikan
Skemptan Flores och Blanzeflor
Julens och fastans träta Namnlös och Valentin
Herr Ivan Hertig Fredrik av Normandie
Namnlös och Valentin Tungulus
Hertig Fredrik av Normandie Lilla rimkrönikan: äldre red.
Tungulus Prosaiska krönikan
Lilla rimkrönikan: äldre red. Skemptan
Prosaiska krönikan Schacktavelslek

Rådmannens son i Ungern
Procopius
Den omvände juden och djävulen

Även om innehållet i de två handskrifterna är mycket likartat, så är texternas ord-
ningsföljd inte genomgående identisk. Vidare finns en text i D 4a som saknas i D 3 
(Julens och fastans träta), och i D 3 finns fyra texter som inte finns i D 4a (Schack-
tavelslek, Rådmannens son i Ungern, Procopius och Den omvände juden och djävu-
len), placerade i slutet av handskriften. Tungulus står dock i en textsekvens som är 
identisk i de båda handskrifterna, med Namnlös och Valentin samt Hertig Fredrik av 
Normandie före och Lilla rimkrönikan och Prosaiska krönikan efter. 

Åström (1997: 248–249) skisserar ett scenario enligt vilket D 3 kan utgöra en 
redaktionell omstrukturering utifrån den ordningsföljd som föreligger i D 4a. Enligt 
denna förklaring har Herr Ivan, Karl Magnus och Erikskrönikan placerats i en följd 
i inledningen eftersom de är exempel på berättelser om, som man uppfattade det, 
historiska hjältar. Enligt denna följd står de också kronologiskt utifrån när händel-
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serna antas ha utspelat sig. Denna sekvens följs sedan av två texter som hålls ihop 
av genre, Flores och Blanzeflor samt Namnlös och Valentin (romans d’aventures; 
Åström 1997: 249). Därefter återgår skrivaren till att följa samma ordningsföljd som 
i D 4a, och den återstående textsekvensen kategoriserar Åström som en samling 
 underhållande texter med klerikalt och kristet innehåll. 

Backman (2017: 172–179) följer upp Åströms diskussion om den innehållsliga 
sammansättningen i D 3. Hon tar upp tre innehållsmässiga kopplingar mellan texterna 
i denna handskrift: 1) en karolingisk koppling, 2) en irländsk koppling och 3) en kris-
ten/lärd koppling. I fallet Tungulus är den irländska och den kristna/lärda kopplingen 
relevant. Den förstnämnda kopplar samman denna text och den närmast föregående, 
Hertig Fredrik, och den andra skapar ett samband mellan Tungulus och slutet av 
handskriften, som består av ett antal verk med lärt innehåll och kristen tematik. Enligt 
detta sätt att se finns därmed en viss koppling mellan Tungulus och de omgivande 
texterna, även om den inte kan sägas vara stark. Det ska dock framhållas att även 
om Tungulus till sitt ursprung är en kristen visionberättelse med sanningsanspråk (se 
avsn. 1.4), har den bearbetats till att i hög utsträckning vara en underhållande berät-
telse, där många av den ursprungliga berättelsens beståndsdelar har redigerats bort. 
Vidare omtalas Tungulus som en riddare, och det gör att texten relativt väl knyter an 
till åtminstone de föregående texterna, Namnlös och Valentin samt Hertig Fredrik. 
Min uppfattning är att brottet till de efterföljande texterna, krönikorna, är tydligare.

De övriga texterna i samma sekvens som Tungulus är naturligtvis viktiga för den 
aktuella undersökningen. Det vore oväntat om vissa av dessa texter var direkta av-
skrifter i D 3 efter D 4a medan andra inte var det. Därför ska tidigare uppfattningar 
om avskriftsförhållandena rörande Namnlös och Valentin, Hertig Fredrik av Nor-
mandie, Lilla rimkrönikan och Prosaiska krönikan återges här (se även Backman 
2017, avsn. 2.2.1–2.2.13). 

Texten Namnlös och Valentin har diskuterats utförligt ur perspektivet D 4a, D 3 
och K 45, med Wolf (1934) och Kornhall (1959) som två huvudaktörer. Wolfs (1934: 
LI) stemma för Namnlös och Valentin ser ut på följande vis:

Figur 1. Stemma för Namnlös och Valentin enligt Wolf (1934: LI).

Wolf anser därmed att Namnlös och Valentin i D 3 inte är en avskrift av D 4a.  Istället 
är D 3, som framgår av stemmat ovan, en avskrift av en systerhandskrift till D 4a. 

                          X

 D 4a                                       Y

                               D 3                      K 45



35

D 4a återger den ursprungliga översättningen, medan systerhandskriften Y har 
 genomgått en redaktionell bearbetning (Wolf 1934: LI). Denna bearbetning har sedan 
förts  vidare i D 3 och i K 45, vilka alltså är parallella avskrifter av en gemensam för-
laga. Det ska observeras att Linc. 1a inte finns med i stemmat, eftersom den inte inne-
håller Namnlös och Valentin. Den grundläggande uppdelningen i D 4a gentemot D 3 
och K 45 grundar Wolf (a.a. s. XLVI) på att de senare visar upp, som han uttrycker 
det, ”eine Fülle gemeinsamer Lesarten […] die gegen A [D 4a] sprechen”. Wolf synes 
ta mängden läsningar med distributionen D 4a ≠ D 3/K 45 till stöd för en parallell 
tradering i textvittnena, med D 4a på den ena sidan och D 3 och K 45 på den andra. 
Om D 3 och K 45 skulle härröra från D 4a i rakt nedstigande led måste det enligt Wolf 
(a.st.) ha funnits ett mellansteg som ofta (”an unzähligen Stellen”) och avsiktligt har 
förändrat texten. Wolf (a.a. s. XLVII) ger en översikt över fel i D 4a som inte förelig-
ger i D 3 och K 45, men han påpekar att dessa lätt kan ha rättats självständigt, och att 
de saknar bevisvärde i frågan om förhållandet mellan handskriftsgrupperna. 

Inte heller mellan D 3 och K 45 ser Wolf ett linjärt förhållande, utan de är enligt 
honom parallella avskrifter av en gemensam förlaga. Han uttalar sig bestämt i den 
frågan: släktskap i rakt nedstigande led mellan D 3 och K 45 är inte möjligt. Han lis-
tar en lång rad textställen som visar på textvittnenas oavhängighet till varandra (a.a. 
s. XLVIII–L). Dessa textställen består i hög grad av att han utifrån en antagen form 
i handskriften Y tolkar läsningarna i D 3 och K 45 som självständiga återgivningar, 
där K 45:s läsning inte kan bygga på läsningen i D 3. Det som är av intresse i Wolfs 
framställning, oavsett hur det förhåller sig med textvittnenas samband, är hans tolk-
ning av avvikelserna mellan D 3 och K 45 ur ett skrivarperspektiv. D 3 har ofta fört 
vidare felaktiga läsningar, vilket vittnar om en mekanisk avskriftsprocess, medan 
skrivaren av K 45 synes ha arbetat mer medvetet, och gjort ändringar vid uppenbara 
felaktigheter (a.a. s. L). Det ska noteras att Bengt Henning (1970: 61) ger en liknande 
karaktäristik av K 45-skrivaren utifrån Didrikskrönikan.

Kornhall (1959: 57) formulerar istället förhållandet mellan D 4a, D 3 och K 45 
i fråga om Namnlös och Valentin på följande sätt: Original → D 4a → D 3 → K 45 
(refererat av Ronge 1975: 54 ifråga om Tungulus, även om Kornhalls beskrivning 
alltså gäller Namnlös och Valentin). Detta förhållande slår Kornhall fast som ”till 
fullo bevisat” i direkt polemik mot Wolf. Britta Olrik Frederiksen (2006: 247–249) 
bemötte i sin tur delar av Kornhalls argumentation, nämligen exemplen på utelämnad 
text i D 3. Av totalt nio exempel är det endast två som motsvarar en grafisk rad i D 4a 
(vilket skulle betyda att en rad i förlagan hade hoppats över). Frederiksen (a.st.) anser 
att det bara är en slump att dessa två fall av utelämnad text sammanfaller med en rad i 
D 4a. De återstående sju exemplen på utelämnad text kan enligt Frederiksen förklaras 
på annat sätt, vissa enligt saut du même au même (åskådliggjort av Backman 2017: 
46–47). Utifrån Frederiksens iakttagelser samt Backmans kompletteringar till dessa 
måste slutsatsen bli att Kornhalls antagande om ett direkt avskriftsförhållande mellan 
D 4a och D 3 i fråga om Namnlös och Valentin inte kan sägas vara säkert fastställt. 
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Däremot omöjliggör Frederiksens och Backmans slutsatser inte att det finns ett 
linjärt förhållande mellan textvittnena, med ett eller flera mellansteg mellan dem. 
Kornhall pekade med rätta på svagheter i Wolfs argumentation för den parallella 
traderingen (1959: 55–56). Att Kornhall inte hade rätt i fråga om de direkta avskrifts-
förhållandena betyder inte att Wolfs antagande om parallell tradering är riktigt. Det 
Wolf visar i sin undersökning är att D 3 och K 45 ofta stämmer överens gentemot 
D 4a, men det behöver inte betyda att det är fråga om parallell tradering. Denna fråga 
är därmed fortfarande öppen.4 

Avseende förhållandet mellan D 4a och D 3 i fråga om Hertig Fredrik av Norman-
die uttalar sig tidigast Klemming (i Ahlstrand 1853: 226–227). Han anser att D 3 är 
en direkt avskrift av D 4a, alternativt en avskrift av förlagan till D 4a, men han gör 
ingen ingående undersökning i frågan. August Lütjens (1912: 8–9) anser att D 3 har 
skrivits av från en förkortad avskrift av den förlaga som ligger till grund för D 4a. 
 Vidare menar han att K 45 tillsammans med ett antal andra handskrifter är en avskrift 
av samma förlaga som den som låg till grund för D 3. Enligt detta resonemang är 
således D 3 och K 45 sidoställda avskrifter, och den senare står inte i en underordnad 
position i förhållande till den förra. Erik Noreen (1927a: 11–15, särskilt s. 13) hävdar 
däremot att D 3 är en avskrift av D 4a. Den förkortande tendensen i D 3 gentemot 
D 4a beror enligt Noreen (a.a. s. 15–16) på att vissa rader som har varit svårförstå-
eliga eller förvanskade har strukits i D 3. 

Lilla rimkrönikan och Prosaiska krönikan har behandlats i mindre utsträckning 
än Namnlös och Valentin och Hertig Fredrik. I båda fallen har Klemming uttalat sig, 
och därefter har hans synpunkter bemötts av Kornhall. Klemming (1867–1868: 252) 
påpekar att Lilla rimkrönikan i D 3 är mycket lik den i D 4a, och menar att de har skri-
vits av från samma förlaga (dvs. att de är systerhandskrifter). När det gäller Prosaiska 
krönikan, till sist, anser Klemming (1868–1881: 294) att D 3 inte har skrivits av efter 
D 4a, även om de två är mycket lika. Kornhall (1959: 60) menar däremot att D 4a i 
båda dessa fall har utgjort förlaga till D 3. I fråga om Prosaiska krönikan motiverar 
Kornhall avvikelserna mellan D 4a och D 3 med att skrivaren av D 3 gjorde ändringar 
när D 4a var svår att förstå (jfr Noreens synpunkter ovan).

Kornhalls tolkning av förhållandet mellan D 4a, D 3 och K 45 i fråga om Namnlös 
och Valentin är styrande för hans uppfattning om förhållandet mellan dessa textvitt-
nen i fråga om Tungulus. Kornhall (1959: 60) hävdar att Tungulus i D 3 sannolikt 
är en direkt avskrift av D 4a, och denna slutsats återges av Åström (1997: 247) och 
Carlquist (2002: 108). Kornhalls huvudargument för det direkta avskriftsförhållan-
det är att de övriga texterna i samma textsekvens enligt honom är direkta avskrifter. 
Han har (1959: 60) visserligen gjort en egen jämförelse av Tungulus i D 4a och D 3, 

4 I fråga om vissa andra textvittnen i D 4a och D 3 har ett parallellt släktskapsförhållande antagits, så t.ex. 
i fråga om Erikskrönikan och Karl Magnus. Hugo Pipping (1963: VII) menar att Erikskrönikan i D 4a och 
D 3 är avskrifter av samma förlaga, och Kornhall (1952: XI) placerar Karl Magnus i D 4a respektive i D 3 
i skilda grenar i texttraderingen. Dessa texter ingår dock inte i samma textföljd som Tungulus.
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dock utan sidoblick på övriga handskrifter eller latinska versioner, och enligt honom 
finns det inget som motsäger antagandet att D 3 har skrivits av efter D 4a. Han menar 
också att textens disposition på pappret i inledningen av Tungulus tyder på att D 3 har 
påverkats av D 4a. Han hävdar vidare att Tungulus i K 45 är kopierad från D 3, med 
motiveringen att Tungulus också i K 45 föregås av Namnlös och Valentin. Kornhall 
nämner således inte alls Linc. 1a, och dess position i traderingen är därmed outredd. 
Inte heller Ronge (1975: 54) gör ett försök att placera in detta textvittne bland de 
övriga innehållande Tungulus.

En avslutande kommentar ska ges om förhållandet mellan D 3 och Linc. 1a, uti-
från tre mirakler som finns i båda. Carlquist (1996: 33) hävdar att miraklerna stäm-
mer överens ordagrant i D 3 och Linc. 1a, och han menar att Den omvände juden i 
Linc. 1a är en direkt avskrift av D 3. Backman (2017: 56) uppmärksammar dock en 
avvikelse mellan de två textvittnena som talar emot ett direkt avskriftsförhållande. 
Det är fråga om tre ord som har utelämnats i huvudtexten, och som sedan har lagts till 
i marginalen. Det finns inget i D 3 som förklarar varför dessa ord först utelämnades, 
utan det vore mer sannolikt utifrån en annan grafisk uppställning. Backman (a.st.) 
påpekar att det bara är ett exempel och att frågan kräver en mer utförlig prövning. 
Likväl är det en indikation på att det möjligen har funnits ett nu förlorat led mellan 
D 3 och Linc. 1a.





4 Textkritiska utgångspunkter 

I detta avsnitt ges tre olika typer av utgångspunkter inför de följande textkritiska del-
undersökningarna. Först (avsn. 4.1) behandlas de textexempel som är av särskild vikt 
för frågan om direkta avskriftsförhållanden mellan textvittnena. Därefter (avsn. 4.2) 
redovisas ett antal exempel på sekundära läsningar, varav vissa med säkerhet måste 
ha sitt ursprung i ett tidigare stadium i Tungulus historia än de bevarade textvittnena. 
Dessa exempel talar för att inget av dessa textvittnen utgör Tungulus original, och att 
det har funnits minst ett förlorat steg före D 4a, D 3, Linc. 1a och K 45. Till sist (avsn. 
4.3) diskuteras ett citat från Matteus 25: 34–36, där ordningsföljden hos satserna 
delvis avviker i D 4a gentemot D 3/Linc. 1a/K 45. Ett försök görs att fastställa vilken 
ordning som är primär i förhållande till den andra.

 

4.1 Tecken på direkta samband mellan textvittnena 
Som redovisats ovan har Kornhall (1959), och i hans efterföljd Ronge (1975), 
 argumenterat för ett direkt avskriftsförhållande mellan D 4a, D 3 och K 45 avseende 
Tungulus. Likheten mellan textvittnena, som utan tvekan är stor, kan dock i sig inte 
sägas vara bindande för ett direkt samband. Denna likhet kan ha förts vidare genom 
nu förlorade mellanled, om skrivarna har lagt sig vinn om att följa sina förlagor nära. 
Som nämnts i avsnitt 1.2 har jag ställt upp som kriterium för ett antagande om direkt 
avskriftsförhållande att företeelser återfinns i ett visst textvittne som kan förklaras 
utifrån kodikologiska förhållanden i den antagna förlagan. I detta avsnitt redovisas 
de exempel på detta som jag har identifierat bland de undersökta textvittnena. De är 
i själva verket inte många. De tydligaste exemplen antyder en kodikologisk koppling 
mellan Linc. 1a och K 45, varav den förstnämnda inte tas upp av Kornhall, Wolf 
eller Ronge. Det förekommer nämligen tre fall av utelämnad text i K 45, där den ute-
lämnade texten motsvarar exakt en grafisk rad i Linc. 1a (ex. 4.2–4.4 nedan). Vidare 
finns ett fall där K 45-skrivaren håller på att göra ett sådant misstag men upptäcker 
felet och rättar till det (ex. 4.1). Exemplen ges i nedanstående uppställning (endast 
Linc. 1a och K 45 redovisas, men D 4a och D 3 sammanfaller med Linc. 1a). I denna 
uppställning återges textvittnena radrätt, dvs. vid radslut, markerat med tecknet |, 
görs också en radbrytning. Ett [Obs!] har lagts in i K 45 på den plats där den saknade 
texten återfinns i Linc. 1a. Texten i Linc. 1a som saknas i K 45 (ex. 4.2–4.4), eller som 
är utgångspunkten för misstaget (ex. 4.1), återges i fetstil.
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Linc. 1a K 45
 4.1 han togh siældhan scriptæmaall / och giik |

nødugher tiill kirkiæ / han forsmadhe | 
fatighe mæn / och følgdhe myket sinom |
wiliæ 

han tock siellen scriptemåll och geck  
ffattige mandh | 
nøduger till kerke han fforsmådde ffattige 
men och ffølg| 
de møkedh sinum velga 

 4.2 och skall thw thær | 
wthi swa lenghe som gwd will | 
Sidhan komme the tiill eth bærgh . thær | 
owan laa en lithen stighi och aa annan | 
sidhan thæt bærghit war en grymmelikin | 
eeldher . 

och | 
du skall der vti så lenge som gudh vill  
[Obs!] offuan låg en | 
liten stige och å annan sidan thæt bergeth var 
en grøm| 
melig elder 

 4.3 tha saa hon | 
alle handhe folk . pawe cardinales | 
konunghe och biscope : presthe mwnke | 
Riiddere och swenæ ffrwr och iom-| 
ffrur och alle hande almoghe 

thå | 
såg hon alla hånda ffolck påue cardinaless 
[Obs!] reddare och | 
suæna ffruger och iomfruger och alla hånda 
allmoge |

 4.4 ffor thy ath gudh løste siæ | 
linæ mædh sit liiff for thy skall hon | 
pinæs fore synæ synder om hon them | 
ey bætrar j iorderike mædh scripthemall | 
och almose mædh gudz bønom fasthom 
mædh | 
kirkio gangh mædh pilagrims færdh och | 
androm godh gærninghom

ffor thi ath gudh | 
løste siælena mædh seth liff ffor thi skall hon 
pinas ffore si | 
na sÿnder om hon them eÿ bætrar i  
iordericke mædh scrip | 
tamåll [Obs!] kerkegång mædh pelegrimss 
fferdh och andrum | 
godom gierningum och allmusse mædh  
gudz bønum ffastum 

Exempel 4.1 består i att skrivaren av K 45 felaktigt har skrivit följden ’ffattige mandh’ 
efter ’han tock siellen scriptemåll och geck’. Denna felaktigt nedskrivna följd hör 
hemma längre ned i texten, och skrivaren av K 45 har lagt till detta för tidigt. Miss-
taget har uppmärksammats, följden har strukits över, och därefter har samma följd 
skrivits på den plats där den återfinns i de övriga textvittnena. Misstaget i K 45 kan 
förklaras utifrån textens placering i Linc. 1a, eftersom skrivarens misstag då består i 
att han/hon har hoppat över en rad och börjat på den nästföljande. Det vore svårare 
att förklara detta misstag på så vis att skrivaren ska ha börjat på fel plats mitt inne i 
en text, t.ex. genom saut du même au même, eftersom det skulle förutsätta att en följd 
motsvarande ’ffattige mandh’ förekom två gånger nära varandra. 

Exempel 4.2 innebär att en grafisk rad i Linc. 1a saknas i K 45. Här beskrivs i 
Linc. 1a (liksom i D 4a/D 3) hur ängeln och Tungulus kommer till ett berg. Därefter 
sägs att där fanns en stege, och sedan att det fanns en eld på andra sidan berget. Den 
saknade texten i K 45 leder till att beskrivningen av hur de kommer till berget inte 
finns med, och stegen knyter då snarast an till det som föregått, dock på ett oklart 
sätt. Det är naturligtvis tänkbart, men inte troligt, att misstaget ska ha förts vidare till 
K 45 via ett mellanled, utan att ett försök till rättelse ska ha gjorts. I alla händelser är 



41

det mycket sannolikt att felet har sitt ursprung i att en rad i Linc. 1a har hoppats över.
Exempel 4.3 innebär också att en grafisk rad i Linc. 1a saknas i K 45. Här leder 

det till att ett antal led i en uppräkning saknas, och det betyder att den saknade texten 
inte rubbar ett textuellt sammanhang. Det är sannolikt att den saknade texten har sitt 
ursprung i att en rad har utelämnats i Linc. 1a, men här kan man tänka sig att felet har 
traderats vidare i flera led utan att något försök att restituera har gjorts.

I exempel 4.4 har en grafisk rad i Linc. 1a en annan position i K 45. Även här är 
det fråga om led i en uppräkning, men leden har alltså inte utelämnats helt, utan de 
återfinns på annan plats. Det textuella sammanhanget är att det sägs att själen ska 
 pinas, om man inte under jordelivet gör bot för sina synder med olika handlingar. 
I detta fall står det saknade textpartiet, den grafiska raden i Linc. 1a, sist i denna 
uppräkning i K 45. Det troliga är att skrivaren som skrev av Linc. 1a missade en rad, 
upptäckte felet och placerade den utelämnade texten, ett antal saknade led i en upp-
räkning, i samma uppräkning men som avslutning.

Att dessa fall av saknad/flyttad text, exempel 4.2–4.4, samt det misstag som rät-
tats i 4.1, har sitt ursprung i Linc. 1a kan det knappast råda något tvivel om. Dessa 
två textvittnen är därmed med säkerhet släkt i rakt nedstigande led. Men kan miss-
tagen ha gjorts i ett förlorat mellanled mellan Linc. 1a och K 45, eller måste de 
vara K 45-skrivarens? I exempel 4.2 innebär den utelämnade raden att det textuella 
sammanhanget blir något rubbat, och som ovan nämnts är det osannolikt att felet har 
traderats i flera steg utan att ett försök att restituera skulle ha gjorts. Samtidigt finns 
det flera exempel i de aktuella textvittnena som visar att felaktigheter förs vidare i 
flera steg, och felet behöver därför inte vara K 45-skrivarens. I exempel 4.3 har led i 
en uppräkning utelämnats, och det kan inte sägas störa sammanhanget alls. I exempel 
4.4 har en rad inledningsvis utelämnats, men placerats in senare. Även om den flyt-
tade raden leder till att texten löper mindre smidigt, blir den ändå acceptabel. Dessa 
exempel skulle därmed ha kunnat traderas i flera avskriftsled, även om det i fråga om 
exempel 4.2 ändå är mindre troligt. Det exempel som dock gör det mycket sannolikt 
att Linc. 1a har varit den direkta förlagan till K 45 är exempel 4.1. Där har samma typ 
av misstag som i de övriga fallen nästan uppkommit, på så vis att skrivaren har börjat 
skriva på fel rad. Därefter har misstaget upptäckts, den felaktiga följden har strukits 
över, och den rätta raden har skrivits ned. Detta hade inte varit möjligt om skrivaren 
inte hade en förlaga med exakt den grafiska utformning som Linc. 1a har. Det enda 
möjliga motargumentet vore att K 45-skrivaren hade en annan förlaga som just här 
råkar sammanfalla med Linc. 1a avseende radernas innehåll och längd. Det är för-
visso inte omöjligt, men i kombination med främst exempel 4.2 är den mer sannolika 
tolkningen likväl att felet har sitt ursprung direkt i Linc. 1a. 

Det finns ytterligare ett, visserligen betydligt svagare, indicium på direkt sam-
band mellan Linc. 1a och K 45. Textstället ser ut enligt följande (D 4a och D 3 sam-
manfaller med Linc. 1a):
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Linc. 1a K 45
 4.5 ey ath enasth war husset fulth *innan | 

wthan alle wægne om kringh
eÿ ath enasth var husedh | ffulth men vtan  
alla vengna om kring

I K 45 står således konjunktionen (normaliserat) men i positionen för innan. Skriv-
ningen av innan i Linc. 1a ser ut på följande vis:

Figur 2. Grafföljd för väntat innan i Linc. 1a.

Den inledande grafen i sekvensen måste tolkas som ett ’i’ eftersom den har prickats. 
Detta sker regelmässigt i Linc. 1a, även om det naturligtvis inte är helt konsekvent 
genomfört. Vidare avslutas sekvensen med följden ’an’. Det lämnar tre minimer mel-
lan inledande ’i’ och avslutande ’an’, i kombination med ett horisontellt förkortnings-
streck. Denna skriftbild går inte ihop med ordformen innan, eftersom det antingen 
är en minim för mycket, om man utgår från ett utskrivet ’n’, med det andra ’n’:et 
representerat av förkortningsstrecket, eller en minim för lite, om man räknar med att 
två ’n’ har skrivits ut, och att förkortningsstrecket är redundant. Det kan dock knap-
past råda något tvivel om att det är ordformen innan som har avsetts, men samtidigt, 
då skrivaren har gjort ett misstag i fråga om antalet minimer, vore det förståeligt om 
skrivaren av K 45 tolkade den inledande komponenten som ett ’m’. Den näst sista 
grafen kan knappast uppfattas som ’e’, men däremot kan den ha uppfattats som ett 
’æ’. Det ’æ’ som används i Linc. 1a består av ett ’a’ med en punkt uppe till höger, dvs. 
just i den position där ett streck är placerat från raden ovanför. Det vore därmed tänk-
bart att K 45-skrivaren uppfattade sekvensen som ’mæn’, och därefter återgav den 
’men’. Han/hon har då bortsett från förkortningsstrecket och punkten över ’i’, och 
det troliga är väl, om detta scenario är riktigt, att han/hon har uppfattat det men tolkat 
det som redundant. Detta exempel kan dock inte sägas vara särskilt tungt vägande för 
antagandet om ett direkt samband mellan Linc. 1a och K 45.

Det finns ett textställe som antyder någon form av koppling mellan D 3 och Linc. 
1a, och det ser ut som följer:
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D 4a D 3 Linc. 1a K 45
4.6 och the som gærnæ 

hør-|dhe gudz ordh 
och the som latha 
sighiæ | mæsso j gudz 
hedher och psaltaræ 
for | sinæ forældra 
siælæ och for allæ 
cristnæ | siælæ 

och the som gærnæ 
hørde ordh ok the som 
|  lathe sighie mæsse i 
gudz hedher och |  
psalthare fore sinæ  
foreldra siæle ok for | 
Alle crisnæ siæle 

och the som gærnæ | 
hørde ՝gudz՛ ordh och 
the som latha sigia | 
messo j gudz heder 
och psaltere for | sinæ 
foreldra siele / och for 
allæ | cristnæ sielæ . 

och the som gierna 
hørde gudz ordh | 
och the som lata siga 
messe i gudz heder 
och *psaltare |147r ffore 
sina fforeldre siæla 
och ffore alla cristne 
siæla 

I D 4a lyder således texten: ’och the som gærnæ hør-|dhe gudz ordh’. I D 3 saknas 
bestämningen Gudhz, med följden att innebörden blir oklar. Formuleringen ’och the 
som gærnæ hørde ordh’ i D 3 är visserligen en grammatiskt fullständig sats, men 
frasen Gudhz ordh är utan tvekan det som ger mening i sammanhanget. I Linc. 1a 
har från början samma formulering stått som i D 3, dvs. ’[…] och the som gærnæ | 
hørde ordh […]’, men sedan har ’gudz’ tillfogats som en rättelse. Rättelsen ser ut att 
ha gjorts av samma skrivarhand som den som har skrivit huvudtexten. Utelämnandet 
av Gudhz på samma ställe i D 3 och Linc. 1a torde peka på ett samband mellan de 
två textvittnena, men man skulle helst se ytterligare tecken på ett direkt avskriftsför-
hållande för att säkerställa detta. Det ska också framhållas att rättelsen inte behöver 
ha gjorts med hjälp av ett annat textvittne, då Gudhz ordh är den väntade frasen i 
det aktuella sammanhanget. Rättelsen kan således ha tillkommit självständigt inom 
 ramen för Linc. 1a. 

Även om man accepterar att detta exempel indikerar ett samband mellan D 3 och 
Linc. 1a ger det i sig inte grund för att säkert fastställa hur det är beskaffat. Det kan 
vara ett tecken på direkt avskriftsförhållande, men det kan också vara ett fel från en 
gemensam förlaga till dessa två textvittnen. Det betyder att det enda direkta avskrifts-
förhållande som det finns starkare indicier för är det mellan Linc. 1a och K 45.

Genomgången i avsnitt 4.1 ger information avseende två led i avskriftskedjan 
D 4a, D 3, Linc. 1a och K 45, nämligen punkt 1 och 2 nedan: 

1. Linc. 1a är sannolikt den direkta förlagan till K 45. De är med säkerhet 
besläktade i rakt nedstigande led.

2. Det finns tecken på någon form av koppling mellan D 3 och Linc. 1a pga. ett 
gemensamt fel (rättat i Linc. 1a). 

4.2 Sekundära läsningar i D 4a, det äldsta textvittnet, samt 
 gemensamma sekundära läsningar

Det finns ett antal förmodat sekundära läsningar i D 4a, det äldsta textvittnet, som 
inte återfinns i de övriga textvittnena. Dessa ser ut enligt följande:



44

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
4.7 huru wranglika han 

tager aff oss | wtan 
tiænistæ *man

hurw wrangelike | 
[000] thagher aff oss 
war tiænisthe man

hurw wrangelike | 
han tagher aff oss 
war tiænsthæ man |

hure vrångeliga han 
tager åff oss | vår 
tiæneste mandh

4.8 hunger och | trøst hungher ok tørsth hwngher och | tørsth hunger mædh tørsth
4.9 Tha engelin kom 

nider | sagde hon til 
siælinnæ

tha engelin kom 
nidher sag-|dhe han 
tiill siælinnæ

tha engelin kom | 
nider sagdhe tiill 
siælinæ

tå engelen kom neder 
sagde till siælene |

4.10 at hon | glømde allæ 
the glædi han haffde 
førre | seeth 

ath hon glømde alle 
[000] | glædi hon 
haffde seeth førre

ath hom [så!] 
glømpde alle the |94 
glædj hon haffde 
seeth forre

ath hon glømde alla 
the glæde hon haffde 
seth fforra |

4.11 thæt æro | the olofflik 
mæn och jumfrur 

thæt æro the | gode 
mæn och iomffrur

thæt æro |90 the 
godhe mæn ok 
iomffrur 

thæt æro the | gode 
men och iåmffru 

Viktigast av dessa är exempel 4.7 (D 4a har där ’mæn’ i positionen för ’man’). Här 
har D 4a skrivningen ’wtan’ för ett väntat possessivt pronomen. Ett sådant prono-
men återfinns också i D 3, Linc. 1a och K 45. Det sannolika är att skrivaren av 
D 4a har läst fel i sin förlaga och inte heller noterat att den ordform han skrev inte 
passade i sammanhanget. Det troliga är att förlagan har haft en pronomenform med 
av slutande n, dvs. en ackusativform va(r)n, som skrivaren av D 4a har misstolkat. 
Denna pronomenform kan ha en skriftbild som kommer väldigt nära utan, i synnerhet 
om r-komponenten saknas, men samtidigt är det ett fel som vittnar om en oreflekte-
rad avskriftsprocess. Ordet passar inte in i sammanhanget, och misstaget hade knap-
past uppstått om skrivaren hade reflekterat över innehållet. Det ska också noteras att 
 övriga textvittnen har en oböjd form av pronomenet, inte en ackusativform. Den som 
gjorde rättelsen har därmed sannolikt haft en språklig norm som föredrog oböjd form.

Felet i exempel 4.8, tröst för väntat törst, är ett exempel på metates. Även detta 
misstag kan lätt ha restituerats vid en avskrift av D 4a, eftersom ordet står i samord-
ningen hunger ok törst. 

I exempel 4.9 har D 4a en läsning som måste tolkas som ett fel i förhållande 
till D 3, nämligen hon syftande på ängeln, gentemot han i D 3. (Det ska observeras 
att Stephens & Ahlstrand här läser han; den andra grafen i följden bör dock läsas 
som ’o’.) Det är ett fel som lätt kan ha rättats spontant. Dessa två textvittnen hålls 
dock  gemensamt ihop gentemot Linc. 1a/K 45 i det att de har en pronomenform i 
den aktuella positionen, medan Linc. 1a/K 45 saknar en sådan. Exempel 4.10 är av 
liknande slag i det att D 4a har en felaktig pronomenform, här han för väntat hon 
(själen), medan D 3/Linc. 1a/K 45 har det riktiga hon. Också dessa läsningar saknar 
textkritiska implikationer, eftersom felen lätt kan ha rättats i ett följande steg. Även 
felet i exempel 4.11 kan lätt ha korrigerats, dvs. oloflik > godhe, eftersom det står 
i ett sammanhang där man förväntar sig ett positivt utlåtande om personerna som 
omtalas. Samtidigt kan man här inte vara säker på att rättelsen i D 3 har återskapat 
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den ursprungliga ordalydelsen. Skrivningen ’olofflik’ kan ha åstadkommits utifrån en 
annan ordform.

Då alla dessa exempel därmed kan ha restituerats självständigt av en skrivare, 
utan tillgång till en annan förlaga, talar de inte mot ett traderingsförhållande i rakt 
nedstigande led mellan D 4a och D 3. Däremot är de en indikation på att D 4a, det 
äldsta textvittnet, har föregåtts av minst ett led, och därmed inte utgör A-redaktionens 
original. Av särskild vikt är exempel 4.7, eftersom det är ett avskriftsfel, uppkommet 
genom att skrivaren har feltolkat en skrivning i sin förlaga. Observera att dessa fyra 
textställen är exempel på lexikal variation mellan textvittnena, även om variationen 
utgörs av felaktiga former i det äldsta textvittnet. Dessa exempel tas ej med i kvanti-
fieringen av den lexikala variationen i avsnitt 6.

En gemensam sekundär läsning på den lexikala nivån föreligger också. I samband 
med att Tungulus själ är på väg att lämna kroppen fälls följande yttrande av de djävlar 
som vill ta hans själ med sig:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
4.12 Thu ær | dødzens 

dotter heluites 
modher mørksens 
| wen och liusens 
owen

thu er dødzens 
dotther heluites 
mo[0000] | mørksens 
wen och liwsens 
owen

thu ær | dødzens 
dotther heluites moder 
/ mørk:|sens wen / och 
liwsens owen

du er dødsenss dåtter 
helvetes moder | 
mørksenss ven och 
liusens oven

Trots att A-redaktionen ofta avviker kraftigt från Visio Tnugdali är de två versionerna 
här näraliggande. Visio Tnugdali lyder enligt följande:

•	 4.13: […] quia filia est mortis et cibus ignis inextinguibilis, amica tenebrarum, 
inimica lucis (Wagner 1882: 10; ’[…] eftersom hon är dödens dotter och den 
outsläckliga eldens mat, mörkrets vän, ljusets ovän’.)

I A-redaktionen återfinns till största delen en nära översättning av texten i Visio 
Tnugdali, med följande överensstämmelser: filia mortis = dödhsens dotter; amica 
tenebrarum = mörksens vän; inimica lucis = liusens ovän. Dock finns en avvikelse, 
nämligen följande: Hälvites modher ≠ cibus ignis inextinguibilis. Den centrala av-
vikelsen här är modher gentemot cibus ’mat’. Läsningen modher har troligtvis upp-
stått inom ramen för den svenska traditionen, genom att en skrivning motsvarande 
mater ’mat’ har fellästs för modher. Felläsningen modher kan också ha påverkats av 
att  ordet dotter står i närmast föregående fras. Orden modher och mater har likartat 
grafiskt utseende, särskilt om a-komponenten i mater har skrivits med ett enrum-
migt ’a’ och om t-komponenten har skrivits med ’th’. I B-redaktionen har cibus ignis 
in extinguibilis återgetts mycket nära med ’oslekkelige eeldzsens mather’. Formen 
modher har därmed sitt ursprung som ett avskriftsfel från en förlaga på svenska, 
inte som ett översättningsfel. Detta exempel ger ytterligare stöd till antagandet om 
att D 4a måste ha föregåtts av minst ett led på svenska. I den förlaga som felet har 
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uppstått från var det ’a’ som användes sannolikt enrummigt, eftersom en felläsning 
av ’a’ för ’o’ förutsätter en sådan form.

Avslutningsvis ska ett fall tas upp där samtliga textvittnen synes visa upp en 
 gemensam sekundär läsning avseende avsaknad av en negation. Exemplet ser ut en-
ligt följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
4.14 Allæ pintho the 

thæn | vsla siæll 
swa lenghe gudh 
wildhe | och sidhan 
kom engelin ater 
til siælinæ | och 
gladdhæ hona effter 
the pino som hon | 
haffde tolth och badh 
at hon skuldhe *<ey> 
| glømæ the pino tha 
hon komme ater til | 
kroppen.

alle pinto | the thæn 
wsle siæll swa lenge 
gud wilde / | och 
sidhan kom engelin 
ather tiil siælinæ | 
och glæddho hone 
sidhan epther the 
pino | hon haffde 
tolth / och badh ath 
hon skul-|dhe *<ey> 
gløme the pine tha 
hon komme ater | tiil 
kroppen

alle pinthe the thæn 
wslæ | siæll swa 
lenghe gwd wildhe 
/ och | sidhan kom 
engelin ather tiill 
siælinæ | och glæddhe 
hænne sidhan epther 
the | pino hon haffdhe 
tolth / och badh | ath 
hon skulde *<ey> 
gløme the pino / | tha 
hon komme ather tiill 
kroppen

och alla pinte the 
then vsla siælen så | 
lenge gudh ville och 
sidan kom engelen 
åter till siælen |128v 
och glædde henne 
sidan effter the 
pine hon haffde 
tolth | och badh ath 
hon skulle *<ey> 
glømma the pine tå 
hon komme | åter till 
kroppen

I detta fall måste en negation ha uteglömts i samband med ’hon skuldhe’ (här inplace-
rat inom vinkelparentes). Det måste vara så att ängeln säger åt själen att inte glömma 
denna pina när den kommer tillbaka till kroppen, eftersom syftet med hinsidesvand-
ringen åtminstone delvis är att Tungulus ska berätta för de levande vad som väntar 
efter döden. Denna uppmaning ges uttryckligen åt själen vid ett annat tillfälle. 

De exempel som har redovisats här var lättidentifierade och krävde endast en 
mindre prövning. I de följande avsnitten kommer flera exempel på sekundära läs-
ningar i D 4a att identifieras efter en mer ingående prövning, som en del av undersök-
ningen av den föreliggande variationen. 

Det ska understrykas att även en första nedteckning av en text (originalet) kan 
innehålla fel. Det har flera gånger påpekats i tidigare forskning, och i ett av de syn-
nerligen fåtaliga bevarade originalen från medeltiden, Birgittaautograferna, finns 
rikligt med skrivfel (se t.ex. Högman 2009: 22–30). Det gäller både om författaren 
själv håller pennan och om texten tillkommer genom diktamen. Man kan exempelvis 
tänka sig att en ursprunglig författare råkar skriva tröst istället för törst, eller skriver 
han istället för hon (ex. 4.8–4.10 ovan). Däremot vittnar sådana misstag som har sitt 
ursprung i avskriftsfel, dvs. i en skrivares feltolkning av förlagan, om att textvittnet i 
fråga inte är ett original. Det betyder att exempel 4.7 (va(r)n > utan) och 4.12 (mater 
> modher), som har uppkommit som felläsningar av en förlaga, har störst bevisvärde 
i fråga om förekomsten av ett led före D 4a. Andra fall som inte kan härledas direkt 
ur ett avskriftsfel, men som pekar på en något tanklös skriftprocess (t.ex. oloflik om 
personer som uppenbarligen ska beskrivas som goda), tyder på detsamma.
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Avsnitt 4.2 har gett följande upplysningar om textens förhistoria före de bevarade 
textvittnena: 

1. D 4a är inte ursprungstexten till A-redaktionen av Tungulus, eftersom det 
finns fel där som måste ha uppkommit som avskriftsfel (viktigast utan för 
väntat va(r)n).

2. Textvittnena har en gemensam sekundär läsning i förhållande till Visio 
Tnugdali i Hälvites modher för cibus ignis inextinguibilis ’den outsläckliga 
eldens mat’. Läsningen modher måste ha uppstått som ett avskriftsfel från en 
förlaga på svenska, inte som ett översättningsfel. 

3. Det finns en gemensam sekundär läsning i form av en utelämnad negation 
som återfinns i samtliga textvittnen som inte har rättats i något steg.

4. Ovanstående punkter visar att minst ett led har föregått D 4a, i det följande 
betecknat α.

4.3 Matteus 25: 34–36 
I A-redaktionen finns ett citat från Matteus 25: 34–36 som återges olika i D 4a jämfört 
med D 3/Linc. 1a/K 45. Det ser ut enligt följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
4.15 komin nw til min / 

min kære barn | j the 
glædhi och til thæt 
rike som gudh | 
haffuer idher  
budhet aff wærldinne 
wpphoff | 

komjn nw tiill myn 
/ min |537 kære barn 
i the glædhi och 
tiill thæt rike som | 
gudh haffuer idher 
budhet aff wærldine 
opphoff | 

komjn nw | tiill myn 
/ min kære barn j the 
glædj och | tiill ՝thæt՛ 
ryke som gudh  
haffuer idher budhet 
| aff wærldine opp 
hoff . 

kom nu till min min 
kære barn i the glædi 
| och till thæt ricke 
som gudh haffuer 
eder budeth åff  
verldene | ophoff 

4.16 for thy at thæn tiidh 
iach war hung|roger 
tha gaffuin j mik 
math

for thi ath thæn tiidh 
jagh war hungrogher 
| tha gaffue i mik 
math

ffor thy ath thæn | 
tiidh iach war  
hungrogher tha 
gaffue | j mik math .

ffor thi ath then tidh 
iag var hungrugur tå 
gåffue | i meg math

4.17 tha | iach war  
tørstogher gaffuin j 
mik drikkæ |

tha iagh war 
tørstoger | tha gaffujn 
i mik drykke /

tha iak war  
tørstogher tha |  
gaffujn j mik drÿck 

da iag var tørstugur 
thå gåffuen i meg 
drecka | 

4.18 tha iach war naken 
gaffuin j mik | klæder

tha iagh war naken | 
gaffujn i mik klædher 

tha iach war | naken 
gaffuen j mik klæder 

thå iag var naken 
gåffue i meg klæder

4.19 tha iach war  
wægfarande læntin | j 
mik hus

— — —

4.20 tha iach war j  
fengilssom |  
hugswaladhin j mik

tha iagh war i fengill-
|som hwghswalade 
i mik /

tha iach | war j  
fengilssom  
hwgswaledhe j mich |

tå iach var i 
ffengel|sem  
hugsualade ho i meg
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4.21 — tha iagh war wæg-
|farandhe lontin i mik 
hwss 

Tha iach war  
wægfarandhe lonthin 
j mik | hwss

tå iag var  
vægffarande lånten | 
i meg huss

Samma parti ges nedan från Visio Tnugdali (enl. Wagner 1882: 46) jämte Vulgata 
(enligt Gryson & Weber; observera att denna utgåva saknar interpunktion). Översätt-
ningen är från Bibel 2000.

Visio Tnugdali Vulgata Bibel 2000
4.22 Venite, benedicti patris 

mei, possidete regnum 
vobis paratum ab origine 
mundi. 

venite benedicti Patris mei
possidete paratum vobis  
regnum a constitutione 
mundi 

Kom, ni som har fått min 
faders välsignelse, och överta 
det rike som har väntat er 
sedan världens skapelse. 

4.23 Esurivi enim et dedistis 
mihi manducare, 

esurivi enim et dedistis mihi 
manducare

Jag var hungrig och ni gav 
mig att äta,

4.24 sitivi et dedistis mihi 
bibere,

sitivi et dedistis mihi bibere jag var törstig och ni gav mig 
att dricka, 

4.25 hospes fui et suscepistis me hospes eram et collexistis me jag var hemlös och ni tog 
hand om mig,

4.26 — nudus et operuistis me jag var naken och ni gav mig 
kläder,

4.27 — infirmus et visitastis me jag var sjuk och ni såg till 
mig, 

4.28 — in carcere eram et venistis 
ad me

jag satt i fängelse och ni 
besökte mig.

Observera att citatet är längre i A-redaktionen än i Visio Tnugdali. I den sistnämnda 
texten slutar citatet med Mattheus 25: 35, dvs. hospes fui et suscepistis me (’tha iach 
war wægfarande læntin | j mik hus’), medan A-redaktionen också har delar av Mat-
teus 25: 36. Två satser från Matteus 25: 36 har inkluderats, motsvarande nudus et 
operuistis me (normaliserat; tha iak var nakin, gavin i mik kläder) och in carcere 
eram et venistis ad me (normaliserat; tha iak var i fängilsom, hughsvaladhin i mik). 
Satsen infirmus et visitastis me saknas däremot i A-redaktionen. De avslutande sat-
serna, ur Matteus 25: 36, utgör därmed ett tillägg i förhållande till Visio Tnugdali. 
Det är dock inte ett förvånande tillägg, eftersom citatet blir fullständigt med denna 
komplettering. Som nedan påpekas har ett liknande tillägg gjorts också i den isländ-
ska versionen.

Avvikelsen mellan D 4a och D 3/Linc. 1a/K 45 rör ordningen hos de avslutande 
satserna, dvs. hospes fui/eram et suscepistis/collexistis me till in carcere eram et 
 venistis ad me (ex. 4.25, 4.26 och 4.28; alltså undantaget infirmus et vistitastis me, 
ex. 4.27, som saknas i samtliga textvittnen). Av dessa finns endast den första med i 
Visio Tnugdali, och därför måste jämförelsen här utgå från Vulgata. Den avvikelse 
som faller inom uppdelningen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 är placeringen av satsen 
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(normaliserat) tha iak var vägfarandhe, läntin i mik hus (ex. 4.19 resp. 4.21; hospes 
fui/eram et suscepistis/collexistis me). I både D 4a och D 3/Linc. 1a/K 45 avviker 
placeringen av denna sats i förhållande till Vulgata, men på olika sätt. I D 4a har den 
placerats efter (normaliserat) tha iak var nakin, gavin i mik kläder (nudus et operuis-
tis me), medan ordningen mellan dessa i Vulgata är den omvända. I D 3/Linc. 1a/K 45 
har satsen däremot placerats sist i detta citat. Således är placeringen i både D 4a och 
D 3/Linc. 1a/K 45 sekundär i förhållande till Vulgata, även om satsen har flyttats 
längre i D 3/Linc. 1a/K 45.

Den ordning som föreligger i D 4a återfinns också i den isländska versionen, 
 Duggals leiðsla (Cahill 1981: lxxxv), vilket innebär att de sammanfaller gentemot 
D 3/Linc. 1a/K 45. Det faktum att D 4a sammanfaller med en version som inte ut-
gör en del av den svenska texttraditionen betyder att den ordning hos satserna som 
återfinns i D 4a bör ges prioritet, och att denna ordningsföljd måste ha uppstått före 
uppkomsten av A-redaktionen. Den ytterligare omkastning som sedan föreligger i 
D 3/Linc. 1a/K 45 har däremot sannolikt uppstått inom ramen för A-redaktionen. 
Ursprunget till variationen mellan D 4a och D 3/Linc. 1a/K 45 är möjligtvis saut 
du même au même eftersom det är fråga om likartade formuleringar efter varandra. 
Därefter har misstaget upptäckts, och då har (normaliserat) tha iak var vägfarandhe, 
läntin i mik hus lagts till sist. 

B-redaktionen har med inledningen av detta citat, i en utformning som avviker 
från A-redaktionen (som återges igen här): 

•	 4.29 (B-redaktionen): ’Komen j myns faders velsignadhe j thz rike som jder 
är tilreet aff verldenne ophofwe’ 

•	 4.30 (A-redaktionen, utifrån D 4a): ’komin nw til min / min kære barn | j 
the glædhi och til thæt rike som gudh | haffuer idher budhet aff wærldinne 
wpphoff’

Därefter saknas resten av bibelcitatet i B-redaktionen, dvs. då jag var törstig osv., vil-
ket betyder att bibelcitatet här är kortare än i Visio Tnugdali. Den del av bibelcitatet 
som finns med i både A- och B-redaktionen har en avvikande utformning i de två. B-
redaktionen ligger närmare såväl Vulgata som Visio Tnugdali, medan A-redaktionen 
visar upp avvikelser. Vissa av avvikelserna består av olika ordval (’myns faders vel-
signadhe’ gentemot ’min kære barn’), tillägg i A-redaktionen (’ j thz rike’ gentemot ’j 
the glædhi och til thæt rike’) samt en annan meningsstruktur (’som jder är tilreet aff 
verldenne ophofwe’ gentemot ’som gudh | haffuer idher budhet aff wærldinne wpp-
hoff’). A-redaktionens bibelcitat visar därmed upp rätt stora avvikelser från Vulgatas 
grundtext, medan B-redaktionen närmare följer Vulgata. Detta stämmer väl överens 
med det faktum att B-redaktionen synes vara en nära översättning av en latinsk ver-
sion som låg nära Visio Tnugdali, medan graden av bearbetning i A-redaktionen är 
högre.

Sammanfattningsvis kan man utifrån ovanstående konstatera att D 4a har en pri-
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mär textordning av Matteus 23: 34–36 i förhållande till D 3/Linc. 1a/K 45. Även 
om båda textordningarna skiljer sig från Vulgata har D 4a:s ordning stöd i den väst-
nordiska versionen, och den har därmed sannolikt uppstått utanför den svenska text-
traditionen.



5 Frånvaro/närvaro av textelement 

I detta avsnitt redovisas textställen där textelement återfinns i något eller några av 
textvittnena men saknas i något eller några av de andra. Dessa textställen har sam-
manställts och sorterats med avseende på vilka textvittnen som sammanfaller, och 
därefter har de klassificerats utifrån typ av textelement. Avseende distribution på text-
vittnena görs redovisningen i kvantitativ ordning, på så vis att den fördelning som 
visar upp flest fall kommer först. Det innebär att D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 redovisas 
först, och därefter följer D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. Till sist redovisas övrig distribu-
tion. Det skall alltså understrykas att dessa grupperingar, och ordningen mellan dem, 
har etablerats på kvantitativ grund, utifrån antalet varianter med respektive distribu-
tion. Detta antyder, utifrån kvantitativa kriterier, en primär fördelning i D 4a ≠ D 3/
Linc. 1a/K 45, och en sekundär i D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. 

Klassificeringen av textelement har primärt gjorts utifrån enheterna fras och sats. 
Fraserna uppdelas i verbfraser, nominalfraser, adjektivfraser, adverbfraser och pre-
positionsfraser. I fråga om nominalfraserna görs ytterligare en indelning beroende på 
om huvudordet i nominalfrasen är ett substantiv eller ett pronomen. Relativprono-
menet som/thär redovisas på separat rad, inte tillsammans med övriga nominalfraser 
med pronomen som huvudord. Efter redovisningen av fraser tas de element upp som 
inte utgör fraser, som subjunktioner, konjunktioner och enstaka prepositioner. Även 
variationen avseende obestämd artikel redovisas för sig, även om obestämd artikel 
också utgör en fras. Det ska också noteras att det finns variation i utformningen av 
frasen (e) for utan ända (frånvaro/närvaro av e). Då det rör sig om en fast fras saknar 
detta exempel betydelse i textkritiska sammanhang, och därför tas sådana fall inte 
upp i det följande.

5.1 Distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45
Om man beaktar vilka kategorier fallen av variation ligger inom, ser man att de allra 
flesta exemplen ligger på frasnivå, och ofta fraser bestående av ett enskilt ord, medan 
det är sällan variationen består av hela satser. En sammanställning av beläggen enligt 
ovanstående klassificering ges i tabell 2. Siffrorna anger närvaron av textelement i 
respektive handskriftsgrupp, dvs. siffran 2 i kolumnen D 4a, raden Sats, innebär att 
D 4a har två satser som inte finns i D 3/Linc. 1a/K 45, medan siffran 2 i kolumnen 
D 3/Linc. 1a/K 45 på samma rad betyder att dessa textvittnen har två satser som inte 
återfinns i D 4a. 
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Tabell 2. Variationen avseende närvaro av textelement enligt D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45.

Kategori D 4a D 3/Linc. 1a/K 45 Totalt
Sats   2   2   4
Nominalfras, subst.   4   3   7
Nominalfras, pron.   4   3   7
Relativpronomenet som/thär   6   2   8
Prepositionsfras   2   1   3
Enstaka preposition   4   3   7
Adjektivfras   7   –   7
Adverbfras   5   7 12
Verbfras   8   3 11
Konjunktion   1   3   4
Obestämd artikel   1   –   1
Interjektion   1   –   1
Totalt 45 27 72

Exemplen på den aktuella variabeln med fördelningen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 är 
därmed relativt talrika, med 72 belägg. Vidare är det vanligare att ord/ordsekvenser 
finns i D 4a som saknas i D 3/Linc. 1a/K 45 jämfört med det motsatta, med 45 ex-
empel gentemot 27. Bara utifrån denna översiktliga sammanställning kan man likväl 
inte dra den slutsatsen att det föreligger en tendens till att texten i D 4a präglas av 
tillägg i förhållande till D 3/Linc. 1a/K 45. Det som däremot är av vikt för den text-
kritiska undersökningen är att D 3/Linc. 1a/K 45 i så pass många fall sammanfaller 
gentemot D 4a. 

Exemplen inom den aktuella kategorin utgörs i regel av textelement som inte 
förändrar innebörden, och som kan ha lagts till eller tagits bort spontant av en enskild 
skrivare utan styrning från en förlaga. Nedan ges ett urval exempel.

Nominalfras
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.1 Siælin sporde hwem | 
thæn pinan til hørdhe

Siælin sporde thæn 
engil hwem thæn 
[p000] | tiil hørde

Siælin | spordhe 
thæn engill hwem 
thæn pinen | tiill 
hørdhe

siælen sporde den 
engell huem then | 
pine tilhørde

5.2 somma haffua giffuet 
gotz | och æghor til 
kirkionæ

sommæ haffue giffuit 
æghiør til kirki-|onæ

somme haffde giffwet 
æghor tiill | kirkionæ

soma haff|de  
giffuedh ægur till 
kerkione 

Adjektivfras
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.3 och lænzmæn | som 
vndho waro vslom 
spakom mannom 
mædh | orætthom 
laghom

och lænzmæn som 
onde | [0]aro spakom 
mannom mædh 
orætthom laghom 

och lænzmæn som | 
onde waro spakom 
mannom mædh 
orættom | laghom 

och lænz mæn | som 
onda våro spackum 
mannum mædh 
orættum lagum 
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5.4 hon war och full 
mædh roser och | 
allæ handhæ godhæ 
yrter 

hon war och full  
| [0]ædh roser och 
yrther 

hon war och full 
mædh | roser och 
yrther . 

hon var och ffull 
mædh roser och 
ørter | 

5.5 thæt hws war alth | 
kulloth och myket 
with om kringh 

thæt hwss war myket 
wi[t0] | om kringh

thæt hwss war 
mykith | with om 
kringh .

thæt huss var | 
møkedh vith  
omkring 

5.6 thæt war sæt alt 
mædh | alskons 
dyrom stenom badhæ 
wtan | och jnnan

thæt war sæth alth 
mædh dyrom | 
stenom badhe wthan 
och innan

thæt war sæth alth 
mædh dyrom |  
stenom |84 badhe 
wthan ok innan

thæt var sæth alth 
mædh dÿ|rum 
stenum både vtan 
och innan

Adverbfras
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.7 tha greth siælen | 
sarlika 

tha greth siælen 
gantzske sare 

tha | greth siælin 
ganzske sare

då græth siælen | 
ganska såra 

5.8 hans næff war | swa 
lankt och  
iæmmerligæ hwast |   
och j allæ matho illæ 
skaplighit 

hans næf[f] |534 swa 
lankt och hwasth / 
och alle matthe illæ | 
skaplighit 

hans | næff |81 war 
swa lankt ok hwast . 
och alle | matte illæ 
skaplighet 

hanss næff var så 
lancth och huasth 
och alla måthe | illa 
skaplight

Preposition
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.9 och ræd|des mere 
fore wærldz blygd 
æn gudz wrede

och reddes mere for 
wærldz blygdh æn 
fore | gudh wrede 

och reddes mere ffør 
wærldz blygdh æn | 
ffor gudz wredhe 

och rædes mera ffor 
verldz blÿgdh en ffor 
gudz vrede

5.10 om hon them ey 
bættrar | j jorderike 
mædh scriptemall 
och mædh almosa | 

om hon | them ey 
bættrær j iorderiike 
mædh scriptha-|mall 
och almosæ

om hon them | ey 
bætrar j iorderike 
mædh scripthemall | 
och almose 

om hon them eÿ 
bætrar i iordericke 
mædh scrip|tamåll 

5.11 och j allæ matho illæ 
skaplighit 

och alle matthe illæ | 
skaplighit 

och alle | matte illæ 
skaplighet 

och alla måthe | illa 
skaplight

Prepositionsfras
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.12 aff hwilkom | pinom 
frælsse os iesus 
christus gudh | son 
som styrer och radher 
j himmerike | ee for 
wtan endhæ

Aff hwilkom pinom 
frelsse oss | [0000]
s christus gudz son 
som styrer ok radher 
ee | [000] wthan 
endhæ

Aff hwilkom pinom 
| ffrælsse oss Iesus 
christus gudz son 
som | styrer och 
radher ee ffor wthan 
endæ 

aff huilckom pinom 
ffrelse oss iesuss 
christus gudz | son 
som stÿrer och råder 
ee ffor wtan endha |

Verbfras
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.13 thu wilde mik ey 
lydhæ

thu wilde mik ey | 
hielpe eller lyde

thu wildhe mik ey 
hiælpæ eller | lydhæ

du ville meg eÿ 
hielpa | eller lÿda

5.14 tha greth siælen 
| sarlika och 
wengadhe sik at hon 
war | fødh 

tha greth siælen 
gantzske sare | ath 
hon war fødh 

tha | greth siælin 
ganzske sare [00]h 
hon | war fødh 

då græth siælen | 
ganska såra ath hon 
var ffødh 
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5.15 the | fiollo allæ a knæ 
for honom sungho 
| och loffuadho wan 
hærra

the fiolle alle a 
knæ før h[00] | och 
loffuade wan hærræ

the fiolle alle a knæ 
| ffor honom och 
loffuade wan hærre

the fiølle alla å knæ 
ffør | hånum och  
låffuade vån herre

5.16 the nigho tungulum 
och | næmpde och 
sagde swa

the nigho tungulum | 
och sagde swa 

the nigho tungulum 
och sagde swa

the nige tungulum 
och sagde så

Interjektion
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.17 Awi min kære | hærra min kære hærre myn kære hærre min kære herre

Ovanstående exempel är delvis godtyckligt valda, men de speglar förhållandet att 
det är vanligare att denna typ av textelement finns i D 4a än i D 3/Linc. 1a/K 45. Av-
seende verbvariationen kan man konstatera att det vid flera tillfällen förekommer att 
två synonyma eller mycket närliggande verb har samordnats i den ena handskrifts-
gruppen men inte i den andra (ex. 5.13–5.16). Det är vanligare med två samordnade 
former i D 4a, men samtidigt förekommer också exempel på det motsatta förhål-
landet. Det rör sig dock om varianter som inte antyder en parallell tradering, som 
ovan påpekats, och inte heller antyder de att en systematisk bearbetning har ägt rum 
i någondera handskriftsgruppen i förhållande till den andra. Samtidigt, om D 3 skulle 
vara en direkt avskrift av D 4a, skulle skrivaren av D 3 ha genomfört åtskilliga stryk-
ningar i vissa fall och tillägg i andra, dock på ett tillfälligt sätt utan någon strävan att 
göra texten tydligare (tillägg) eller mer kortfattad (strykningar). 

I ett tillfälle rör det sig om ett något mer omfattande textelement. Det är fråga om 
en konjunktion samt en nominalfras med bestämningar som återfinns i D 4a, men 
som saknas i D 3/Linc. 1a/K 45. 

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
5.18 the thær | hengdo 

mædh føternæ thæt 
æro the som gærnæ 
gingo | til olofflik 
tingh som ær dantz 
och waku|nætter 

the thær hengdo 
mædh føtherne | thæt 
æro the som gærnæ 
gingho tiil oloff-|ligh 
tingh som ær danz ok 
wakn [så!] nætter |

the thær | hengdo 
mædh føtherne thæt 
æro the som gærnæ 
| gingo tiill oloffligh 
tingh som ær danz | 
och wakw nætther 

the ther hengde | 
mædh fføterna thæt 
ære the som gierna 
ginge till olofflig | 
ting som er danss och 
vacku nætter 

5.19 och annat oloffliket 
liffuernæ

— — —

Detta stycke återfinns i ett parti som beskriver hur personer straffas genom att hängas 
upp i sina händer, sina fötter, sin tunga osv., beroende på vad de har gjort. Dans och 
nätter av vaka kopplas här ihop med fötterna. Enbart utifrån detta exempel är det 
svårt att avgöra riktningen på förändringen; det skulle kunna vara ett tillägg i D 4a 
eller en strykning i D 3/Linc. 1a/K 45. Ett tillägg av detta slag kan motiveras på så 
sätt att någon hade velat lämna öppet för flera försyndelser än bara dans och nätter 
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av vaka, som är väldigt snävt formulerat. I fråga om de övriga kroppsdelarna finns, 
som nämnts, en tydlig koppling mellan kroppsdelen i fråga och straffet: de som var 
upphängda i tungan hade talat ont och de som var upphängda i händerna hade gjort 
onda ting med sina händer. I enlighet med dessa motsvarigheter vore således for-
muleringen i D 3/Linc. 1a/K 45 den väntade, medan (normaliserat) ok annat olofligt 
liferni bryter detta mönster. Samtidigt kan resonemanget om mönstret från de övriga 
kroppsdelarna vändas åt andra hållet: i och med att formuleringen ok annat olofligt 
liferni bryter mönstret kan någon ha valt att stryka det. En annan möjlighet, om det är 
fråga om en utelämning, är att det är ett exempel på ofrivilligt utelämnad text. Detta 
kan ha inträffat om den aktuella formuleringen utgjorde en grafisk rad i en förlaga. 
Så är inte fallet i D 4a, men det kan ha varit så i ett förlorat mellansteg mellan D 4a 
och D 3.

Nedan visas två företeelser som har grammatiska implikationer, dels förekomst/
frånvaro av obestämd artikel, dels förekomst/frånvaro av relativpronomenet som/
thär. Den förstnämnda företeelsen finns i ett exempel (redovisat nedan), och den 
sistnämnda i totalt åtta exempel, varav ett utgör ett fel (se ex. 5.27 längre ned). Ett 
urval visas nedan. 

Frånvaro/närvaro av obestämd artikel
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.20 aff thæss mwn gik 
| en rædheliken 
eeldher

aff thæss mwn gik 
rædheliken eldher |

aff thæs mwn | giik 
rædelighen eelder

åff thess mundh gick 
rædeligen elder |

Frånvaro/närvaro av relativpronomen
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.21 thæn tiidh thu liffde | 
tha tiænthe thu them 
thær tik wiliæ | nw 
pinæ

thæn tiidh thu liiffde 
tha tiænthe thu | them 
tik wiliæ nw pinæ

thæn tiidh thu liiffdhe 
tha | tiænthe thu them 
tigh wiliæ nw | pinæ .

then tidh du leffde då 
tiente du dem | deg 
velia nu pina

5.22 effter the pino som 
hon | haffde tolth 

epther the pino | hon 
haffde tolth /

epther the | pino hon 
haffdhe tolth /

effter the pine hon 
haffde tolth |

5.23 the som | thu saa 
thær hengiæ mædh 
halsenom 

the thu saa henghie 
mædh hal-|senom

the thu saa | henghie 
mædh halssenom

the du såg henga 
mædh halsenum

5.24 thær skal enghen 
man | wara forwtan 
thæn rættelighæ  
liffuer | j iorderike

hær skall enghen 
man wara wthan then 
| som rætthælighæ 
liffuer i iorderiik

thær skall enghen 
man wara wthan 
| thæn som 
rætthelighæ liffuer 
hær iorde|rike

ther skall ingen 
mandh vara vtan then 
som rætte|liga  
leffuer her i  
iordericke 

Det första exemplet, 5.20, rör frånvaro/närvaro av obestämd artikel. Detta är dock ett 
isolerat exempel, och i övrigt kan man inte se någon skillnad mellan handskriftsgrup-
perna i detta avseende. Obestämd artikel används som regel i båda handskriftsgrup-
perna, med ca 55 gemensamma belägg. Det aktuella exemplet är därmed inte en del 
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av en tendens, och sannolikt är det fråga om att artikeln tillfälligt har utelämnats i 
D 3/Linc. 1a/K 45.

Den andra företeelsen består av frånvaro/närvaro av relativpronomen, varav 
 exempel 5.21–5.24 utgör ett urval (se även ex. 5.27 nedan, där som troligtvis har ute-
glömts i D 3/Linc. 1a/K 45). Den totala fördelningen av denna företeelse är sådan att 
D 4a i fem fall har pronomenet utskrivet medan det saknas i D 3/Linc. 1a/K 45, och 
i två fall är förhållandet det omvända. I tre av exemplen ovan finns bisatsinledaren 
representerad i D 4a (två gånger som, en gång thär) och i ett fall finns den utskriven 
i de övriga (som). Exempel på samma typ av variation finns med olika distribution 
(t.ex. avsn. 5.3), och sannolikt har dessa uppkommit spontant.

Det finns vidare tre exempel på att D 3/Linc. 1a/K 45 sammanfaller i att de saknar 
en komponent som leder till en struktur som möjligen bör tolkas som ogrammatisk 
eller åtminstone markerad, medan D 4a har en omarkerad läsning:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
5.25 j thæsso pino | 

skulo allæ falske 
gærninges mæn och 
the | som swikæ sin 
iæmcristin j rættæ tro 

i thæss[0] | pino 
skullo alle falske 
gærninges mæn ok 
so[m] | swike sin 
jæmcristen i rætthe 
tro 

J thessa pino 
skullo alle falske 
| gærninges mæn 
och som swike sin 
iæmcristen | j rætthe 
troo 

ÿ thesso pino skulo 
all ffal|ska gierninss 
men och som suicka 
sin iemncristen | i 
rætta tro 

5.26 och the som troligæ 
tiænæ | gudhi j 
kirkionæ

ok | the som trolighe 
tiænæ gudhi kirkione 
|

och the som trolighe 
tiæne | gudj kirkione

och the som troliga 
tiænar | gudi 
kerkione

5.27 The siælæ waro 
otalikæ som | mædh 
hans andha foro wth 
och jn

the siælo | waro 
othalike mædh hans 
ande foro wth ok | in

The siælæ | waro 
othalighe mædh 
hans ande foro | wth 
och in

the siæla våro otaliga 
mædh hanss | anda 
ffore vth och indh

I exempel 5.25 saknas huvudordet till relativsatsen (normaliserat) som svika sin jämn-
kristin i rätte tro. Om relativsatsen hade varit en bestämning till falske gärningsmän, 
hade man väntat sig att den hade stått i direkt anslutning till denna fras (dvs. utan det 
ok som föregår). I exempel 5.26 är det fråga om en utelämnad preposition. Formule-
ringen i D 4a är oproblematisk, (normaliserat) þiäna Gudhi i kirkione. Formuleringen 
i de övriga textvittnena kan möjligtvis räknas som en uppräkning utan samordning av 
ok: (normaliserat) þiäna Gudhi, kirkione. Mer sannolikt är dock att prepositionen har 
uteglömts i D 3/Linc. 1a/K 45. I exempel 5.27 har bisatsinledaren som utelämnats i 
D 3/Linc. 1a/K 45.

I samtliga dessa exempel är formuleringen markerad i D 3/Linc. 1a/K 45. Det är 
lätt att se hur formuleringarna i D 3/Linc. 1a/K 45 har uppstått, nämligen genom ett 
oavsiktligt utelämnat ord. Det som är mer förvånande är att strukturerna har traderats 
i flera avskriftsled, och att ingen har gjort ett försök att restituera texten. 

I fyra fall inbegriper variationen fullständiga satser, som framgår av tabell 2 ovan. 
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I ett fall är det fråga om endast (normaliserat) thät var i D 3/Linc. 1a/K 45 som saknas 
i D 4a. Det måste tolkas som betydelselöst, och behandlas inte vidare. De övriga tre 
satserna ska däremot granskas i det följande, varav två återfinns i D 4a och saknas i 
D 3/Linc. 1a/K 45, medan förhållandet är det motsatta i ett fall. Det första av dessa 
tre exempel ser ut enligt nedan i sitt sammanhang. Här har D 3/Linc. 1a/K 45 en sats 
som saknas i D 4a.

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
5.28 Swa fik engelin siæ-

|len en othama ko
Swa fik engelin 
siælen en otha-|me 
koo

Swa fik | engelin 
siælin en otha[m0] 
koo .

så | ffeck engelen 
siælen enå otamå ko

5.29 tha greth siælen | 
sarlika och wengadhe 
sik at hon war | fødh 
at hon skulde komma 
til the bro |

tha greth siælen 
gantzske sare | ath 
hon war fødh for 
thy ath hon skulde 
| kommæ tiil thæn 
broo /

tha | greth siælin 
ganzske sare [00]h 
hon | war fødh . ffor 
thy ath hon skuldhe 
| komme tiill thæn 
broo /

då græth siælen | 
ganska såra ath hon 
var ffødh ffor thi ath 
| hon skulle komma 
till then bro

5.30 — tha wilde thee | siæll 
ey følghie a the bro /

tha wildhe | the siæll 
ey følghie A thæn 
broo / |

tå ville the | siæll eÿ 
ffølgia å then bro

5.31 Tha wilde the ko 
ey følgiæ siælinæ | 
A brona tha drogh 
siælen kon effter |479 
sik swa som hon gath 

tha koon w [så!] 
| wilde ey følghe 
siælin / a bronæ tha 
| drogh siælin kon 
epther sik swa som | 
hon gath

tha koon wilde ey 
følghiæ siælin | A 
bronæ . tha drogh 
siælin koon | epther 
sigh swa som hon 
gaath 

tå koen ville eÿ 
ffølga | siælen å 
brona då drog siælen 
koen effter seg så | 
som hon gaath

Situationen är den att Tungulus (dvs. själen) och ängeln har kommit till en bro som 
Tungulus ska gå över. Som straff för att Tungulus en gång stal en ko från sin gud-
fader ska han leda en ko över bron. Därefter kommer ovanstående parti, som alltså 
inleds med att ängeln ger Tungulus en ko, varpå Tungulus gråter och beklagar sig 
över sin situation. I D 4a påbörjas därefter beskrivningen av Tungulus försök att få 
över kon, och av att kon inte vill följa med. Mellan dessa två moment kommer i D 3/
Linc. 1a/K 45 den något förbryllande formuleringen (normaliserat) Tha vilde the 
siäl ey fölghia a the bro. Den mening som följer därefter har i D 3/Linc. 1a/K 45 en 
avvikande struktur jämfört med i D 4a, på så vis att D 4a:s ordalydelse måste tolkas 
som två huvudsatser efter varandra, (normaliserat) Tha vilde the ko ey fölghia siälinä 
a brona. Tha drogh siälin kon eftir sik […]. Strukturen i D 3/Linc. 1a/K 45 är den att 
inledningen är en bisats, som följs av en huvudsats, (normaliserat) Tha kon vilde ey 
fölghia siälin a brona, tha drogh siälin kon eftir sik […]. Denna strukturella skillnad 
kan inte förklara avsaknaden av ovanstående sats i D 4a eller närvaron av den i D 3/
Linc. 1a/K 45. 

Formuleringen i D 3/Linc. 1a/K 45 är förvånande, bl.a. på grund av verbet 
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 fylghia. Det betyder ’följa efter’ med olika betydelsenyanser. Det ska dock noteras att 
Söder wall också har med en betydelse ’leda, styra, foga?’ (art. fylghia, bet. 10), även 
om han med frågetecknet uttrycker osäkerhet kring belägget med denna betydelse. 
Den betydelsen vore tänkbar i detta textställe för den väntade innebörden, dvs. att 
Tungulus inte vill leda kon ut på bron. Denna innebörd hos det aktuella textstället 
vore dock oväntad, eftersom mycket likartade formuleringar följer med just verbet 
fylghia, där det istället sägs att kon inte vill följa själen ut på bron. En möjlig tolk-
ning är att det ska uppfattas som att Tungulus ska följa ängeln ut på bron, och att han 
inte vill det. Tungulus följer ju ängeln i övrigt, och man kunde således vänta att det 
var så även här. Så är dock inte fallet. Tungulus följer ängeln på sin vandring genom 
döds rikena, men ängeln tar aldrig del i de prövningar som Tungulus utsätts för, utan 
lämnar  honom då. Den mest troliga förklaringen till denna textsekvens i D 3/Linc. 
1a/K 45 är att den har sitt ursprung i en felskrivning som har uppkommit pga. det som 
följer efter, nämligen (normaliserat) Tha kon vilde ey fölghia siälinä a brona […]. 
Denna formulering ligger mycket nära den behandlade sekvensen ur ett strukturellt 
perspektiv. Möjligen har satsen i D 3/Linc. 1a/K 45 uppkommit genom en felskriv-
ning, där den nämnda satsen skrevs två gånger. Antingen har siälin då förts in på plat-
sen för kon i samband med denna felskrivning, dvs. en dubbel felskrivning, eller så 
har det ursprungligen varit fråga om en ren dittografi där samma mening har skrivits 
dubbelt, med kon som subjekt. Sedan har en avskrivare sett att två mycket likartade 
sekvenser följer på varandra, alltså uppkomna genom dittografi, och då bytt kon mot 
siälin i den första sekvensen. Oavsett hur läsningen har uppstått i D 3/Linc. 1a/K 45 
är den sannolikt sekundär. 

Den andra satsen ser ut enligt nedan. Här är det en sats som finns i D 4a men som 
saknas i D 3/Linc. 1a/K 45.

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
5.32 thy | at allæ the 

synder han haffde 
giorth | them haffde 
han allæ bøth wtan 
twa | synder

thy ath alle the 
syndher han haffde | 
giorth / them haffde 
han alle bøth for 
wthan | twa syndher

thy ath alle the | 
synder han haffde 
giorth / them haffde 
| han alle bøth for 
wthan twa synder |86

thi ath alla the | 
sÿnder han haffde 
giorth them haffde 
han alla bøth for | 
vtan tuå sÿnder

5.33 swa kommo the fram 
til en gyl-|tan mur 

— — —

5.34 han war swa 
skinande | som soll 
och thær war engen 
dør a | æn hwar the 
kommo in thæt wiste 
the | ey

Swa war swa 
skinandhe som | sooll 
och ther war enghen 
dør a / æn hwar | 
the kommæ in thæt 
wisthe the ey /

Swa war swa 
skinandhe som sooll 
| och ther war enghen 
dør a / æn hware | 
the komme in thæt 
wisthe the ey /

Sua var sva 
skinande som soll 
och ther | var ingen 
dør å en huare the 
kome in thæt veste 
the eÿ

Först kommer här en utsaga om att en person har gjort bot för alla sina synder för-
utom två (ex. 5.32). Sedan kommer formulering i D 4a om att de, ängeln och Tungu-
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lus, kommer till en förgylld mur (ex. 5.33). Därefter följer i D 4a en beskrivning av 
muren, att den var skinande som en sol, att det inte fanns någon dörr men att de kom 
in ändå (ex. 5.34). 

I D 3/Linc. 1a/K 45 saknas meningen om att de kom till en mur, men ändå kom-
mer samma beskrivning, dock inte att (normaliserat) Han var sva skinande, utan att 
(normaliserat) Sva var sva skinande, men ändå att det inte fanns någon dörr och att 
de inte visste hur de hade kommit in. Här blir sammanhanget oklart, eftersom det inte 
framgår varför en dörr omtalas, och vad de över huvud taget kommer in i för något 
eftersom det inte har sagts att de har kommit till en ny plats. Text saknas därmed i 
D 3/Linc. 1a/K 45 som är nödvändig för att förstå sammanhanget, dvs. ankomsten till 
muren. Men här kan man se ett försök till restituering, nämligen i han > sva. Prono-
menet han saknar referent när satsen om muren saknas, och ett utbyte mot sva ter sig 
som ett rimligt försök att skapa en sammanhängande text. Denna förändring måste 
ha uppkommit i två steg: 1) genom utelämnad text, och sedan 2) genom restituering 
han > sva, när man har sett att detta han saknar referent i det föregående, åtminstone 
som passar med skinande som och avsaknad av dörr. Här föreligger därmed en för-
ändringskedja.

Den saknade texten motsvarar inte en grafisk rad eller liknande i D 4a, och det 
finns heller inga förutsättningar för saut du même au même eller liknande. Någon 
skrivare i den aktuella avskriftskedjan kan naturligtvis ha missat just detta ändå, men 
det finns inga direkta förutsättningar i D 4a för att felet ska ha uppstått där. Man har 
därefter försökt restituera genom att sätta in sva för att få bort den obegripliga refe-
rensen han, men utan hjälp av ett annat textvittne. Denna variant talar starkt emot ett 
direkt avskriftsförhållande mellan D 4a och D 3. Om de är släkt i rakt nedstigande led 
måste man först räkna med en avskrift av D 4a där text har utelämnats, och därefter 
med ett avskriftsled där ett försök till rättelse har gjorts i han > sva. Om man räknar 
med så få avskriftsled som möjligt har detta försök till rättelse gjorts i D 3, och minst 
ett led föreligger då mellan D 4a och D 3. Införandet av sva i denna position måste 
tolkas som en medveten handling, och kan knappast kopplas ihop med ett skrivfel 
och omedvetet utelämnad text. Detta är ett exempel på att D 4a har en primär text i 
förhållande till D 3/Linc. 1a/K 45. Denna förändring har inte gått att restituera till sin 
ursprungliga ordalydelse i senare avskriftssteg.

Det ska observeras att denna variant skulle kunna ha uppstått också om det i D 4a 
och D 3 vore fråga om parallella traditioner. En förlaga i en parallell traderingssträng 
i förhållande till D 4a kan ha haft samma läsning, och sedan har den sekundära läs-
ningen i D 3 uppstått utifrån denna. Det förändrar inte förhållandet att D 4a har en 
primär läsning i förhållande till D 3 och att det i det senare textvittnet återfinns en 
förändring i flera steg, men man måste ändå i detta skede hålla den möjligheten  öppen 
att läsningen i D 3 inte måste ha uppkommit i en linjär kedja utgående från D 4a.

Ett förlorat mellansteg, utifrån scenariet att det är fråga om ett linjärt förhållande 
mellan D 4a och D 3, utgår från principen att man bör räkna med så få förlorade steg 
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som möjligt. Enligt detta antagande har felet, utelämnandet av textstycket, gjorts 
vid avskriften av D 4a och sedan har rättningsförsöket gjorts i D 3. Det vore dock 
tänkbart med ytterligare ett mellansteg, där det t.ex. förelåg grafiska förutsättningar 
för utelämnandet av textstycket på så vis att det utgjorde en grafisk rad. Om uteläm-
ningen har gjorts i en avskrift av D 4a är det fråga om att avskrivaren utan någon 
påverkan från grafiska eller textuella faktorer har råkat utelämna en ordsekvens, som 
också innehåller central information för det textuella sammanhanget. Samtidigt är det 
ett möjligt scenario, och minsta möjliga antal mellanled blir därmed ett. 

Den tredje satsen ser ut enligt följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
5.35 min hærra och fadher 

| lath mik hær waræ j 
thæssæ glædhi |

O min hærræ och 
fadher lath | mik hær 
wara i thæssæ glædi

O | myn hærræ och 
fader lath mich wara 
j | thessa glædj hær /

lath meg vara i tesse 
| glæde

5.36 Aldrik girnæs iach 
mere glædi fanga |

— — —

5.37 Ängelin swarade Ängelin swarade | Ängelin swaradhe engelen suarade

Den aktuella textsekvensen (ex. 5.36) är en del av Tungulus yttrande till ängeln, som 
ett tillägg till en bön om att få förbli där han är. Det är bara ett förtydligande från 
Tungulus sida, och avsaknaden av detta stör inte det innehållsliga sammanhanget i 
de övriga textvittnena. Det är dock värt att notera att sekvensen ’Aldrik girnæs iach 
mere glædi fanga’ utgör en grafisk rad i D 4a, och att den inleds med ’A’, medan 
följande rad inleds med ’Æ’. Dessa två grafer är mycket lika varandra, och det enda 
som skiljer dem åt är ett diakritiskt tecken längst upp till höger. Se figurerna 3 och 4.

Det vore således tänkbart att avsaknaden av denna sekvens i D 3/Linc. 1a/K 45 beror 
på att en avskrivare av specifikt D 4a har missat denna rad, och felaktigt börjat en rad 
längre ned. Om så är fallet är förändringen att finna i steget mellan D 4a och D 3, och 
den har då sitt ursprung i en oavsiktlig utelämning. Denna läsning är viktig, eftersom 
den tyder på ett linjärt förhållande mellan D 4a och D 3. Ovan påpekades att den 
 sekundära läsningen i D 3/Linc. 1a/K 45 som har uppstått i två steg, (normaliserat) 
sva var sva skinande (ex. 5.34), antingen kunde ha uppstått linjärt utifrån D 4a  eller 

       Figur 3. Inledande ’A’ i D 4a.            Figur 4. Inledande ’Æ’ i D 4a.
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i en parallell tradition med samma ordalydelse som D 4a. Det aktuella exemplet (ex. 
5.36) tyder på att det förstnämnda scenariot är det mest sannolika: felet har sitt ur-
sprung i D 4a, med ett eller flera mellanled.

Av de tre exempel på mer omfattande satser som finns i en handskriftsgrupp men 
saknas i en annan är det i samtliga fall troligtvis fråga om primära läsningar i D 4a 
i förhållande till D 3/Linc. 1a/K 45. Läsningen ’swa kommo the fram til en gyl-|tan 
mur’ (ex. 5.34) i D 3/Linc. 1a/K 45 är ett exempel på en förändringskedja, som visar 
att det sannolikt finns åtminstone ett förlorat led mellan D 4a och D 3, möjligtvis 
 flera. Exemplet ’Aldrik girnæs iach mere glædi fanga’ (ex. 5.36), en grafisk rad i 
D 4a som saknas i D 3/Linc. 1a/K 45, tyder på att det är fråga om ett linjärt förhål-
lande mellan D 4a och D 3, inte ett parallellt sådant. Felet har från början troligtvis 
uppstått genom att en rad uteglömts vid avskrift av D 4a. I det fallet där en mer 
omfattande sats återfinns i D 3/Linc. 1a/K 45 som inte finns i D 4a är det sannolikt 
en felaktig skrivning som finns i de förstnämnda, eventuellt uppkommen genom en 
dittografi som sedan ändrats (’tha wilde thee | siæll ey følghie a the bro’; ex. 5.30, text 
från D 3). Också här är det därmed fråga om en sekundär läsning i D 3/Linc. 1a/K 45. 
Om antagandet om en dittografi som ändrats är riktigt handlar det också här om en 
förändringskedja i två steg. I detta fall är dock tolkningen mer osäker. 

Denna delundersökning visar följande i fråga om sambanden mellan de under-
sökta textvittnena:

1.  Ingen systematisk bearbetning har genomförts i den ena handskriftgruppen 
i förhållande till den andra avseende tillägg av textelement eller strykning 
av sådana. De avvikelser som återfinns i denna kategori fördelar sig relativt 
jämt mellan handskriftsgrupperna, även om det är vanligare att D 4a har 
textelement som saknas i D 3/Linc. 1a/K 45. Avvikelserna har sannolikt sin 
grund i enstaka, spontana tillägg/strykningar av enskilda skrivare.

2.  Det finns en stark tendens att D 3/Linc. 1a/K 45 hålls ihop gentemot D 4a.
3.  Troligtvis är även D 4a och D 3 släkt i rakt nedstigande led eftersom det finns 

ett fel i D 3/Linc. 1a/K 45 som består i att en grafisk rad i D 4a har utelämnats 
i D 3/Linc. 1a/K 45. Detta bygger dock endast på ett exempel, men samtidigt 
finns inga exempel på läsningar i D 3/Linc. 1a/K 45 som inte går att härleda 
till D 4a.

4.  D 4a har sannolikt inte utgjort den direkta förlagan till D 3, utan minst ett 
mellanled har funnits, möjligen flera. 

5.  D 4a visar upp flera läsningar som är primära i förhållande till motsvarigheten 
i D 3/Linc. 1a/K 45, där en motsvarande sekundär läsning återfinns. Inget 
exempel på det motsatta finns.
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5.2 Distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 
Den sekundära fördelningen, numerärt sett, i fråga om frånvaro/närvaro av text-
element är den i D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. Dessa exempel är 12 till antalet, att jäm-
föra med 72 på föregående distribution. En uppställning över de 12 exemplen ser ut 
enligt tabell 3.

Tabell 3. Variationen avseende närvaro av textelement enligt D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45.

Kategori D 4a/D 3 Linc. 1a/K 45 Totalt
Längre textstycke – 1   1
Sats 2 –   2
Nominalfras, subst. 1 –   1
Nominalfras, pron. 2 –   2
Relativpronomenet som – 1   1
Adverbfras 2 3   5
Totalt 7 5 12

Kategorin Längre textstycke har skapats specifikt för ett stycke, bestående av flera 
satser, som återfinns i Linc. 1a/K 45 men som saknas i D 4a/D 3. Det är den skri-
varvers som avslutar Tungulus i Linc. 1a/K 45, och som inte utgör en del av själva 
berättelsen. Av de övriga 12 beläggen utgörs tre av satser som föreligger i endera 
textgruppen, och dessa diskuteras separat nedan. De fem fallen av variation inom 
kategorin adverbfras är av helt tillfälligt slag, och vittnar inte om någon parallell 
tradering hos textvittnena och inte heller om något förlorat mellansteg eller någon 
medveten bearbetning. Några exempel på denna kategori är förekomst/närvaro av 
länge, tha och ganska, med växlande förekomst/närvaro i D 4a/D 3 respektive Linc. 
1a/K 45. Exemplen från de övriga kategorierna redovisas i sitt sammanhang nedan. 

Nominalfras, substantiv
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.38 Tha spordhe | siælen 
hwem the pinæ til 
hørdhe

tha sporde siælin 
hwem the pine 
hørdhe | tiill

Tha sporde sielin | 
hwem the hørde tiill

tå sporde siælen 
huem the hørde till

Nominalfras, pronomen
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.39 Heell tungulus hwat 
| gør thu nw

heell tungulus hwat | 
gør thu nw

Heell tüng-|ulus hwat 
gør nw

hell tunguluss huadh 
gør nu

5.40 gøm tik wæl fra allæ 
the gær-|ningæ som 
ondhæ æro och thu 
saa och | hørdhe

gøm thik | well ffra 
alle the gærninghe 
som onde æro | och 
thw saa och hørdhe

gøm tik well ffra alle 
the | gærninghæ som 
onde æro och saa oc 
| hørde

gøm deg vell ffrå alla 
| the gierninger som 
onda æro och så och 
hørde
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Relativpronomenet som
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.41 Swa | kommo the til 
en mwr fægerst aff 
allom | them murom 
the haffdo før seeth

Swa kommæ the | tiil 
en mwr fægersth aff 
allom them mwrom | 
the haffde før seeth

Swa komme the tiill 
en mwr | fægerst aff 
allom them mwrom 
som | the haffde før 
seeth

så kome | the till en 
mur ffagrasth åff 
them allom them 
mu|rum som the 
haffde ffor seth

I exempel 5.38 är det inte fråga om en ogrammatisk sats pga. av avsaknaden av pina 
(dvs. the pina gentemot the), utan felet ligger snarast på en textgrammatisk nivå. 
Visserligen har själen just åsett en pina, och det vore därför väntat att den följande 
frågan gäller just en sådan. Samtidigt blir satsen oklar i sin syftning, eftersom själen 
inte har nämnt just ordet pina i det närmast föregående (det är det första yttrandet 
efter att pinan åsetts). I exempel 5.39 och 5.40 är situationen lättolkad: pronomenet 
thu har oavsiktligt utelämnats i Linc. 1a/K 45. I exempel 5.41 rör det sig om att en 
bisatsinledare vid en relativsats saknas i D 4a/D 3, medan den är utskriven i Linc. 
1a/K 45. Det finns exempel på samma slag av variation med distributionen D 4a ≠ 
D 3/Linc. 1a/K 45, som ovan redovisats. Detta exempel är därmed inte en del av ett 
övergripande mönster.

De två fallen där satser saknas i endera textgruppen ska nu diskuteras. I båda 
fallen är det satser som finns i D 4a/D 3 men saknas i Linc. 1a/K 45. Den första av 
dem kräver att ett större parti återges för att exemplet ska kunna bedömas. Det ser ut 
enligt följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
5.42 Swa kommo the | 

fram til en mwr och 
han war halffuo | 
fæghre och kommo 
thær wnderligæ in 
wtan | dør och thær 
sagho the manga 
forgyl-|tæ stola 

Swa kommæ the fram 
tiil en mwr ok ha[0] 
| war halffue fægre 
och kommo thær 
wnderlig[00] | in 
wthan dør och thær 
saghe the manghe 
[000]|gilthæ stole 

Swa kommæ the fram 
tiill en mwr och | han 
war halffue fægræ 
och kommo | thær 
wnderlighæ in wthan 
dør / och | thær saghe 
the manghe forgilthe 
stole | 

så komme the ffram 
till en mur och han 
var hafflffue [så!] 
fægre | och komme 
ther vnderliga in vtan 
dør och ther såge de | 
månge fforgÿlte stola 

5.43 thær pa sath gamalt 
folk karll | och 
qwinnor och waro 
klæddæ mædh dyr | 
klædhen

thær pa sath gamalth 
folk [k00]|le och 
qwinnor och waro 
klædhe mædh dy[r00 
000]|dhom /

thær pa sath gamalt 
folk karle och | 
qwinnor och waro 
clæddhe mædh dyr 
clæ|dom /

ther på sath gamalth 
ffolk karla | och 
quinner och varo 
clædda mædh dÿre 
klædom

5.44 thera anlite skino 
som soll

theræ ænlithe skino 
som soll

theræ anlithe skino 
som sooll |

thera anlethe | skino 
som soll

5.45 the | haffdo kronor a 
sino hoffwde

th[0] | haffde kronor 
A sinæ hoffwdhe

the haffde kronæ a 
sinæ hoffdhe

the haffde krona å 
sine hoffde

5.46 thera | haar war 
skinande som gull

theræ | haar war 
skinandhe som gull

there | haar war 
skinande som gull .

there hår var | 
skinande som gull
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5.47 for them | stodho 
stola aff gull

fore the[0] | stodhe 
stole aff gull

— —

5.48 fore them lagho | 
bøker skriffuadæ 
mædh gull bok 
staffua |

fore them lagho 
b[ø000] | skriffuadhe 
mædh gull bokstaffue 
/

fore | them 
lagho bøker 
scriffuade mædh 
gwll|bokstaffue /

ffore them låge bøker 
scriffuade mædh 
gullbock|staffuer

5.49 the sungho och 
loffuadho wan 
hærra | och kunno 
ey wardhæ fullæ aff 
gudz |487 loff

the s[un000] | och 
loffuadhe wan 
hærræ ok kunno ey 
[000]|dhe full aff 
gudz loff

the sungho och 
loffuade |89 wan 
hærræ ok kunno ey 
warde full | aff gudz 
loff .

the songe och 
loffuade vår herra 
och kunde eÿ varda | 
ffull åff gudz låff

Det återgivna partiet har ställts upp i åtta numrerade exempel. I det första (ex. 5.42) 
inleds scenen med att själen och ängeln kommer till en mur, och kommer förbi den på 
ett underligt sätt. Avslutningsvis i denna del påpekas att det första själen och ängeln 
ser när de har kommit in är många förgyllda stolar. Därefter (ex. 5.43) sägs att gamla 
människor sitter på dessa stolar, och sedan inleds en beskrivning av dessa människor. 
De är fint klädda (ex. 5.43), deras ansikten lyser (ex. 5.44), de har kronor på huvudet 
(ex. 5.45), deras hår lyser (ex. 5.46). Därefter följer satsen i exempel 5.47, som bara 
finns i D 4a/D 3, där det sägs att stolar av guld stod framför dem. Sedan sägs (ex. 
5.48) att det låg böcker framför de gamla människorna. Efter beskrivningen av för-
hållandena på denna plats vidtar en redogörelse för vad de gamla människorna gjorde 
(ex. 5.49), dvs. att de sjöng.

Ur ett avskriftsperspektiv vore ett utelämnande av den aktuella satsen lätt att för-
klara. Den efterföljande satsen inleds med samma ord, (normaliserat) fore them, och 
det gör att satsen kan ha utelämnats enligt saut du même au même. Ur ett innehålls-
ligt perspektiv är förhållandet dock vid en första anblick svårtolkat. Det har tidigare 
sagts (ex. 5.42 och 5.43) att de såg förgyllda stolar och att gamla människorna satt 
på dem, och det är inte uppenbart varför det också skulle stå stolar av guld framför 
dem, åtminstone om det är fråga om stolar i konkret betydelse för att sitta på. Enligt 
Söderwall (art. stol) syftar stol i fornsvenskan främst på en stol i kyrkorum i konkret 
betydelse, men också kyrkliga stolar i abstrakt betydelse, som biskopsstol samt Guds 
eller Kristi tron i himlen. Förklaringen till denna sats står dock sannolikt att finna i B-
redaktionen av Tundalus/Tungulus och Visio Tnugdali. Motsvarande parti, uppdelat i 
samma delar som ovan, ser ut enligt följande (de centrala delarna i fetstil):

B-redaktionen (Dahlgren 1875: 245–246) Visio Tnugdali (Wagner 1882: 47–48)
5.50 Nar the jnkomo j then mwren som j then 

andra sagho the ther otalligen säten aff 
clarasta gulle all besät mz dyrästä stenom 

Set cum simili modo pertransissent illum 
ut primum, apparuerunt illis plurima 
sedilia de auro et gemmis et universis 
pretiosorum lapidum generibus constructa 
et pretiosissimis sericis cooperta,
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5.51 pa hulkom saato badhe men ok qvinnor 
herlige j alder ok aldradyräste klädde, 
hulkars värdh alder kunde naghat hierta 
skatta eller betenkiä

in quibus sedebant seniores viri et femine, 
vestiti sericis et stolis candidis et thiaris et 
universis ornatibus, qualia nec ante viderat 
nec cogitare anima poterat.

5.52 Hwars there anlith var skynande som clarasta 
solen

Erat vero facies uniuscujusque ex eis 
splendida, sicut sol splendet in meridie,

5.53 ok alt there haar var som clarasta gull et capillos habebant auro simillimos,
5.54 ok gull kronor pa huars there hofudh 

skynande aff dyrästom stenom
et coronas habebant in capitibus aureas 
hisdem gemmis ornatas.

5.55 The hafde ok fore sik pulpeta eller book 
stola aff gulle

Set et lectoralia coram eis erant posita non 
inferioris metalli,

5.56 pa hulkom laagho böker alle scriffne mz gull 
stafwom

quibus erant libri superpositi cum aureis 
litteris scripti,

5.57 Ok alle sungo herranom gud Alleluya et cantabant domino Alleluja […]

Här är det tydligt att det är två skilda företeelser som avses: i det första fallet rör det 
sig om stolar/säten som personerna sitter på (ex. 5.50), och i det andra är det pulpeter 
för böckerna som omnämns (ex. 5.55). Det lemma som används i B-redaktionen är 
bokastol, som uteslutande betecknade just ’pulpet’ (Söderwall, art. bokastol). Visio 
Tnugdali har lectoralium. Frågan är då om det är tänkbart att betydelsen ’pulpet’ 
kan ha avsetts i D 4a/D 3 med lemmat stol. Utifrån Söderwalls beskrivning finns 
ingen parallell till ett sådant bruk, och tittar man på västnordiskan finns inte heller 
någon tydlig motsvarighet (Fritzner, art. stóll). Det troliga är istället att lemmat stol i 
D 4a/D 3 är resultatet av ett fel, utgående från bokastol ’pulpet’. 

Ovanstående innebär att läsningen i D 4a/D 3 är primär i förhållande till Linc. 
1a/K 45, trots att den bygger på ett fel (bokastol > stol). I B-redaktionen och i Visio 
Tnugdali finns motsvarande formulering med. Samtidigt, pga. att ordformen är kor-
rupt, finns också en alternativ förklaring till utelämnandet jämte saut du même au 
même. Som textstället nu är utformat i D 4a/D 3 uppstår en upprepning, där det två 
gånger omtalas förgyllda stolar/stolar av guld. Avsaknaden av satsen i Linc. 1a/K 45 
skulle därmed kunna bero på en medveten utelämning, i syfte att avlägsna vad man 
uppfattade som en felaktig upprepning.

Det andra exemplet på utelämning av sats i Linc. 1a/K 45 gentemot D 4a/D 3 står 
i följande sammanhang:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
5.58 min kære hærræ lath 

mik |489 hær wara thy 
iach wil aldrik mere 
glædi | haffua æn 
hær ær

mjn kiære hærre lath 
mik her wa[00] | thi 
iagh wil aldriik mere 
glædhi h[a0000] | æn 
her ær

myn | kære hærre 
lathin mik hær wara 
thy | iach wil aldrik 
mere glædj haffue | 
æn hær ær

min | kære herre laten 
meg hær vara thi iag 
vill aldrig mere glæ| 
de haffua en hær er

5.59 Ængelin swarade Ængelin swarade Ængelin swarade engelen suarade
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5.60 thu | ma hær ey waræ 
thy at

thu ma hær [00] | 
wara thÿ ath 

— —

5.61 thu skalt | ater j 
likamen igen och 
thu skalt prædi-|ka 
och kunnogha alt 
thætta thu haffuer | 
seeth badhæ pino och 
glædi

thu skalth ather i 
likam[e0]|ighen och 
thu skalth prædikæ 
ok kungho[00] | alth 
thætta thu haffuer 
seeth badhe pino 
[000] | glædhi

thw skalt | ather j 
likamen ighen och tw 
skalt | prædikæ och 
kungøra alt thætta tw 
hawer | seeth badhe 
pino ok glædj

tu skall åter i 
lekamen | igen och 
du skall prædicke 
och kungøra alth thæt 
du haff|uer seth både 
pino och glæde 

Det är svårt att isolerat bedöma huruvida satsen i exempel 5.60 utgör ett tillägg eller 
strykning. B-redaktionen är här kraftigt avvikande och det är tveksamt om den kan 
användas som ett stöd. Motsvarande text lyder dock (Dahlgren 1875: 250):

5.62: [Tundalus] swarade Swa är sanneliga herre Jak bider tik läth mik her blif-
wa Engelen swaradhe Tu scal ather til thin kropp ok alt thz tu seet hafuer allom 
kungörä til hugnat ok forvarilse

Här saknas som synes den aktuella satsen. Om man däremot tittar på A-redaktionen 
internt, ser man att det finns en parallell till detta textställe, där själen ber om att få 
förbli i ett lyckligt tillstånd, medan ängeln svarar att han måste tillbaka till kroppen. 
Det redovisas här utifrån D 4a, och avseende ängelns svar sammanfaller samtliga 
textvittnen:

5.63: lath mik hær waræ j thæssæ glædhi Aldrik girnæs iach mere glædi fanga5 
Ængelin swarade thu ma ey waræ | j thæssæ glædhi for thy thu skalt än | see mere 
glædhi och sidhan skalt thu | ater til kroppen

Ängeln svarar på samma sätt som i exemplet ovan, dvs. först ges ett negativt svar på 
själens fråga (’thu ma ey waræ | j thæssæ glædhi’), och därefter motiveras svaret (’for 
thy thu skalt […]’). Detta är dock ett svagt indicium på prioriteten hos läsningen i 
D 4a/D 3 på samma sätt som parallellen till B-redaktionen är ett svagt indicium på 
prioriteten hos läsningen i Linc. 1a/K 45. Samtidigt kan utelämnandet i Linc. 1a/K 45 
förklaras som ett saut du même au même, eftersom två thu står intill varandra i detta 
textställe.

Avslutningsvis ska det längre textstycke diskuteras som saknas i D 4a/D 3 men 
finns i Linc. 1a/K 45, nämligen den avslutande skrivarversen. Den står efter amen i 
huvudtexten i både Linc. 1a och K 45, och bör möjligtvis inte behandlas som en del av 
texten Tungulus i dessa textvittnen. Den ser ut som följer (uppdelad i två sekvenser):

5   ’Aldrik girnæs iach mere glædi fanga’ endast i D 4a, se exempel 5.36 ovan.
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D 4a D 3 Linc. 1a K 45
5.64 — — bidhen for thæn som 

boken monde
scriffue | ath gudh

bedien ffor then som 
boken månde scriffua 
| ath gudh måtte 

matthe honom 
sinæ nader giffue 
| och matthe døø 
j cristelighæ troo 
| ephter dødhen j 
himmerike boo | 

hånum sina nåder 
giffua | och måtte dø 
i cristeliga tro | effter 
døden i himmerike 
bo | 

5.65 — — Thæt wnne oss gudh 
allom saman | j 
himmerike liffue for 
wthan gaman |

thæt vnde oss gudh 
allum saman | i 
hemmerike leffua ffor 
vtan ende ammen |

I formeln finns en avvikelse mellan textvittnena, nämligen (utan) ’gaman’ i Linc. 1a 
gentemot (utan) ’ende ammen’ i K 45. Innehållsligt ter sig läsningen i K 45 som den 
mest rimliga, eftersom den innebär en önskan om få leva för alltid i himlen. Det ska 
också framhållas att uttrycket (e for) utan ända är en synnerligen frekvent formule-
ring för att uttrycka betydelsen ’för alltid’ (se Söderwall, art. ände, bet. 6), och den 
förekommer för övrigt tre gånger i huvudtexten av Tungulus. Det är därmed inte för-
vånande att K 45-skrivaren har bytt ut formuleringen i Linc. 1a, som tycks förutsätta 
en markerad innebörd hos ordet gaman, med detta mycket frekventa uttryck.

Ordet gaman används i fornsvenskan ofta i en betydelse ’glädje’, och Söderwall 
(art. gaman) ger sådana exempel som ”thöm gik allom tha aff gaman”, med den an-
tagna betydelsen ’miste sin glädje, fingo sorg’ (a.st.). Denna betydelse, som är den 
mest omarkerade hos gaman, kan knappast vara det som har avsetts här. Uttrycket 
utan gaman finns också belagt i betydelsen ’utan skämt, i sanning’, och det förekom-
mer ofta som rimfyllnad (a.st.). Möjligtvis är det detta som har avsetts här, men det 
skulle också kunna vara gaman i en betydelse ’lättsinnigt nöje’. Sådana exempel ges 
också hos Söderwall, t.ex. ”the kalzadho markt ok giordho sik gaman” (art. kalza 
’skämta, gyckla, prata’). Ordet gaman uppbär rimställning i den diskuterade skrivar-
versen (saman), men med tanke på att parvisa rim i fornsvenska texter inte krävde 
fullständigt rim behöver det inte betyda att gaman är den ursprungliga läsningen (se 
t.ex. Ronge 1957: 127–178; i Konung Alexander). Möjligtvis är läsningen i Linc. 1a 
på något sätt förvanskad, och det är tänkbart att den ursprungliga ordalydelsen har 
restituerats i K 45.

Följande slutsatser kan dras efter ovanstående genomgång:

1. Det finns inte några exempel på att utelämnad text i Linc. 1a motsvarar en 
grafisk rad i D 3.

2. De avvikelser som finns mellan D 4a/D 3 och Linc. 1a/K 45 är visserligen 
få, men två av dem rör frånvaro/närvaro av hela satser (vilka alltså inte 
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motsvarar en grafisk rad i D 3). I ett tillfälle är det fråga om ett längre 
textstycke (skrivarversen). 

3. En av avvikelserna kan vara ett utslag av medveten strykning i gruppen 
Linc. 1a/K 45 (stolar af gull), för att eliminera vad man har uppfattat som en 
upprepning. 

4. Stolar af gull är sannolikt ett fel för bokastolar af gull. Detta fel föreligger 
redan i det äldsta textvittnet, nämligen D 4a.

5. Det finns, utöver den avslutande skrivarversen, inget i Linc. 1a/K 45 som inte 
kan härledas från D 4a/D 3. 

6. Det finns därmed inget som talar emot släktskap i rakt nedstigande led mellan 
D 4a/D 3 och Linc. 1a/K 45, även om det inte finns konkreta indikationer på 
ett direkt avskriftsförhållande mellan D 3 och Linc. 1a. 

5.3 Övrig distribution 
I detta avsnitt kontrolleras de fall där avvikelser av den aktuella kategorin finns inom 
andra distributioner än de föregående. Variationen enligt fördelningen D 4a/D 3/
Linc. 1a ≠ K 45 är relativt frekvent, och den behandlas kortfattat avslutningsvis. 
Exemplen på övrig distribution ser ut enligt uppställningen nedan. Det rör sig om 
totalt fem fall. 

D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a ≠ K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.66 han som war wan at 
stiælæ | korn

han | [00]m war wan 
ath stiæle korn

han som wan ath 
stiæle korn |

han som er van ath 
stiæla korn |

5.67 thær sagho the 
margha fulæ pinor | 
och we swa at waro 
thusændæ hoffwd | 
och hwart hoffwdh 
haffde thusændæ | 
tungor the gatho ey 
allæ talt the | pinor 
och we 

[0000] | sagho the 
marghe fulæ pinær 
och w[0] | swa ath 
waro thusænde 
hoffudh och hw[000] 
| hoffudh haffde 
thusændhe twngor 
the ga[000] | ey allæ 
thalth the pinor och 
we 

thær sagho | the 
margha fulæ pinar 
och wee / swa | 
ath waro tusænde 
twngor the gaatho | 
ey aldrich thalth the 
pinor och we | 

ther såge the mårga 
ffula piner och | ve så 
ath våro tunger the 
gåto eÿ aldrig talth 
the piner | och ve 

D 3 ≠ D 4a/Linc. 1a/K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

5.68 sommæ | hengdo 
mædh halsen

so[000] | hengdo 
halsen

somme hengdho 
mædh halsen |

somma hengde 
mædh halsen

5.69 Än for allæ the 
synder man | gør 
och bættrar them ey 
mædh scripte|mall 

Än foor alle the | 
syndher thær man 
giør ok bættrær 
them | ey mædh 
scripthemall 

Än ffoor | alle the 
syndher man giør 
och bætrar | them ey 
mædh scripthemall 

An ffor alla the 
sÿnder man gør och 
bætrer them eÿ mædh 
| scriptemåll 
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5.70 hans næff war 
| swa lankt och 
iæmmerligæ hwast | 
och j allæ matho illæ 
skaplighit |

hans næf[f] |534 swa 
lankt och hwasth / 
och alle matthe illæ | 
skaplighit /

hans | næff |81 war 
swa lankt ok hwast . 
och alle | matte illæ 
skaplighet /

hanss næff var så 
lancth och huasth 
och alla måthe | illa 
skaplight

I exempel 5.66 har skrivaren av Linc. 1a oavsiktligt utelämnat en finit form av vara, 
alternativt vidarebefordrat ett sådant fel från förlagan. Skrivaren av K 45 har restitu-
erat texten, men med en presensform istället för en preteritumform (som i D 4a/D 3). 
I exempel 5.67 saknas en längre sekvens i Linc. 1a i förhållande till D 3, och ur-
sprunget till denna avvikelse är sannolikt saut du même au même, på så vis att felet 
har uppstått genom att en skrivare, eventuellt den i Linc. 1a, har hoppat från det första 
thusände till det andra. Här har skrivaren av K 45 sannolikt uppfattat läsningen i 
Linc. 1a som felaktig och försökt restituera texten.

I exempel 5.68 och 5.70 har D 3 ett uteglömt ord som lätt kan ha restituerats i 
kommande avskriftsled. I exempel 5.69 är det fråga om variation avseende utskriven 
bisatsinledare i en relativsats respektive frånvaro av denna, och denna variation före-
kommer vid flera tillfällen mellan textvittnena med växlande distribution. 

Slutligen finns tio fall där K 45 avviker från samtliga andra textvittnen. I nio av 
dessa är det fråga om att ord eller ordsekvenser saknas i K 45. Det enda exemplet på 
att ett element finns i K 45 medan det saknas i de övriga textvittnena är ’j | gudz tiæ-
nist’ (D 4a) gentemot ’i gudz ffruckth och tiænesth’ (K 45). Denna ordform kan ha 
förts in av K 45-skrivaren spontant, utan påverkan från en annan förlaga än Linc. 1a.

Det föreligger därmed inga fall av variation som förutsätter en tradering enligt en 
annan linje än sekvensen D 4a – D 3 – Linc. 1a – K 45. Samtliga fall av variation kan 
förklaras inom ramen för den texttradition som här finns representerad.





6 Lexikal variation 

I detta avsnitt redovisas och diskuteras den lexikala variationen. De läsningar som 
har identifierats fördelar sig primärt på så vis att D 3/Linc. 1a/K 45 hålls ihop gent-
emot D 4a, liksom i fråga om kategorin frånvaro/närvaro av textelement. Denna 
distri bution diskuteras därmed först, och därefter distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 
1a/K 45. Till sist tas övrig distribution upp.

6.1 Distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 
En uppställning över den lexikala variationen med fördelningen D 4a ≠ D 3/Linc. 
1a/K 45 ser ut enligt tabell 4. Uppdelningen i tabellen baserar sig på den ordklass som 
variationen består av utifrån D 4a. I vissa fall finns en motsvarighet i D 3/Linc. 1a/K 
45 som inte tillhör samma ordklass. 

Tabell 4. Lexikala variationen enligt D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45.

Ordklass Antal exempel
Komplex variation   1
Pronomen   9
Relativpronomenet som/thær   2
Preposition   8
Adverb   5
Verb   5
Substantiv   3
Adjektiv   2
Interjektion   1
Totalt 36

  
Då det totala antalet lexikala avvikelser endast är 36, kan man konstatera att de lexi-
kala likheterna mellan textvittnena är stora. Vidare ska man notera att tio av dessa 
avvikelser hör till de öppna ordklasserna substantiv, adjektiv och verb, medan 23 fal-
ler inom de slutna ordklasserna. Slutligen finns ett exempel som utgörs av komplex 
variation och ett fall som utgörs av en interjektion. Enbart utifrån denna kvantitativa 
översikt kan man med säkerhet säga att ingen systematisk bearbetning utifrån lexi-
kala principer har skett i den ena handskriftsgruppen gentemot den andra. 

Beläggen ser ut enligt nedan, i normaliserad form. Kompletterande ord har ibland 
lagts till inom hakparentes för ökad tydlighet; lemman har i vissa fall tagits med som 
förtydliganden, placerade inom vanlig parentes.
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Komplex variation
D 4a D 3/Linc. 1a/K 45

6.1 världinne skam for världin
Pronomen

D 4a D 3/Linc. 1a/K 45
6.2 hon han 
6.3 hon han
6.4 han hon
6.5 thätta [hus] thät [hus]
6.6 sinom thera 
6.7 the [pino] thänne [pino]
6.8 han Gudh
6.9 thera sinom 
6.10 han sva 
Relativpronomenet som/thær

D 4a D 3/Linc. 1a/K 45
6.11 thär som
6.12 thär til
Preposition

D 4a D 3/Linc. 1a/K 45
6.13 fra ifra 
6.14 fra ifra
6.15 [ovan] a [glödh] [ovan] i [glödh]
6.16 kringom om omkring
6.17 [klädder] mädh [klädder] i 
6.18 i af
6.19 forutan utan
6.20 fra ifran
Adverb

D 4a D 3/Linc. 1a/K 45
6.21 sarlike sare
6.22 thok ok
6.23 sva mykit [heldre] thäss [heldre]
6.24 innan inne
6.25 thär här
Verb

D 4a D 3/Linc. 1a/K 45
6.26 sörghdho (syrghia) saghdho (sighia)
6.27 forsaghdho (forsighia) forsagho (forsea)
6.28 far (fa?) är (vara)
6.29 sat (sitia) gik (ganga)
6.30 kunnogha kungöra
Substantiv 

D 4a D 3/Linc. 1a/K 45
6.31 fatighe folke (dat.) them
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6.32 godhgärningar godhe gärningar
6.33 godhe lukt (dat.) godhlukt
Adjektiv

D 4a D 3/Linc. 1a/K 45
6.34 flere mere
6.35 rädheligh grymmeligh
Interjektion

D 4a D 3/Linc. 1a/K 45
6.36 avi o

Exempel 6.9 (Pronomen) består som synes av att han i D 4a motsvaras av adverbet 
sva i D 3/Linc. 1a/K 45. Detta exempel är av textkritisk vikt, eftersom det hänger 
ihop med en utelämnad sats före ordet i fråga i D 3/Linc. 1a/K 45. Det har diskuterats 
ovan i avsnitt 5.1 (ex. 5.32–5.34).

Inledningsvis tas den variant upp som ovan anges som komplex (ex. 6.1), efter-
som det inte bara rör sig om växling mellan enskilda ord. Det ser ut som följer:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
6.1 och ræddes mere 

wærldinne skam | 
æn gudz hempdh

ok reddes mere for 
wærl-|dhin æn fore 
gudz hempdh

och ræddes mere for 
wærldin | æn fore 
gudhz hempdh

och ræddess mere | 
ffør verden en ffore 
gudz hempdh

Skillnaden består i att D 4a har ett direkt objekt bestående av bestämning och huvud-
ord, (normaliserat) världinne skam, medan D 3/Linc. 1a/K 45 har ett prepositions-
objekt bestående av en prepositionsfras, (normaliserat) for världin. Det är två formellt 
och semantiskt likartade varianter, och det är sannolikt att den ena har uppkommit 
av den andra. Det är värt att notera att rektionen till for, dvs. världin, har en entydigt 
kasuslös form i samtliga textvittnen där den förekommer. Om det är en novation i för-
hållande till läsningen i D 4a har den skapats av en individ med kasusupplöst språk.

I fråga om pronomen är exempel 6.5–6.8 betydelselösa, t.ex. 6.5, thätta – thät, 
och 6.7, the – thänne, även om den sistnämnda växlingen delvis är kronologiskt be-
tingad (thänne vid feminint substantiv). Exempel 6.6, sinom – thera som reflexivt 
pronomen, motsvaras av 6.9, där förhållandet är det motsatta. I exempel 6.8 mot-
svaras han i D 4a av Gudh i D 3/Linc. 1a/K 45. Exempel 6.2–6.4 ska dock ges i sitt 
sammanhang:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
6.2 tha saa hon allan sin 

ondskap 
tha saa han allan sin 
ondh-|skaff 

tha saa | han allan sin 
ondskæff 

thå | så han allan sin 
onskap 

6.3 och synd | hon haffde 
giorth

och syndh han haffde 
giorth

och syndh han | 
haffde giorth

och sÿndh han 
haffde giorth

6.4 thy at han | wenthe 
sik engæ hiælp

thy ath hon w[00] | 
the sik enghe hielp

thy ath hon w[00] | 
the sik enghe hielp

thi ath hon venthe 
seg engen hielp
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Huvudpersonen i berättelsen är som bekant Tungulus, men efter det att han har lämnat 
kroppen går han inte under detta namn, utan kallas då siälin. Då siäl är ett  feminint 
ord används pronomenet hon när det refereras till denna. Just när själen håller på att 
skiljas från kroppen kan man dock se att olika pronomen har valts vid referens till 
huvudpersonen, dvs. han (= Tungulus) gentemot hon (= siälin). I exempel 6.2 och 6.3 
används i D 4a hon (= siälin) och i D 3/Linc. 1a/K 45 han (= Tungulus). I exempel 
6.4 är förhållandet det motsatta. Valet av pronomen har i detta fall endast att göra med 
analysen av huvudpersonens tillstånd, dvs. om Tungulus har lämnat kroppen eller 
inte. Det intressanta här är att man kan se en växling inom handskriftsgrupperna, dvs. 
i ingendera har man renodlat perspektivet Tungulus gentemot själen. Det finns också 
ett exempel där D 4a felaktigt använder han som beteckning för själen där övriga 
textvittnen använder hon, se exempel 4.10 i avsnitt 4.2.

I exempel 6.11 består variationen av thär – som som relativt pronomen. Det finns 
variation i hur relativpronomina representeras, som tidigare påpekats, bl.a. i fråga om 
huruvida de skrivs ut eller inte, och denna växling fördelar sig enligt olika mönster. 
I exempel 6.12 används i D 3/Linc. 1a/K 45 til som bisatsinledare istället för det 
väntade thär.

I växlingen mellan prepositioner är det svårt att bestämma prioritetsordning. I 
exempel 6.13, 6.14, 6.16, 6.19 och 6.20 är det fråga om växling mellan näraliggan-
de alternativformer, dvs. fra – ifra(n), kringom om – omkring och forutan – utan. I 
 exempel 6.15, a – i, ger växlingen en liten men mycket begränsad betydelseföränd-
ring, (normaliserat) hängia ovan a/i glödh. I exempel 6.17 består växlingen av (nor-
maliserat) klädder mädh/i, i båda fallen följt av en rektion i icke-dativ. Söderwall (art. 
kläþa) nämner båda dessa konstruktioner, och båda förekom relativt frekvent. Även 
växlingen i/af, exempel 6.18, ger en viss begränsad betydelseförändring, (normalise-
rat) halda hörsemio i/af thä(n) hälgho kirkio, men det går inte att fastställa prioritet 
hos någon av dem.

Även adverbvariationen är av det slaget att det sannolikt är spontana förändringar 
av skrivarna, och den ger ingen ytterligare information om parallell tradering eller 
förlorade mellansteg. Exempel 6.22 ska dock ges i sitt sammanhang för det ska bli 
tydligt hur skillnaden manifesterar sig:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
6.22 Swa skalt thu j thætta 

mørkæ hws pinas | 
thok ey lenghe

swa skalth thu i 
thætta mørke hwss | 
pinæs och ey lenghe

swa | skall tw i thætta 
mørkæ huss pinæs | 
och ey lenghe

så skall du ÿ thætta 
mørka huss pinass 
och eÿ lenge

Här har D 4a adverbet thok, vilket ger en god mening i sammanhanget. Ängeln säger 
åt själen att gå in i huset, men förmildrar det med att den inte behöver vara där länge. 
Bruket av ok i D 3/Linc. 1a/K 45 är mer markerat men ändå tänkbart. 

Substantivvariationen består i exempel 6.31 av att substantiv samt bestämning 
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i D 4a motsvaras av pronomen i D 3/Linc. 1a/K 45, dvs. fatige folke – them. I de 
 resterande två fallen, exempel 6.32 och 6.33, är det fråga om variation mellan substan-
tiv och bestämning jämfört med en sammansättning med mycket likartad be tydelse. 
Också adjektivvariationen, flere – mere (ex. 6.34) och rädheligh – grymmeligh (ex. 
6.35), måste bedömas som likvärdig, och det går inte att ge de ena läsningarna prio-
ritet framför de andra.

Den enda kategorin som rymmer mer betydande variation är verbvariationen. Det 
är i samtliga fall fråga om variation mellan distinkt skilda lemman och i samtliga för-
utom ett även med skild semantik. Exemplen ska därför redovisas i sitt sammanhang:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
6.26 Swa som the stodho 

lenghe och | sørgdo 
och haffdo lenghe 
træth

swa som the stodho 
och sagdo ok haffde | 
træth lenge 

swa som the stodo 
| och sagdhe och 
haffdhe træth lenge |

så som the stode och 
sagde och haffde | 
træth lenge

6.27 thæt æro the 
som toldhe gudz 
martirium | fore 
gudz nampn skuld 
och forsagdo | thera 
synder 

thæt æro t[00] | som 
gudz martiirium 
tholdhe fore gudz | 
nampn skuldh och 
for sagho theræ 
syn[0000] | 

thæt ære the som 
gudz martirium tolde 
| fore gudz nampn g 
skuld och forsagho | 
theræ synder 

thæt æro the | som 
gudz martirium tolde 
ffore gudz namn 
skull och fforsago 
there | sÿnder 

6.28 kære | hærre lath mik 
see hwar hær jnnan 
| thænne mwr faar 
Ængelin swarade | 
thu ma wæl see hwat 
thæt ær 

kære hærre lath mik 
see hwar in-|nan 
thænne mwr ær / 
Ængelin swaradhe 
| thu ma wæll see 
hwath thæt er

kære hærre lath mik 
| see hwar innan 
thænne mwr ær 
En|gelin swarade tw 
ma wæll see hwath | 
thæt ær 

kære herre lath | 
meg se huare innan 
thenne mur er 
engelen suarade tu 
må | vell se huadh 
thæt er 

6.29 pa hwario | gren sath 
en fugill 

pa hwario gren gik 
en fugiill 

pa hwario | gren gik 
en fugiill 

på huar|io gren geck 
en ffugl. [så!] ffugell 

6.30 thu skalt prædi-|ka 
och kunnogha alt 
thætta 

thu skalth prædikæ 
ok kungho[00] | alth 
thætta 

tw skalt | prædikæ 
och kungøra alt 
thætta 

du skall prædicke 
och kungøra alth 
thæt 

I exempel 6.26 står variationen mellan syrghia och sighia. Situationen är den att sjä-
len har mött en person på en bro, och de kan inte mötas utan att en av dem viker åt 
sidan. Frågan är då vad de gör när de står emot varandra, förutom träter (normaliserat; 
hafdho länge trätt): Sörjer de eller säger de (något)? Betydelsen hos syrghia är möjlig 
i sammanhanget, t.ex. i Söderwalls (art. syrghia) betydelse 1, ’sörja, bedröfvas’. B-
redaktionen avviker kraftigt textuellt på denna plats, men innebörden där stämmer 
ändå väl överens med D 4a:

6.37: ’Ok swa the badhe stondandes j longan thyma ok jnbördes gratandes op-
fylte the broena mz blodhen rynnandes aff theres föther’

I B-redaktionen påpekas också att de har grälat verbalt, men något tidigare, och här 
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beskrivs att de gråter. Läsningen i D 4a, utgående från syrghia, stämmer därmed 
överens med B-redaktionen. 

Läsningen saghdho (sighia) i D 3/Linc. 1a/K 45 är däremot oväntad. För det 
första väntar man sig ett objekt med verbet sighia, vilket saknas. Det gör att det finns 
syntaktiska argument för att läsningen i D 3/Linc. 1a/K 45 är fel, även om felet har 
förts vidare i flera avskrifter. Verbets sighia:s semantik inrymmer inte heller någon 
komponent av vrede, sorg eller liknande, utan det betecknar att neutralt yttra, förklara 
eller utlägga något (Söderwall, art. sighia, bet. 1–6). Troligtvis är därmed läsningen 
i D 3/Linc. 1a/K 45 fel, men hur den har uppstått är svårt att avgöra. Det är sannolikt 
att det rör sig om en felläsning av en följd som har återgett syrghdho/sörghdho. Det 
finns i skrivningen i D 4a inget som skulle förklara en felläsning till saghdho, men 
det utesluter naturligtvis inte att förändringen kan ha uppstått vid avskrift av denna 
handskrift. I alla händelser bör felläsningen utgå från en skrivning med representa-
tion för ö-vokalism i första stavelsen (sörghdho), inte y-vokalism (syrghdho), efter-
som det är möjligt att tänka sig en felläsning av ett ö-tecken + ’r’ för ’a’ (enrummigt), 
men inte ett ’y’ + ’r’ för ’a’. När felet väl hade uppstått var det svårt att restituera den 
ursprungliga ordalydelsen. 

I exempel 6.27 står variationen mellan lemmana forsighia och forsea. Det textu-
ella sammanhanget är beskrivningen av en kategori människor i Paradiset, de som 
har genomlidit martyrium och troligtvis avsagt sig eller betraktat sina synder, bero-
ende på tolkningen av verbformen. Verbet forsighia betyder just ’avsäga sig’, ’avstå 
från’ och liknande, och Söderwall (art. forsighia) har med belägget i D 4a som ett 
exempel på denna betydelse. Söderwall redovisar ytterligare ett exempel på denna 
betydelse, och det finns vidare en lågtysk motsvarighet till detta ord, vorseggen, med 
samma betydelse (Lübben 1888, art. vorseggen).6 Läsningen i D 4a är därmed opro-
blematisk, men det ska understrykas att lemmat är ovanligt. Verbformen i D 3/Linc. 
1a/K 45 utgår från lemmat forsea, för vilket Söderwall (art. forsea) anger tre bety-
delser: 1) ’se till, se efter, undersöka, bespeja’, 2) ’förse’ och 3) ’försumma’. Ingen 
av dessa betydelser passar i det aktuella sammanhanget, och det enda tänkbara vore 
att de har betraktat sina synder. Även i detta fall är det därmed sannolikt att D 3/
Linc. 1a/K 45 har en sekundär läsning i förhållande till D 4a. Även denna har trade-
rats i flera avskriftsled utan att ett försök har gjorts till att restituera. Utifrån Söder-
walls exempel synes verben forsighia och forsea ha hört hemma i olika domäner. De 
 exempel som ges på det förstnämnda hör samtliga hemma i den religiösa sfären, och 
det rör sig om att ta avstånd från eller lämna något i kristna sammanhang. Beläggen 
på forsea återfinns däremot i flera olika sammanhang. Även om det är svårt att leda i 
bevis utifrån Söderwalls exempel kan man ändå anta att detta verb var mer frekvent 
än forsighia, eftersom det förekom i flera domäner. Det vore möjligt att tänka sig 

6  Bland Söderwalls övriga belägg på forsighia finns exempel på en betydelse ’att överge, att förneka’, dvs. 
att lämna något i en negativ betydelse. Ett exempel är ”thu skalt kennas thik hafwa forsakt thin gudh oc 
thin döpilse”. Denna betydelse finns också registrerad för det lågtyska ordet (Lübben 1888, art. vorseggen).
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en förändring forsaghdho > forsagho ur det perspektivet att ett mer frekvent lemma 
ersätter ett mindre frekvent. Om skrivaren kopierade sin förlaga mekaniskt, utan att 
reflektera över innehållet, kan en sådan förändring lätt ha inträffat. 

Exempel 6.28 består av en växling mellan far (fa alt. fara) och är (vara). En 
möjlig tolkning är att det i D 4a är fråga om verbet fa, och att ett verb i infinitiv har 
uteglömts, t.ex. koma (dvs. ’får komma innanför muren’). Om det är fallet kan det 
vara fråga om att D 3/Linc. 1a/K 45 återgår på en förlaga med detta fel men där någon 
i avskriftledet har ändrat till verbformen är. Detta är dock osäkert, men om det skulle 
stämma skulle D 4a rymma information om den ursprungliga ordalydelsen, medan 
D 3/Linc. 1a/K 45 skulle ha en novation. Det kan också vara fråga om verbet fara, i 
en betydelse ’fara in i’ tillsammans med innan. 

Exempel 6.29 består av växling mellan två likvärdiga alternativ, sitia – ganga. 
Det går inte att fastställa någon prioritetsordning mellan dem. Observera dock att 
en mycket näraliggande formulering finns i Konung Alexander: ”a hwario green ok 
hwariom qwist sat en foghil” (Söderwall, art. gren).

Exempel 6.30 utgörs av variation mellan två semantiskt likvärdiga lemman, 
 kunnogha – kungöra (Söderwall, art. kunnogha och kungöra). Här ligger skillnaden i 
etymologi, på så vis att kunnogha är ett inhemskt verb (bildat till kunnogher), medan 
kungöra antas vara bildat med kundmachen/kundtun som förebilder (Hellquist, art. 
kungöra). Det går dock inte att utifrån det dra slutsatser om läsningarnas prioritets-
ordning inom ramen för Tungulus.

Även om de lexikala avvikelserna enligt fördelningen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 
är relativt få, har ovanstående genomgång gett viktig information om förhållandet 
mellan textvittnena samt skrivarnas arbetssätt. Följande punkter sammanfattar de 
viktigaste rönen: 

1. Totalt finns 36 exempel på lexikal variation med distributionen D 4a ≠ D 3/
Linc. 1a/K 45. Det föreligger därmed en stor lexikal likhet mellan textvittnena.

2. De allra flesta exempel på lexikal variation utgörs av växling mellan 
likvärdiga varianter, som inte vittnar om en medveten bearbetning i D 3 i 
förhållande till D 4a. 

3. Det finns två fall där man kan utläsa prioritet mellan läsningarna, där 
sekundära läsningar återfinns i D 3/Linc. 1a/K 45 gentemot primära läsningar 
i D 4a. Dessa är syrghia > sighia och forsighia > forsea. De sekundära 
läsningarna har uppstått genom feltolkningar av skriftbilden, och de måste ha 
inträffat i steget mellan D 4a och D 3. Den förstnämnda förändringen skapar 
också en syntaktisk onöjaktighet (avsaknad av objekt till sighia) medan 
den sistnämnda förändringen skapar en semantiskt avvikande användning 
av forsea. Det är återigen värt att påpeka att dessa läsningar har traderats 
i flera led, vilket förstärker bilden av en mycket mekanisk och oreflekterad 
avskriftsprocess. 
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4. Inget av beläggen i föregående punkt talar emot en linjär tradering, utan 
samtliga avvikelser är av ett sådant slag att de kan förklaras inom ramen för 
samma textunderlag.

5. Avvikelserna i bruket av han (Tungulus) respektive hon (själen) går inte att 
klassificera isolerat i fråga om prioritetsordning. Det viktiga med de beläggen 
är istället att fördelningen är just D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45. 

6.2 Distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 
Den näst vanligaste distributionen avseende lexikal variation är den i D 4a/D 3 ≠ 
Linc. 1a/K 45. En total uppställning över de lexikala varianterna med denna fördel-
ning ser ut enligt tabell 5. Bland exemplen på denna fördelning har det inträffat ett an-
tal växlingar över ordklassgränserna, på så vis att ord från olika ordklasser återfinns 
på motsvarande plats i de två handskriftsgrupperna. Klassificeringen i ordklass byg-
ger på ordklassen hos läsningen i D 4a/D 3, och sedan kan ord från annan ordklass 
återfinnas i Linc. 1a/K 45.

Tabell 5. Lexikala variationen enligt D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45.

Ordklass Antal exempel
Pronomen   3
Preposition   3
Adjektiv   2
Verb   2
Totalt 10

Det rör sig, som framgår av tabellen, endast om tio exempel totalt på den aktuella 
distributionen, och antalet i sig kan därför inte sägas bära vittne om en bearbetnings-
tendens. Exemplen på variation ser ut enligt följande: 

Pronomen
D 4a/D 3 Linc. 1a/K 45

6.38 them thän
6.39 alle aldrigh
6.40 the thär
Preposition

D 4a/D 3 Linc. 1a/K 45
6.41 [klädder] mädh [klädder] i 
6.42 [ater] til [kroppen] [ater] i [kroppen]
Adverb

D 4a/D 3 Linc. 1a/K 45
6.43 (thär)pa sva
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Adjektiv
D 4a/D 3 Linc. 1a/K 45

6.44 halva (halver) havdhe (hava)
6.45 fagher unger fagherligher/-lighen
Verb

D 4a/D 3 Linc. 1a/K 45
6.46 var (vara) vart (vardha)
6.47 brännande (bränna) brinnande (brinna)

 
I fyra av dessa fall består variationen av semantiskt närliggande former: exempel 6.41 
och 6.42 inom prepositionsvariation, och exempel 6.46 och 6.47 inom verb variation. 
Prepositionsvariationen i exempel 6.41, (normaliserat) klädder mädh/i, rymmer 
 variation mellan D 4a och D 3 i prepositionens kasusstyrning, i det att D 4a har ’klæd-
der | mædh harklædhom’ medan D 3 har ’klæddher | mædh harklædhen’. Denna 
variation tas upp i avsnitt 10.5.1 (se ex. 10.11). Variationen mellan brännande och 
brinnande (ex. 6.47) syftar på att järnspikar är brännande/brinnande. Innebörden blir 
mycket likartad, även om det första alternativet lägger fokus på att de bränner dem 
som kommer i närheten av spikarna, medan det andra enbart ger vid handen att spikar-
na brinner. Det ska vidare observeras att det i fornsvenskan fanns en tendens att brinna 
byttes ut mot bränna, tidigast när verbet användes i bildlig betydelse i kombination 
med att en form av verbet användes som bara innebar ett byte av ’i’ mot ’ä’ (Wiktors-
son 1990: 157–158). Också exempel 6.45 bland adjektiven, växlingen fagher unger – 
fagherligher/-lighen, måste räknas som likvärdig, även om den första läsningen också 
har den semantiska komponenten ’ung’ i förhållande till det andra alternativet. 

Variationen them – thän i pronomenexempel 6.38 måste ges i sitt sammanhang 
för att vara begriplig:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
6.38a Siælen |486 spordhe 

hwem the glædhi til 
hørdhe

Siælin spordhe hwem 
| [000] glædhi tiill 
hørdhe

Siælin sporde hwem | 
the glædj tiill hørde /

Siælen spørde 
huem then glæde 
till| hørde

6.38b Ænge-|lin swaradhe ængelin swarade Ængelin swarade | engelen suarade
6.38c them som rætteligæ 

gømpdo | sith 
hionalagh wtan 
smitto 

them | [000] 
rættelighe gømpdo 
sith hionelagh w|than 
smittho 

thæn som 
rætthelighæ gømpdo 
sith | hionelagh 
wthan smittho 

then som rættelige 
gømpte seth 
hione|lag vtan 
smitto 

I svaret på vem en viss glädje tillhör, kommer them/thän som det första ordet, i be-
tydelsen ’till dem’, med dativ som den förväntade formen. I samtliga textvittnen 
 undantaget K 45 har relativsatsen som hör till them/thän pluralform på det finita 
verbet, och det betyder att them/thän åtminstone i dessa tre textvittnen måste betyda 
just ’till dem’, och inte ’till den’. Sannolikt bör därför läsningen i Linc. 1a/K 45 tol-
kas som ett fel, inte bara ur ett textkritiskt perspektiv, utan som en ogrammatisk sats. 
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Adverbvariationen (thär)pa gentemot sva, exempel 6.43, ser ut enligt följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
6.43 Swa | kommo the 

fram til eth træ thær 
war | pa badhæ 
fagerth løff och 
qwistæ

Swa komme the fram 
tiill eth træ | thær war 
pa badhe fagerth løff 
och qwisthæ

Swa komme | the 
ffram till eth træ thær 
war | swa fagerth 
bade løff och qwistæ

Så komma the ffram 
till eth træ ther var 
så ffagerth | både 
løff och kuister

Observera att det är den yngre formen pa som har använts i D 4a. Om växlingen mel-
lan a och pa i Tungulus jämfört med övriga texter i D 4a, se avsnitt 10.7.

Växlingen (thär)pa – sva genererar olika meningsstruktur. I D 4a/D 3, när det 
har sagts att de har kommit fram till ett tträd, konstateras att det fanns både löv och 
kvistar på det. I Linc. 1a/K 45 sägs istället att det var så vackert där, som meningen 
är konstruerad inte specifikt syftande på trädet (thär, inte thät), utan på platsen i 
allmänhet, även om det sedan räknas upp vad som finns på trädet. Också i detta fall 
är det fråga om två ordformer vilkas skriftbilder är lika under vissa förutsättningar, 
och det är troligt att en av dem har uppkommit sekundärt ur den andra. Om sva har 
skrivits med ett rakt ’s’ av kursiv typ, sträcker det sig ned under raden, liksom ’p’. Om 
sedan v-komponenten har skrivits med ’v’ eller ’u’ och har skrivits tätt intill ’s’ blir 
det en formation som kan ha kommit nära ’p’. Den avslutande grafen ’a’ är till sist 
densamma. En felläsning, om skrivningarna uppfyller de nämnda kriterierna, torde 
kunna ha skett i både riktningen ’pa’ > ’sva’ och ’sva’ > ’pa’. Denna förändring leder 
till ytterligare en, nämligen flytten av fagert (se ex. 7.29 i avsn. 7.2). Den som gjorde 
ändringen har därmed åstadkommit en rimlig följdändring.

Det som är anmärkningsvärt med variationen med distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 
1a/K 45 är att tre av exemplen innebär växlingar över ordklassgränserna, nämligen 
pronomenexempel 6.39 och 6.40 och adjektivexempel 6.44. Dessa exempel granskas 
nedan.

Exemplet på växlingen alle – aldrigh, 6.39, ser ut enligt nedan. Det omgivande 
textpartiet måste tas med för att växlingen ska bli tydlig.

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
6.39 thær sagho the 

margha fulæ pinor | 
och we swa at waro 
thusændæ hoffwd | 
och hwart hoffwdh 
haffde thusændæ | 
tungor the gatho ey 
allæ talt the | pinor 
och we som thær 
saghos

[0000] | sagho the 
marghe fulæ pinær 
och w[0] | swa ath 
waro thusænde 
hoffudh och hw[000] 
| hoffudh haffde 
thusændhe twngor 
the ga[000] | ey allæ 
thalth the pinor och 
we som thær [0000] | 
ok thær saghos

hær sagho | the 
margha fulæ pinar 
och wee / swa | 
ath waro tusænde 
twngor the gaatho | 
ey aldrich thalth the 
pinor och we | som 
thær waro och thær 
saghos

ther såge the mårga 
ffula piner och | ve 
så ath våro tunger 
the gåto eÿ aldrig 
talth the piner | och 
ve som ther våro och 
ther sågess
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Även i detta fall är det fråga om växling mellan ordformer med liknande skriftbild, 
och det gör det troligt att den ena formen har uppstått sekundärt utifrån den andra. 
Pronomenformen alle i D 4a/D 3 syftar på tungor och det sägs att alla tungor inte 
skulle kunna räkna upp de plågor som ängeln och själen såg. I Linc. 1a/K 45 innebär 
formen aldrigh att negationsharmoni uppstår. De två negationerna ei och aldrigh 
tar inte ut varandra, utan innebörden är fortfarande att tusentals tungor inte skulle 
 kunna räkna upp alla plågorna som de fick se. Negationsharmoni var dock synner-
ligen ovanligt i fornsvenskan och även i de övriga nordiska fornspråken (Rosenkvist 
2015: 155–156), och det betyder att Linc. 1a/K 45 har en läsning som möjligen upp-
fattades som acceptabel men dock sannolikt markerad. Med tanke på negationshar-
monins begränsade bruk under denna tid är det därmed knappast så att en förändring 
alle > aldrigh vore betingad av en skrivares egen språkliga norm. Denna läsning föl-
jer efter en passage där D 4a/D 3 också avviker från Linc. 1a/K 45 (vilka inte sam-
manfaller exakt sinsemellan), på så vis att text saknas: (normaliserat) varo [ thusände 
hovudh ok hvart hovudh havdhe] thusände tungor. Denna passage diskuteras ovan 
(avsn. 5.3, ex. 5.67), och där dras slutsatsen att D 4a/D 3 sannolikt har en primär läs-
ning i förhållande till Linc. 1a/K 45. Detta utelämnande stycke synes dock inte ge en 
förklaring till förändringen alle > aldrigh. Läsningen kan ha sitt ursprung i antingen 
en ren felläsning, även om det inte framstår tydligt hur denna har uppkommit, eller 
också är det fråga om en medveten förändring, av orsaker som inte heller är uppen-
bara.

Det andra belägget på växling över ordklassgränserna är the (pronomen) gent-
emot thär (adverb). Exemplet, 6.40, ser ut enligt följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
6.40 och the | mæn thu 

saa the waro kirkio 
weriandes 

och the | mæn thu 
saa the waro kirkio 
weriandes 

och the mæn tw saa 
thær waro | kirkio 
wæriande 

och the | men tu såå 
ther våro kerkio 
veriande 

I detta exempel är det fråga om två grafiskt sett mycket lika ordformer, och de två 
läsningarna är med säkerhet beroende av varandra. Isolerat är det dock svårt att be-
stämma prioritet.

Växlingen halva (adjektiv) – havdhe (verb), exempel 6.44, ser ut enligt följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
6.44 thær jnnan toldhe 

hans siæl myklæ | 
pino och sidhan æn 
halffua flere 

thær innan | tholde 
hans siell myklo 
pino och sidhan en | 
halffue mere 

thær iinnan | toldhe 
hans siæll myklo 
pino och | sidhan en 
haffde mere 

ther | innan tolde 
hanss siell møklo 
pino och sidan en 
haff|de mere

I detta exempel rör det sig om växling mellan former som är formellt lika avseende 
skriftbilden, och därför är det troligt att den ena läsningen kan härledas ur den andra 
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också här. I D 4a/D 3 är det fråga om en väntad komparativ dativ, egentligen halvo, i 
förstärkande betydelse, dvs. själen utstod en stor plåga, och sedan ännu flera. I Linc. 
1a/K 45 återfinns således verbformen havdhe. Meningsstrukturen förändras i och 
med detta, genom att enheten blir en sats istället för en fras. Innebörden måste vara 
att själen hade (i betydelsen ’fick utstå’) ytterligare pinor. Satsen saknar subjekt, och 
den framstår som ofullständig, även om den vid en översiktlig anblick kan ha uppfat-
tats som acceptabel (finit verb finns, ett högfrekvent sådant, och ett objekt). Intrycket 
är att läsningen i Linc. 1a/K 45 har uppstått genom att en skrivare har placerat in ett 
högfrekvent ord i texten, utan att reflektera över att strukturen som det ingår i blir om 
inte ogrammatisk så åtminstone markerad. 

Följande punkter sammanfattar den viktigaste informationen i detta avsnitt:

1. Antalet lexikala varianter med fördelningen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 är 
endast 10 stycken. Fåtaligheten hos varianterna med denna fördelning tyder 
på en textnära avskriftsprocess i steget mellan D 3 och Linc. 1a.

2. Ingen av varianterna är av ett sådant slag att de utesluter ett linjärt förhållande 
mellan textvittnena. I de flesta fallen är det fråga om variation mellan grafiskt 
lika varianter, och det är lätt att se att den ena formen har uppstått ur den 
andra. Undantagen är bara växlingen mellan i det aktuella sammanhanget 
semantiskt likartade prepositioner, och förklaringen till den variationen är att 
en skrivare i avskriftskedjan spontant har bytt en preposition mot en annan. 

3. Utifrån det som framkommit i avsnitt 4 och 5 är det sannolikt att det är 
fråga om en linjär tradering mellan de undersökta textvittnena, och därför 
bör de exempel på växling som har redovisats i detta avsnitt ha uppstått 
mellan D 3 och Linc. 1a. Även i de fall där prioritet mellan läsningarna inte 
kan bestämmas isolerat är därmed läsningarna i D 4a/D 3 primära gentemot 
motsvarigheterna i Linc. 1a/K 45.

4. Inga avvikelser finns i Linc. 1a i förhållande till D 3 som kan härledas 
till grafiska förhållanden eller liknande i det senare textvittnet. Denna 
delundersökning stöder därmed inte ett direkt avskriftsförhållande mellan de 
två, men samtidigt är det inte heller någon av avvikelserna mellan dem som 
förutsätter en förändring i flera steg. Förändringarna kan ha gjorts direkt i 
Linc. 1a utifrån D 3.

5. Det antagande som gjordes i avsnitt 5.2 om att det möjligen, men inte 
nödvändigtvis, har funnits ett mellansteg mellan D 3 och Linc. 1a kvarstår 
därmed oförändrat.

6.3 Övrig distribution 
Det finns exempel på variation som inte faller inom distributionerna D 4a ≠ D 3/Linc. 
1a/K 45 eller D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. Den redovisas här, undantaget de fall där 
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K 45 som enda textvittne avviker från de övriga. Där ges endast en sammanfattande 
kommentar avslutningsvis. Exemplen redovisas först, och därefter diskuteras de.

D 4a ≠ D 3 ≠ Linc. 1a/K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

6.48 thæss | næff och 
thæss næglæ waro 
allæ glø-|dindhæ 
iærn

thæs | næff och thæs 
næglæ waro alle 
glødin-|dhe

thæs næff och thæs 
næglæ | waro alle 
glødhughe 

thess næff och thess 
nægla | våro alla 
gløduge

D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a ≠ K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

6.49 Och somma qwinnor 
føddo glød|ningha 
hugorma

och somme qwinnor 
føddo glødningh[0 
000]|orme

och somme qwinnor 
| fødde glødughæ 
hugorme

och | soma quinner 
ffødde glødande 
hugorma

D 4a/K 45 ≠ D 3/Linc. 1a
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

6.50 och androm godhom 
gær|ninghom

och | andhrom godh 
gærninghom

och | androm godh 
gærninghom

och andrum | godom 
gierningum 

6.51 och toldhe | thær 
mykyn pino

tholde thær stor pino toldhe thær stoor 
pino 

tolde ther | møken 
pine

6.52 och riffuo | vsla 
siælæ thær mæder

och røffue wslæ 
siælæ [0000] | 
mædher

och røffue wsla | 
siæle thær mædh 
mæder 

och reffue vsla siæla 
ther mæder 

D 3 ≠ D 4a/Linc. 1a/K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

6.53 donatus gaff myket 
bort | fatige folke aff 
sith gotz kirkiom | 
och klostrom 

donatus gaff miket 
bort | fatigh folke aff 
sith gotz kirkionne 
ok kløstrom

donatus gaff mykit 
bort fatighe | folke 
aff sith gotz kirkiom 
och cløstrom

donatus gaff møkedh 
| borth ffattigum 
folcke åff seth 
gotz kerkum och 
cløstrom

6.54 thær skal enghen 
man | wara 

hær skall enghen 
man wara

thær skall enghen 
man wara

ther skall ingen 
mandh vara 

Linc. 1a ≠ D 4a/D 3/K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

6.55 tha | iach war 
tørstogher gaffuin j 
mik drikkæ |

tha iagh war 
tørstoger | tha gaffujn 
i mik drykke 

tha iak war 
tørstogher tha | 
gaffujn j mik drÿck 

da iag var tørstugur 
thå gåffuen i meg 
drecka | 

6.56 thæt æro the som 
giordhe | sinom 
iæmpcristnæ 
misførilsse 

thæt æro the 
| som giordhe 
sinom jæmpcrisnæ 
misførilse

thær æro the som 
giorde | sinom 
iæmcristnom 
misførilsse

thæt æro the som 
giorde sinum 
iemncris|stenom 
misførelse

I exempel 6.48 avviker D 4a och D 3 från varandra, i det att D 3 sannolikt felaktigt 
har utelämnat ett ord (se nedan). Samtidigt hålls de två textvittnena ihop i ett viktigt 
avseende gentemot Linc. 1a/K 45. Läsningen i D 4a består av två ord, ’ glø-|dindhæ 
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iærn’, medan den andra komponenten saknas i D 3. I Linc. 1a/K 45 används ett 
 adjektiv glödhogher (’glödande’; Söderwall, art. glödhogher). Formerna i D 4a och 
D 3 är möjliga att härleda till verbet glödha, även om man hade förväntat sig a-
vokalism i ordets andra stavelse (dvs. -ande; se t.ex. Söderwall, suppl., art.  glödha). 
Presens particip av verbet glödha förekommer ytterligare en gång i de aktuella 
textvittnena, nämligen (återgivet efter D 4a): ’the kastade | them mædh glødandhe 
jærn krokom | wr eeldhen och j kylden’. Här har den andra stavelsen den väntade 
a- vokalismen.  Söderwall för dock upp det här behandlade belägget (dvs. ex. 6.46) 
under verbet glödha, vilket betyder att han tolkar formen glödhinde som presens 
particip av glödha. Vokalismen kan möjligtvis förklaras som en försvagning av [a], 
även om a-former i övrigt är de som används i textvittnena D 4a och D 3. Läsningen 
glödhinde iärn var sannolikt en markerad form utifrån hur ofta den förekommer i 
fornsvensk text. Läsningen i D 3, där iärn har reducerats bort, anger bara att näsan 
och naglarna var glödande. I Linc. 1a har den sista avvikelsen, vokalismen i andra 
stavelsen, reducerats bort genom att adjektivet glödhogher har förts in. Om denna 
förändringskedja är riktig är det fråga om två medvetna förändringar, gjorda i syfte 
att avlägsna markerade eller avvikande former.

Det finns ett liknande exempel med fördelningen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a ≠ K 45, näm-
ligen exempel 6.49. D 4a/D 3 har en läsning glödhninga, medan Linc. 1a har adjekti-
vet glödhogher (använt på ytterligare en plats i Linc. 1a och K 45; se ovan om växling-
en glödhinde – glödhoghe, ex. 6.48). Formen i K 45 är ett presens particip av verbet 
glödha. Den har knappast uppstått genom en felläsning av skrivningar motsvarande 
dem i D 4a/D 3 eller Linc. 1a, utan det är sannolikt fråga om ett medvetet utbyte. Läs-
ningen i K 45 är således med stor säkerhet sekundär, och som sådan oproblematisk.

Söderwall räknar med ett substantiv glödhning (fem.) utifrån just det aktuella 
belägget, i formen glödhninga hugormber med den angivna betydelsen ’glödande 
huggorm’. Lemmat glödhning synes därmed inte ha varit särskilt frekvent, då det 
 endast finns belagt här. Det vanliga ordet för ’glöd’ var glöþ (Söderwall art. glöþ), 
även om formen glödhning ansluter till kända ordbildningsmönster. Bildningen 
består av suffixet -(n)ing) anslutet till vad som kan tolkas som en verbstam från 
ett långstavigt ia-verb, glödha (ev. glöþ; Söderwall art. glödha; Wessén 1971: 66). 
Wessén (a.st.) påpekar att suffixet -(n)ing var särskilt produktivt mot medeltidens slut, 
i såväl den religiösa som den profana litteraturen. Formen som sådan är därmed inte 
oväntad, även om den sannolikt var ovanlig. En förändring glödhninga > glödhoghe i 
denna position kan förklaras med att en skrivare har ersatt en markerad ordform med 
omarkerad motsvarighet.

Texten i B-redaktionen avviker delvis på denna plats, men nära det aktuella text-
stället står: ’Alt thz the födhä är jnthe annat än ledasta paddor ok oorma’. Det finns 
dock ingen motsvarighet till formen glödhninga hugormber. Motsvarigheten i Visio 
Tnugdali till ormar vid detta textställe är serpentes (’ormar’; Wagner 1882: 28).

Det finns tre fall av variation med fördelningen D 4a/K 45 ≠ D 3/Linc. 1a. I 
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 exempel 6.50 används sammansättningen goþgärning i D 3/Linc. 1a gentemot ord-
paret goþar gärningar i D 4a/K 45, och i exempel 6.51 enas D 4a/K 45 i ordet mikil 
gentemot stor i D 3/Linc. 1a. Detta är exempel på växling mellan likvärdiga varian-
ter, och skrivaren av K 45 kan ha infört dessa spontant. Utifrån vad som tidigare har 
framkommit om traderingslinjen är det sannolikt att dessa två förändringar inled-
ningsvis har genomförts i steget mellan D 4a och D 3, och det betyder att de ansluter 
till det relativt stora antal avvikelser som föreligger mellan dessa textvittnen. 

I exempel 6.52 är det i D 4a fråga om preteritum 3:e person pluralis indikativ 
av verbet riva (1:a starka konj.). Verbformen i D 3/Linc. 1a kommer däremot av 
riuva/ryva (2:a starka konj.). Den äldre preteritumformen i pluralis är ruvu, med u-
vokalism, och här har singularformens stamform överförts till pluralis, med rövo 
som resultat. Detta inträffade under yngre fornsvensk tid hos verben i den 2:a starka 
konjugationen (Pamp 1971: 175), och det betyder att formen i D 3/Linc. 1a är väntad 
vid denna tid. Verben riva och riuva/ryva är såväl formellt som semantiskt lika, och 
en skrivare kan spontant ha bytt ut det ena mot det andra. Formen i K 45 synes vara en 
återgång till samma lemma som i D 4a, dvs. riva, men med den singulara stamformen 
i pluralis, dvs. revo (se a.st.). Även denna förändring har kunnat inträffa spontant vid 
avskrift pga. verbens formella och semantiska likhet. 

I två fall har D 3 en avvikande läsning jämfört med samtliga övriga textvittnen. I 
exempel 6.53 har D 3 (normaliserat) fatigh folke gentemot fatighe folke i övriga text-
vittnen, undantaget K 45, som har fattigum (se avsn. 10.6). Denna avvikelse kunde 
tolkas som morfologisk, på så vis att skrivaren av D 3 har använt en adjektivform 
fatigh till folke. I så fall bör formen uppfattas som ogrammatisk, eftersom folke är 
en entydig dativform. Men man kan också uppfatta skrivningen i D 3 som en sam-
mansättning, fatighfolk, medan de övriga textvittnena har två ord, fatight folk, böjt i 
dativ. Hos Söderwall finns inget ord fatighfolk uppfört, men däremot finns en paral-
lell till en sådan bildning, fatökman ’fattig man’. Se också det formellt avvikande 
men semantiskt identiska fatökis folk ’fattigt folk, fattige’. I Linc. 1a har skrivningen 
 re stituerats, vilket har kunnat ske spontant.

Vidare har D 3 vid ett tillfälle (normaliserat) här när övriga textvittnen har thär 
(ex. 6.54) Båda läsningarna passar i sammanhanget, och det är fråga om variation 
mellan formellt sett likartade skrivningar.

Det finns två exempel där Linc. 1a ensamt avviker mot de övriga textvittnena. 
I exempel 6.55 återfinns i D 4a och K 45 verbet drikka, och sannolikt är så även 
fallet i D 3, medan Linc. 1a med säkerhet har ett substantiv på motsvarande plats. 
Skrivningen ’drykke’ i D 3 kan tolkas som verbet drikka med labialiseringen [i] > 
[y] hos den betonade vokalen samt försvagning [a] > [ä] i den obetonade positionen. 
Försvagning av obetonat [a] är vanligt förekommande i D 3, vilket påpekas nedan i 
avsnitt 10.3. Det förstnämnda kräver däremot en kontroll. I D 3 används ’y’ generellt 
för väntat etymologiskt [y], och de enda gånger ’y’ används för etymologiskt [i] är i 
första komponenten i mikin samt i pronomenformen/artikeln þy. Dessa skrivningar 
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är som bekant väntade. Vidare förekommer i ordet mikin att efterleden representeras 
med ’y’, dvs. ’mykyn’ (två gånger). Enstaka andra fall finns där ’y’ används för väntat 
[i], nämligen i skrivningen ’ybernia’ (Ibernialand) och två gånger i pronomenformen 
min. Det förstnämnda ordet är ett ortnamn utanför Norden, och den skriftliga återgiv-
ningen av det torde ha varit beroende av hur det var skrivet i förlagan. Skrivningar 
som ’myn’ för min är sannolikt fonologiskt betingade, och pekar på att labialisering 
av [i] ofta inträffar mellan labiala konsonanter och [l, n, ŋ, r] (Noreen 1904 § 108, 1). 

Noreen (a.a. § 531, 1) påpekar dessutom att just drikka förekommer i infinitiv med 
labialiserad vokal, även om de allra mest gynnsamma förutsättningarna för labiali-
sering inte föreligger där. Möjligtvis har en form drykka förstärkts genom påverkan 
från substantivet drykker, och Noreen (a.a. § 108, anm. 5) framhåller att ’y’-skriv-
ningar förekommer även vid mindre gynnsamma förutsättningar för labialisering vid 
utjämning, t.ex. i former som þryggia genom påverkan från þry. Samtidigt ingår inte 
drykker och drykka, som i fallet þryggia – þry, i samma böjningsparadigm. Noreen 
(a.a. § 108, anm. 1) gör också antagandet att ’y’ i vissa fall helt enkelt används som 
representation för [i]. Att så är fallet i D 3 är dock inte sannolikt, eftersom man 
då skulle ha sett flera liknande exempel. Alternativet till tolkningen drykka i detta 
exempel vore att det skulle vara fråga om substantivet drykker i pluralis. Detta ter 
sig utifrån det textuella sammanhanget mindre sannolikt än den tolkning som har 
presenterats ovan.

Ytterligare ett fall där Linc. 1a ensamt skiljer sig från övriga textvittnen återfinns 
i exempel 6.56. Där har Linc. 1a (normaliserat) thär gentemot thät i de övriga. Denna 
läsning kan ha uppstått spontant i Linc. 1a och rättats i K 45. 

Det finns åtta fall där K 45 ensamt skiljer sig från övriga textvittnen, men inget 
av dem talar emot ordningen D 4a – D 3 – Linc. 1a – K 45, och inte heller emot att 
K 45 är en direkt avskrift av Linc. 1a: palm – palmkvist; glödhande – gloande; haldit 
(halda) – handlat (handla); fram – fran; thera – thän; thär – här; the – thät; thär – 
som (rel. pron.).



7 Syntaktisk variation 

Med syntaktisk variation avses här växling i ordföljd. Grundförutsättningen för att ett 
textställe ska klassificeras som syntaktisk variant i detta sammanhang är om samma 
ord kommer i olika ordning. Samtidigt är vissa exempel på avvikande ordföljd be-
tingade av andra faktorer, t.ex. förekomst/frånvaro av ett adverbial i fundamentet. 
Även dessa exempel tas upp nedan, men de kommenteras separat. Den mest frekven-
ta fördelningen av varianterna är här, liksom i fråga om de tidigare kategorierna, D 4a 
≠ D 3/Linc. 1a/K 45. I själva verket är övervikten för denna fördelning kraftigare här 
än i de tidigare kategorierna, och endast ströbelägg på andra distributioner finns.

7.1 Distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 
Exemplen på syntaktisk variation med distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 är 26 
till antalet. Det allra vanligaste är att två led som står intill varandra har bytt plats, och 
hela 21 exempel hör till denna kategori. Exemplen ser ut enligt följande: 

Ordningen mellan led inom en fras
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

7.1 och følgde tik badhæ 
nath och dagh 

och følgde tik badhe | 
dagh och nath 

och | følgdhæ tigh 
badhe dagh och nath 

och ffølg|de deg 
både dag och nath 

7.2 och fiollo all | a sin 
knæ

[000] |536 fiolle alle a 
knæ sin

och fiolle | alle a 
knæ sin

och ffiølle | alla å 
knæ sin

7.3 als-|kons røst och 
sangh

all-|skons glædhi 
sangh och røsth

alskons | glædj sangh 
och røsth

alskonss glæde sång 
och røsth

Ordningen mellan subjekt, finit verb, objekt eller predikativ
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

7.4 Awi huru grym gudh 
ær 

Awi | [000]w gudh 
grym ær 

Awi hurw gudh | 
grym ær 

Avi hure gudh | 
grÿm er 

7.5 Tha wilde the ko 
ey følgiæ siælinæ | 
A brona tha drogh 
siælen kon effter |479 
sik swa som hon gath 

tha koon w [så!] 
| wilde ey følghe 
siælin / a bronæ tha 
| drogh siælin kon 
epther sik swa som | 
hon gath

tha koon wilde ey 
følghiæ siælin | A 
bronæ . tha drogh 
siælin koon | epther 
sigh swa som hon 
gaath 

tå koen ville eÿ 
ffølga | siælen å 
brona då drog siælen 
koen effter seg så | 
som hon gaath

7.6 tha spordh [så!] 
siælin hwi han tolde 
tolde [så!] | swa 
hardhæ pino 

siælin sporde hwi 
han tholdhe swa 
harde | pino

Siælin spor|dhe hwi 
han tholde swa harde 
pino |

siælen sporde | hui 
han tolde så hårda 
pino
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7.7 thæt æro the som 
toldhe gudz 
martirium

thæt æro t[00] | som 
gudz martiirium 
tholdhe

thæt ære the som 
gudz martirium 
tolde |

thæt æro the | som 
gudz martirium 
tolde

7.8 hwi wil mik | gudh 
ensam skiliæ fra 
them myklæ nadhom 
|

hwi | wil gudh mik 
ensam skiliæ i fran 
them | myklom 
nadhom

hwi wil gudh mik 
ensam | skiliæ j ffran 
them mykla nadhom |

hui vill gudh meg 
ensam skeliass i | 
ffrån them møkla 
nådhom

Ordningen mellan adverbial/verb
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

7.9 the som | ey haffdo 
sith æmbitæ 
rætteligæ forstan-
|dhet

the | som haffdo 
ey sith æmbithe 
rættelighe | fore 
standhet

the som haffde 
ey rætthelighæ | 
sith æmbethe fore 
standhet

the som haffde 
eÿ rætteliga seth 
embete fforeståndet

Ordningen mellan två adverbial
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

7.10 hwar ær nw thin 
myklæ ær[æ] | thu 
haffde olofflikæ j 
wærldine

hwar er nw thin 
[…] | thu haffde i 
wærldine olofflike /

hwar ær nw | thin 
æra thu haffdhe 
j wærldinne 
oloff|lighæ /

huar er nu thin æra 
du haffde i verdene | 
olofflige

7.11 Swa fooro the fram 
ena stund 

Swa fooro th[0] | ene 
stundh fram 

Swa fooro the en 
enæ stundh fram | 

så ffore the en ena 
stundh ffram 

7.12 tha siælen kom fram 
mædh kon ower 
bron | och lagde sik 
qwar och gath ey 
ganghet | tha kom 
engelin til siælinnæ 
och sagdhe

tha siælen kom ffram 
offuer | bron mædh 
kon och lagde sik 
qwar och | gaath ey 
ganget / tha kom 
engelin tiil | siælen 
och sagde

Tha siælin kom ffram 
ower bron mædh 
| koon |72 ok lagde 
sigh qwar ok gaat ey 
| ganghet / tha kom 
ængelin tiil siæline | 
och sagdhe

tå siælen kom ffram 
offuer broen mædh 
| koen och lagde 
seg kuar och gath 
eÿ gångeth tå kom 
| engelen till siælen 
och sagde

Ordningen mellan objekt/adverbial
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

7.13 tha skal thu ledhæ en 
ko | ower thæssa bro

tha skall thu ledhe 
ower | [0h]ænne bro 
en koo

tha skall thu ledhe 
ower |71 thænne 
broo en koo

då skall du leda 
offuer | denna bro 
en koo

7.14 hiælp nw mik aff 
| thænna myklæ 
wanda

hielp mik nw aff 
| thænnæ myklæ 
wandhe

hielp | mik nw 
aff thinnæ myklæ 
wandhe

hielp meg nu åff 
thenne | møckla 
vånda

7.15 the haffdo ey | sinæ 
reglæ ræth haldhet

the haffde sinæ reglæ 
ey ræ[00] | haldhet

the haffde sinæ reglæ 
| ey reth haldhet

the haffde sine regla 
eÿ ræth handlath 

Ordningen mellan adverbial/perf. part. neut.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

7.16 tha saa hon allan sin 
ondskap och synd 
| hon haffde giorth 
skriffuat fore sik | 

tha saa han allan 
sin ondh-|skaff och 
syndh han haffde 
giorth / fore sigh | 
skriffuath 

tha saa | han allan sin 
ondskæff och syndh 
han | haffde giorth / 
ffore sigh scriffwat 

thå | så han allan sin 
onskap och sÿndh 
han haffde giorth | 
ffor seg scriffuath
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7.17 Swa som the stodho 
lenghe och | sørgdo 
och haffdo lenghe 
træth | 

swa som the stodho 
och sagdo ok haffde | 
træth lenge 

swa som the stodo 
| och sagdhe och 
haffdhe træth lenge | 

så som the stode och 
sagde och haffde | 
træth lenge 

7.18 at hon | glømde allæ 
the glædi han haffde 
førre | seeth 

ath hon glømde alle 
[000] | glædi hon 
haffde seeth førre

ath hom [så!] 
glømpde alle the |94 
glædj hon haffde 
seeth forre

ath hon glømde alla 
the glæde hon haffde 
seth fforra |

Ordningen mellan verb och verbpartikel
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

7.19 Tha spordhe | siælen 
hwem the pinæ til 
hørdhe

tha sporde siælin 
hwem the pine 
hørdhe | tiill

Tha sporde sielin | 
hwem the hørde tiill

tå sporde siælen 
huem the hørde till

7.20 thu | kallar mik nw 
thin hærra mædhan 
tik | om trængher 

thu kallar | miik nw 
thin hærre mædhan 
tik trængher om 

thu kallær | mik nw 
thin hærre mædhan 
tigh trænger | om 

tu kallar meg nu thin 
herre mædan teg | 
trenger om 

7.21 som ey ær | 
møgheliget aff at 
sighiæ

som ey ær møligit | 
[000] sigie aff 

som ey ær 
møghelighet ath | 
sighiæ aff

som eÿ er møgeligth 
ath siga | åff

Sedan finns två exempel på att ett led har flyttats bort flera positioner (ex. 7.23 inne-
håller också lexikal variation, se ex. 6.8 i föregående avsn.):

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
7.22 thu seer hær nw | 

mangha mina owinj 
thu seer nw man-|ghe 
hær minæ owinj 

thu seer nw manghe 
hær minæ owinj 

du ser nu månge her 
mina vvæner 

7.23 han them | gøma them gøme gudh them gøme gudh them gømma gudh

Vissa av beläggen ovan rymmer variation som har kronologiska implikationer, men 
i de flesta fall är det fråga om enskilda exempel på de olika företeelserna. Det gör att 
inget tydligt kronologiskt mönster kan urskiljas ur beläggen. I de allra flesta fallen 
ovan är variationen mellan D 4a och D 3/Linc. 1a/K 45 av tillfälligt slag, som kan ha 
gjorts spontant av en skrivare, och varianterna förutsätter inte heller en förändring i 
flera steg. Det ligger i och för sig i sakens natur att syntaktisk variation ofta är acci-
dentell, åtminstone den typ som det i de flesta fallen rör sig om här. Som en begräns-
ning för syntaktisk variation står språkets grundläggande syntaktiska regler. Om en 
total omformulering av en mening görs, leder detta till mer djupgående syntaktiska 
förändringar, och om detta sker upprepat leder det till att texten får en annorlunda 
utformning. Även om exemplen ovan i och för sig utgörs av likvärdiga varianter där 
prioritet inte kan fastställas, är det ändå av vikt att D 3/Linc. 1a/K 45 ofta sammanfal-
ler gentemot D 4a. 

Det finns tre exempel där de syntaktiska skillnaderna är mer djupgående. Dessa 
redovisas separat, och det första lyder enligt följande: 
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D 4a D 3 Linc. 1a K 45
7.24 saa hon thær qwinnor 

hænghæ som waro 
| giordhade mædh 
hugorma

saa hon thær qwinnor 
hænghe mædh 
h[u0]|ormæ waro 
giordhadhe

saa | hon thær 
qwinnor henghe 
mædh hug-|ormæ 
waro giordhade 

såg hon ther quinner 
hengia mæd | 
hugorma våro 
giordade

I D 4a är det fråga om en relativsats inledd med som, ’som var omgjordade med 
huggormar’, medan som saknas i övriga textvittnen. Det mest sannolika är att ett fel 
har uppkommit i steget mellan D 4a och D 3, och en möjlig förklaring till det är att 
en skrivare har råkat skriva en formulering som förekommer mycket frekvent i denna 
text, nämligen hängia mädh i betydelsen ’hänga upphängd i’. Då denna formulering 
förekommer mycket talrikt, är det tänkbart att skrivaren av misstag, utlöst av verbet 
hängia, har råkat skriva mädh även här. Observera att inget försök till rättelse har 
gjorts.

Det andra exemplet på mer komplex variation ser ut enligt följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
7.25 ath | thu toldhe 

nokro pino for thin 
bruth |

ath han loth tik 
tholæ nokor pino for 
| thin bruth 

ath han loth tigh 
tholæ nokor | pino 
for thin brwth 

ath han loth | deg 
tåla nåkor pine ffor 
thin bråth

I ovanstående exempel är det fråga om två acceptabla formuleringar ur såväl ett 
språkstrukturellt som ett semantiskt perspektiv.

Det tredje exemplet på mer komplex variation ser ut enligt följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
7.26 the plægadhæ | 

oloffliket liffuernæ 
haffua mædh sinom 
handom

the ha[0000] | 
olofflighet mædh 
sinom handhom

the haffde 
oloffligheth | mædh 
sinom handom 
taghet

the haffde 
oloffligheth mædh 
sinum håndum taget

Ovanstående exempel inbegriper inte bara ordföljdsvariation, utan även lexikal va-
riation. Grunden i den lexikala variationen ligger i att D 4a har verbfrasen plägha + 
hava, medan D 3/Linc. 1a/K 45 har hava (Linc. 1a och K 45 + taga), och dessutom 
har D 4a olofligt liverne gentemot oloflighet i D 3/Linc. 1a/K 45. Söderwall har re-
gistrerat ordet olofliker, dvs. lemmat i D 4a (också detta belägg), och även oloflikhet, 
dvs. lemmat i D 3/Linc. 1a/K 45. Det senare synes, att döma av Söderwall, ha varit 
ovanligt. 

Följande sammanfattar de viktigaste iakttagelserna i detta avsnitt:

1. Det finns totalt 26 exempel på syntaktiskt variation med distributionen D 4a 
≠ D 3/Linc. 1a/K 45. Av dessa är 21 exempel på att två intilliggande led har 
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bytt plats, medan ett exempel finns på att ett led har flyttats längre inom 
satsen. Dessa fall är exempel på förändringar som kan ha gjorts spontant 
av en skrivare. Hos dessa ligger betydelsen i kvantiteten, dvs. i antalet 
belägg där D 3/Linc. 1a/K 45 hålls ihop gentemot D 4a, även om de enskilda 
exemplen är av tillfälligt slag. 

2. De resterande tre exemplen utgör komplexa avvikelser. Dessa komplexa 
avvikelser visar att ett antal mer genomgripande förändringar har inträffat 
i steget mellan D 4a och D 3, och därefter har den nya varianten traderats i 
Linc. 1a och K 45. 

3. De komplexa avvikelserna kan förklaras som förändringar utifrån orda-
lydelsen i D 4a, och de förutsätter inte en parallell tradering. Läsningen är i 
dessa fall primär i D 4a i förhållande till D 3/Linc. 1a/K 45.

7.2 Distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 
Det finns tre fall där D 4a/D 3 sammanfaller gentemot Linc. 1a/ K 45 i den aktuella 
kategorin:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
7.27 hwi lost thu thætta 

tik ey minnæs thæn 
| thimæ thu wast j 
jorderike 

hwi losth thu thætta 
tik ey | minnæs thæn 
thimæ thw wast i 
iorderike |

hwi lost thu tigh 
thætta ey | minnæs 
thæn thimæ thu wast 
i ior:|dherike 

hui losth du deg 
thætta eÿ min|nass 
then timma du vasth 
i iordericke

7.28 Awi hwat haffuer 
iach vsla creatur | 
giorth j bland allæ 
the som føddæ æro

Awi |540 hwath 
haffuer iagh wslæ 
creatur giorth j | 
blandh allæ the som 
fødde ære

Awj | hwath iak 
haffuer wslæ creatur 
giort | j blandh alle 
the som fødde æro

avi huadh iag 
haffuer | vsle creatur 
giorth i blan alla the 
som ffødhe æro

7.29 thær war | pa badhæ 
fagerth løff och 
qwistæ

thær war pa badhe 
fagerth løff och 
qwisthæ 

thær war | swa 
fagerth bade løff och 
qwistæ |

ther var så ffagerth | 
både løff och kuister

Exempel 7.27 utgörs av växling mellan två närmast likvärdiga varianter. I exempel 
7.28  leder omkastningen haver iagh – iagh haver till en skillnad mellan fråga (visser-
ligen  retorisk) i D 4a/D 3 mot ett expressivt konstaterande i Linc. 1a/K 45. Exempel 
7.29 är kopplat till en föregående lexikal avvikelse, nämligen (thär)pa gentemot sva, 
vilket leder till avvikande meningsstruktur och även avvikande ordföljd avseende 
faghert och badhe. Växlingen (thär)pa – sva är därmed orsaken till den avvikande 
ordföljden, och den behandlas ovan i avsnitt 6.2 (ex. 6.43).
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7.3 Övrig distribution 
Det finns enstaka exempel på syntaktisk variation som fördelar sig på andra sätt än 
de två distributioner som redovisats ovan. En förteckning över dessa fall ges nedan:

D 3 ≠ D 4a/Linc. 1a/K 45 
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

7.30 tha wilde | gudh thæt 
ey lengre stedhiæ 

tha wilde gud ey 
thæt | lengre stedie 

tha wildhe gud | thæt 
ey længhre stædhie 

thå villde gudh thæt 
eÿ lenger stædja 

7.31 Awi min | kære hærra 
nar saa iach tik eller 
| nar hørdhe jach 
thinæ røst

Awi | mjn h [så!] 
kære hærre nær saa 
iak tik eller ՝ner՛ iak | 
hørdhe thinæ røsth

Awi myn kære 
| Hærre nær saa 
iak tigh eller nær 
hør:|dhe iak thinæ 
røsth

Avi min kære herre 
ner så iag deg eller 
når | hørde iag dina 
røsth

D 4a ≠ D 3/Linc. 1a ≠ K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

7.32 Hwi røffuar thu ey 
nw

hwi røffuer nw thu 
ey

hwi roffuer | nw 
thu ey 

hui røffuar du nu eÿ

D 4a ≠ D 3 ≠ Linc. 1a/K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

7.33 Siælen sporde | hwat 
siælom skulo hær j 
pinas

Siælen sporde huat 
siælom | [0]hær i 
skulde pinas

Siælin sporde hwath | 
siælom thær skulde 
j pinæs

siælen sporde huadh 
siælum ther skulle i 
pinass

K 45 ≠ D 4a/D 3/Linc. 1a
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

7.34 Tha thu haffuer 
seet allæ the pinor | 
thær thu haffuer tik 
forskuldat 

tha thu haffuer seet 
alle | [0]he pinor 
thær thu haffuer tik 
forskuldat 

tha thu haffuer seeth 
| alle the pinor thær 
thu haffuer tik | 
forskullat 

då du | haffuer seth 
alla de piner ther du 
haffuer fforskullath 
| teg 

Samtliga dessa exempel är av tillfälligt slag, och det rör sig om enstaka led som har 
bytt plats. Exempel 7.30 består endast i att negationen har en avvikande plats i D 3 
gentemot de övriga textvittnena. I exempel 7.31 beror den syntaktiska avvikelsen i 
D 3 på att ordet när uteglömts, och det är inte ett tecken på en koppling mellan D 4a, 
Linc. 1a och K 45 gentemot D 3. I exempel 7.32 sammanfaller D 4a och K 45 i place-
ringen av pronomenet thu, men skiljer sig därefter avseende ordningen mellan ei och 
nu. Skrivaren av K 45 kan ha uppfattat placeringen av pronomenet thu direkt efter 
det finita verbet som mer i linje med den egna språkkänslan, och således självständigt 
ändrat utifrån en ordalydelse som den i D 3/Linc. 1a. I exempel 7.33 har D 3/Linc. 
1a/K 45 samma grundstruktur, även om D 3 skiljer sig från de övriga två genom 
placeringen av prepositionen i. Exempel 7.34 består av att K 45 ensamt avviker från 
de övriga genom att två led har bytt plats. Det är värt att understryka att exemplen 
på fördelningen D 4a/D 3/Linc. 1a ≠ K 45, dvs. unika läsningar i K 45, är mycket 
fåtaliga i denna kategori. 



8 Morfologisk variation 

I detta avsnitt redovisas den morfologiska variation som manifesterar sig i olika böj-
ningsformer i de olika textvittnena. När det gäller verbböjning är det t.ex. fråga om 
variation mellan presens och preteritum samt mellan olika modus. I fråga om nomi-
nalböjning gäller det i första hand variation i species, och i några få fall variation i 
numerus. I avsnitt 10 kommer textvittnena också att undersökas avseende morfologi, 
men då med fokus på kasusmorfologi. Här behandlas enbart variation mellan olika 
grammatiska kategorier hos ett gemensamt lemma i de olika textvittnena. De exempel 
på variation som faller inom denna kategori kan inte förväntas ha några text kritiska 
implikationer, eftersom byte av böjningsformer kan göras spontant av en skrivare 
som skriver på sitt modersmål. Syftet med att redovisa dessa varianter är enbart att 
kartlägga vilka mönster som föreligger mellan textvittnena, och vidare att undersöka 
skrivarnas benägenhet att självständigt genomföra ändringar på denna nivå. Denna 
variation redovisas därmed enbart som ett komplement till de tidigare kategorierna 
i fråga om det textkritiska syftet (förhållandet mellan textvittnena), medan den där-
emot ger viktig information om skrivarnas arbetssätt vid avskriften av sina respektive 
förlagor. 

Utöver de kategorier som redovisas nedan finns ett stort antal fall av morfologisk 
variation avseende små företeelser, som mer – mere, vranglika – vrangelika och lik-
nande. Dessa tas inte upp nedan. Inte heller variation i predikativen vid samordnade 
subjekt, av typen (normaliserat) kvinnor ok män varo klädd(ä). I det senare fallet är 
exemplen så få att det inte går att urskilja mönster, och därför lämnas de åt sidan. Men 
det är värt att påminna om att fler exempel på morfologisk variation finns än de som 
redovisas här och i det kommande avsnittet om kasusmorfologi. Däremot redovisas 
även övrig morfologisk variation i variantapparaten till utgåvan.7

8.1 Distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 
Totalt finns endast 11 exempel på variation av den aktuella typen med fördelningen 
D 4a ≠ D 3/Linc/K 45, varav åtta rör tempus och tre species, medan inget belägg finns 
på variation inom kategorin numerus. Tempusvariationen ser ut enligt nedan. Här re-
dovisas samtliga textvittnen även i de fall då de sammanfaller morfologiskt, eftersom 
denna kategori bygger på en mer detaljerad tolkning av skrivningarna.

7 Det finns ytterligare fall där det kan ha förelegat morfologisk variation, men där distributionen inte har 
kunnat avgöras på grund av skador i någon handskrift. Dessa är ej med i detta avsnitt.
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D 4a D 3 Linc. 1a K 45 Lemma enl. Sdwl
8.1 plæghæ plæghede plægade plægade plägha
8.2 dø dødhe dødhe dødde döia
8.3 tagha thoge toghe tocku taka
8.4 skulo skuldho skuldo skulde skula
8.5 fastæ fasthædhe fasthade ffastade fasta
8.6 wiliæ wilde wilde ville vilia
8.7 war ær ær er vara
8.8 gath gither gither giter gita

Det finns därmed åtta fall av variation mellan presens- och preteritumformer där D 4a 
står emot D 3/Linc. 1a/K 45. I sex av fallen har D 4a presensformer, medan D 3/Linc. 
1a/K 45 har presensformer i två av dem. Det ska observeras att exempel 8.5 och 8.6 
ovan, där D 4a har presensformer medan de övriga har preteritumformer, följs av ett 
antal verbformer i liknande formuleringar, men där tempus är preteritum även i D 4a: 
’och them som | ey wildho til kirkio gaa for læthi | skuldh och atho før æn mæssæn 
sagdes’. Det innebär att det aktuella stycket i D 4a innehåller tempusskifte, medan 
tempus är konsekvent i D 3/Linc. 1a/K 45. Antalet exempel på tempusavvikelser 
mellan textvittnena är likväl få.

Avvikelserna inom kategorin species ser ut enligt följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
8.9 thæn bronæ thænne bro thænne bro thenna broo 
8.10 mæssæn messa messo messe 
8.11 tunghan tungha twngha tunga 

Exempel 8.9 rymmer mer variation än endast bestämdhet. I det exemplet är såväl 
frasen i D 4a som den i de övriga bestämd, men bestämdheten representeras på olika 
sätt. I D 4a är det fråga om dubbel bestämdhet, med både framförställd och efterställd 
artikel, medan frasen i de övriga textvittnena består av ett demonstrativt pronomen, 
thänna, följt av huvudordet utan bestämd artikel. I exempel 8.10 och 8.11 är det där-
emot endast en motsättning mellan bestämd form i D 4a och obestämd i D 3/Linc. 
1a/K 45 (naket substantiv).

Det finns ytterligare ett exempel som enligt Stephens & Ahlstrands (1844: 33) 
tolkning skulle inbegripa variation inom kategorin species. På s. 480, rad 48, i D 4a 
står den teckenföljd som återges i figur 5.

Den ordform som följden är avsedd att återge är spini i pluralis, som rektion till 
prepositionen mädh i formuleringen hängia mädh. D 3/Linc. 1a har en skrivning 
motsvarande en bestämd form, spenane, medan K 45 har den förvånande skrivningen 
’spænenane’. Stephens & Ahlstrand (1844: 33) löser upp skrivningen ovan ’spenna’, 
dvs. obestämd form pluralis. Ett långt [n:] i den positionen är något oväntat, men oav-
sett hur man i övrigt tolkar denna skrivning är det knappast möjligt att komma runt 
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denna långa konsonant. Det finns ett otvetydigt horisontellt förkortningsstreck över 
’e’ och ’n’, och den måste tolkas som en markering av längd på [n:]. Men  ytterligare 
ett horisontellt förkortningsstreck kan urskiljas, nämligen över ’a’-grafen. Det är tyd-
ligt att det är två horisontella förkortningsstreck som har skrivits ut, och inte ett långt 
sådant (vilket sannolikt Stephens & Ahlstrand ansåg). Det är därmed troligt att de två 
förkortningsstrecken ska representera två skilda komponenter. Det första betecknar 
som nämnts ’n’ i ordets mittre del. Det mest frekventa bruket av det horisontella 
förkortningsstrecket i det aktuella textvittnet är just för att representera ett ensamt 
’n’ (369 exempel). Det andra förkortningsstrecket måste dock beteckna en annan 
komponent, och det enda möjliga morfologiska alternativet i denna position är den 
bestämda artikeln i pluralis, nämligen ’ne’. Detta skulle generera ’spennane’, dvs. 
samma morfologiska form som i D 3/Linc. 1a. Detta bruk av det horisontella för-
kortningsstrecket är avvikande i D 4a, vilket gör att den tolkning som ges här saknar 
paralleller. Det finns exempel på att det representerar ’n’ i kombination med tecken 
för vokal, men då föregår vokalen alltid ’n’-komponenten. Trots att det således är 
en skrivning som avviker från skrivarens bruk i övrigt, är det sannolikt skrivningen 
’spennane’ som har avsetts av D 4a-skrivaren.

Den viktigaste informationen i detta avsnitt är följande:

1. Det finns 11 exempel på morfologisk variation med distributionen D 4a ≠ 
D 3/Linc. 1a/K 45, åtta som rör tempus och tre som rör species.

2. I fråga om tempusvariation står i sex fall presensform i D 4a gentemot pre-
teri tumform i D 3/Linc. 1a/K 45, och i de resterande två fallen är för hållandet 
det motsatta. 

3. Fåtaligheten inom denna kategori vittnar om att skrivarna generellt har vinn-
lagt sig om att följa förlagans morfologiska utformning avseende böj nings-
former.

Figur 5. Teckenföljden ’spena’ + horisontella förkortningsstreck i D 4a, s. 480, rad 48.
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8.2 Distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 
Den morfologiska variation av den aktuella typen som fördelar sig enligt uppdelning-
en D 4a/D 3 ≠ Linc/K 45 är totalt åtta till antalet, varav tre rör tempus, ett modus, två 
numerus och två species. Exemplen på växlingen presens – preteritum är följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45 Lemma enl. Sdwl
8.12 skulo skulo skuldo skulle skula
8.13 haffua haffue haffde haff|de hava
8.14 haffua haffue hadhe haffde hava

I samtliga fall står presens i D 4a/D 3 mot preteritum i Linc. 1a/K 45. I exempel 8.12 
har formerna med ändelsen -o räknats som presensformer (den ursprungliga presens-
formen för detta verb) pga. avsaknaden av dentalsuffix samt pga. att [l]:et är kort.

I ett fall rör variationen modus på en verbform. Skillnaden är att D 4a/D 3 har en 
imperativform, medan Linc. 1a/K 45 har en konjunktivform:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
8.15 gudh fader | hielp 

mik 
gudh fader hielp mik gud fader hielpe mik gudh fader | hielpe 

meg 

Avseende nominalböjningen med distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 redovisas 
först två exempel på variation inom numerus:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
8.16 sinom iæmpcristnæ sinom jæmpcrisnæ sinom iæmcristnom sinum 

iemncris|stenom 
8.17 lathet byggiæ kirkior lathet byggiæ kirkior lathith | byggye 

kirkione 
la|tedh bÿgth 
kerkione 

I exempel 8.16 står en singularform i dativ, (normaliserat) sinom iämkristna, mot en 
pluralform, likaledes i dativ, sinom iämkristnom. Formen i K 45 är oväntad, i det att 
det synes vara en form iämkristenom som har avsetts. Troligtvis bör den tolkas på 
så vis att dativböjningen utgår från en form iämkristen, och till denna har ändelsen 
-om fogats. En form i singularis, dvs. den som återfinns i D 4a/D 3, är den väntade, 
eftersom sammanhanget som formen ingår i ser ut enligt följande (ex. 8.16; D 4a:s 
text återges):

•	 ’thæt æro the som giordhe | sinom iæmpcristnæ misførilsse mædh sinom 
han-|dhom och ey bøth widh gud och sin iæmp|cristin’

I den andra satsen är det entydigt fråga om en singularform, och förhållandet är det-
samma i samtliga textvittnen. Med en singularform uppstår kongruens mellan de två 
satserna.
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I exempel 8.17 är det fråga om åtskillnad både i numerus och species, (normali-
serat) kirkior gentemot kirkionä. Läsningen i D 4a/D 3 är den i sammanhanget mest 
logiska. Här åsyftas nämligen uppbyggandet av konkreta kyrkobyggnader, och då 
dessa inte har omnämnts tidigare är obestämd form det väntade. Man kunde  tänka 
sig att ordet kirkia används i betydelsen ’den kristna församlingen’ (Söderwall, art. 
kirkia, bet. 2), och att byggia används i en betydelse ’odla, bruka, vidmakthålla’ 
( Söderwall, art. byggia, bet. 3). Söderwall (a.st.) ger som exempel på denna bety-
delse meningar som ”mz lagh skal man land byggia” och liknande, och det är snarast 
så man måste förstå formuleringen i Linc. 1a/K 45. Men med tanke på att det sägs att 
de har låtit bygga ”med sitt gods och sitt arbete”, är den mer konkreta betydelsen ’att 
bygga kyrkobyggnader’ mer sannolik som den ursprungliga.

Det finns två fall av variation i species (undantaget det nyss avhandlade) med 
fördelningen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. Dessa är de följande:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
8.18 ower thæn dalen offwer | thæn dalen ower thæn dall offuer den dall 
8.19 diæfflanæ diæfflene diæfflæ dieffla 

I exempel 8.18 har hela den prepositionsfras som ordet ingår i tagits med för ökad 
tydlighet. Här har D 4a/D 3 dubbel bestämdhet, medan så inte är fallet i Linc. 
1a/K 45. Här sammanfaller variationen i species med ett fall av lexikal variation, 
nämligen  förekomsten av thär, också den med fördelningen D 4a/D 3 gentemot 
Linc. 1a/K 45. 

I exempel 8.19 har diävlar (nom. pl.) bestämd form i D 4a/D 3, men obestämd i 
Linc. 1a/K 45. Djävlar har visserligen omtalats tidigare i texten, men inte i anslutning 
till den aktuella platsen. Möjligen är det därmed den obestämda formen som ter sig 
mest logisk, men samtidigt är djävlar ett stående inslag i det område där Tungulus och 
ängeln rör sig. Båda läsningarna ter sig därför som möjliga.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de åtta exemplen på morfologisk 
 variation med distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 är fördelade på olika katego-
rier. De vittnar inte om någon medveten morfologisk bearbetning i steget mellan D 3 
och Linc. 1a.



8.3 Övrig distribution 
Det finns endast två exempel på variation inom den aktuella kategorin med annan 
fördelning än de två ovanstående. De ser ut enligt följande: 

D 4a/K 45 ≠ D 3/Linc. 1a
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

8.20 for thy | skulæ the 
thær glædhiæs for 
wtan | ændhæ

for thÿ skullo the 
thær | glædhiæs for 
wthan ændhe

ffor thy skullo | the 
thær glædias for 
wthan ænda |

ffor thi skula the 
ther glædass | ffor 
vtan enda

D 3 ≠ D 4a//Linc. 1a/K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

8.21 donatus gaff myket 
bort | fatige folke aff 
sith gotz kirkiom | 
och klostrom 

donatus gaff miket 
bort | fatigh folke aff 
sith gotz kirkionne 
ok kløstrom 

donatus gaff mykit 
bort fatighe | folke 
aff sith gotz kirkiom 
och cløstrom 

donatus gaff møkedh 
| borth ffattigum 
folcke åff seth 
gotz kerkum och 
cløstrom 

I exempel 8.20 sammanfaller D 4a och K 45 i att ha en presensform av skula, medan 
D 3 och Linc. 1a har en preteritumform. Det andra exemplet, 8.21, rör numerus hos 
ett substantiv, där D 3 ensamt avviker. Här består skillnaden i att D 3 har en dativform 
av kirkia i singularis, medan de övriga textvittnena har en dativform i pluralis. Skrift-
bilden hos bestämd form dativ singularis av kirkia ligger nära den för obestämd form 
dativ pluralis, och det gäller i synnerhet när den avslutande vokalismen i kirkione är 
förkortad. En pluralform ter sig mer logisk ur ett semantiskt perspektiv, eftersom man 
bör uppfatta det så att Donatus ger pengar till flera individuella kyrkor och kloster.



9 Sammanfattande diskussion av föregående 
kategorier 

Innan kasusmorfologin tas upp till behandling förs en sammanfattande diskussion 
om distributionen hos föregående kategorier. Inledningsvis ges en rent kvantita-
tiv uppställning över exemplen på variation inom de olika kategorierna och deras 
 distribution. Fördelningen ser ut enligt tabell 6. I tabellen tas ej de exempel upp där 
K 45 ensamt avviker från de övriga tre textvittnena, eftersom den inte lägger någon 
information till förhållandena mellan de övriga textvittnena. Tabellen är strukturerad 
så att de distributioner som är linjära enligt följden D 4a – D 3 – Linc. 1a – K 45 
presenteras över det fetade strecket, och under detta redovisas de distributioner som 
bryter denna sekvens.

Tabell 6. Kvantitativ översikt över variationen mellan textvittnena avseende frånvaro/närvaro, 
lexikon, syntax och morfologi (böjningsformer).

Distribution Frånv./närv. Lexikal Syntaktisk Morfologisk Totalt
D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 72 36 26 11 145
D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 12 10   3   8   33
D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a ≠ K 45   2   1   –   –     3
D 4a ≠ D 3/Linc. 1a ≠ K 45   –   –   1   –     1
D 4a ≠ D 3 ≠ Linc. 1a/K 45   –   1   1   –     2
D 3 ≠ D 4a/Linc. 1a/K 45   3   2   2   1     8
D 4a/K 45 ≠ D 3/Linc. 1a   –   3   –   1     4
Linc. 1a ≠ D 4a D 3/K 45   –   2   –   –     2
Totalt 89 55 33 21 198

Ur ett kvantitativt perspektiv kan man urskilja två distributioner som är tillräckligt 
talrika för att de ska kunna sägas utgöra ett mönster. En distribution är primär sett till 
antalet varianter, nämligen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45, med 145 (73 %) av de totalt 198 
varianterna, och en distribution är sekundär, nämligen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45, med 
33 varianter (17 %). Det ska vidare noteras att exemplen på distributionen D 4a/D 3 
≠ Linc. 1a ≠ K 45 (tre exempel) också knyter samman D 4a och D 3 gentemot Linc. 
1a och K 45, och stärker först och främst den sekundära distributionen i D 4a/D 3 
gentemot de övriga två. Övriga distributioner förekommer endast i enstaka fall, vilket 
tyder på tillfälligt uppkommen variation. Det betyder att det inte finns några kvantita-
tiva indikationer på andra samband mellan textvittnena än enligt följden D 4a – D 3 – 
Linc. 1a – K 45. Exemplen på distributionen D 3 ≠ D 4a/Linc. 1a/K 45, med totalt åtta 
fall, har att göra med att D 3 i två av dessa har ett uteglömt formord som lätt kunde 
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restitueras i följande avskriftsled. Med dessa borträknade blir denna fördelning på 
liknande nivå som den när ytterligheterna i sekvensen, D 4a och K 45, sammanfaller 
gentemot mitten på sekvensen, D 3 och Linc. 1a.

Det mönster som Wolf (1934: XLVI) iakttog för Namnlös och Valentin, dvs. att 
D 3 och K 45 ofta sammanfaller gentemot D 4a, stämmer därmed också i fråga om 
Tungulus, med det tillägget att Linc. 1a också ansluter till gruppen med D 3 och K 45. 
Dock kan inte antalet varianter i sig sägas vara bindande för en parallell tradering. Ett 
stort antal avvikelser kan naturligtvis bero på att det är fråga om parallella linjer i tra-
deringen, men de kan också bero på att en skrivare, t.ex. i ett mellanled mellan D 4a 
och D 3 eller D 3-skrivaren själv, har gjort ett flertal ändringar. Om det är fråga om 
ändringar av en skrivare i en linjär tradering måste avvikelserna dock gå att härleda 
till det föregående steget, t.ex. såsom felläsningar eller omtolkningar av förlagan  eller 
spontana utbyten av synonymer eller liknande. Avvikelser som inte kan förklaras på 
så vis, t.ex. uppenbart sekundära läsningar i D 4a (av typen oavsiktligt utelämnad 
text) som inte finns i D 3/Linc. 1a/K 45 som och inte heller kunnat rättas spontant 
av en skrivare, vore indikationer på en parallell tradering. En annan sådan indikation 
vore tydliga exempel på svårare läsningar i D 3/Linc. 1a/K 45 i förhållande till D 4a.

Om den kvantitativa översikten över distributionen av varianter hade gett vid 
handen en jämn ökning av varianter vid varje steg i sekvensen D 4a – D 3 – Linc. 
1a – K 45, hade det funnits grund till ett antagande om en gradvis tillväxt av vari-
anter från skrivare som har strävat efter att återge sin förlaga nära, och vilka i denna 
arbetsprocess lagt till ett antal avvikelser oavsiktligt. Slutet av sekvensen, D 3 – Linc. 
1a – K 45, kan också tolkas så, eftersom grupperingen inom den är D 3 gentemot 
Linc. 1a/K 45. Däremot faller inte fördelningen mellan D 4a och D 3/Linc. 1a/K 45 
in i en jämn kurva, utan sett till det totala antalet varianter finns en avvikelse här i 

α

D 3D 4a

Linc. 1a

K 45

Figur 6. Utgångspunkt för parallell tradering utifrån den kvantitativa översikten.
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förhållande till de övriga distributionerna. Om det är fråga om variation enligt en 
linjär tradering (t.ex. Kornhall) eller en parallell (t.ex. Wolf) kan inte avgöras kvan-
titativt, utan för det måste varianterna bedömas kvalitativt. En uppställning enligt 
de två grundscenarierna, som en utgångspunkt för den kommande genomgången av 
exemplen, ser ut enligt figur 6 och figur 7, med utgångspunkt i så få textvittnen som 
möjligt.

Om man utgår från så få textvittnen som möjligt är det endast den parallella 
 traderingen som förutsätter ett förlorat led. Den linjära traderingen innebär en möj-
lighet till en helt komplett serie med textvittnen.

De viktigaste iakttagelserna från respektive avsnitt ges i punktform nedan. Det 
första steget i undersökningen (avsn. 4) var granskningen av textställen som vittnar 
om ett direkt samband mellan textvittnena, gemensamma sekundära läsningar eller 
sekundära läsningar i D 4a samt slutligen ett exempel som faller utanför övriga kate-
gorier men som innefattar en primär läsning i D 4a gentemot de övriga textvittnena, 
nämligen citatet från Matteus 23: 34–36:

1. Linc. 1a är sannolikt den direkta förlagan till K 45, med hänsyn till ett antal 
fall av utelämnad text i K 45 som motsvarar en grafisk rad i Linc. 1a. I 
synnerhet det exempel där ett sådant fel har upptäckts och rättats tyder på en 
direkt förlaga med samma grafiska uppställning som Linc. 1a. Åtminstone 
är det säkert att K 45 har sitt ursprung i Linc. 1a. Således troligtvis: Linc. 
1a – K 45.

2. Något slags koppling synes föreligga mellan D 3 och Linc. 1a pga. ett 
gemensamt fel (rättat i Linc. 1a). Det antyder ett släktskap i rakt nedstigande 
led, även om det inte går att avgöra om det är ett direkt avskriftsförhållande 
mellan D 3 och Linc. 1a. Således: D 3 – Linc. 1a.

3. D 4a är inte ursprungstexten till A-redaktionen av Tungulus, eftersom det 
finns fel där som måste förklaras som avskriftsfel (t.ex. utan av va(r)n). 
Således: α – D 4a.

4. Det finns gemensam sekundär läsning i samtliga textvittnen som består 
av en läsning (normaliserat) Hälvites modher svarande mot cibus ignis 

D 4a

Linc. 1a

K 45

D 3

Figur 7. Utgångspunkt för linjär tradering utifrån den kvantitativa översikten.
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inextinguibilis (’den outsläckliga eldens mat’) i Visio Tnugdali. Denna 
läsning måste ha uppstått inom den svenska texttraditionen genom en 
förändring mater (’mat’) > modher, och den föreligger således också i det 
äldsta textvittnet, D 4a.

5. Det finns ett citat från Vulgata där en sats i Matteus 25: 36 i samtliga 
textvittnen har en avvikande placering i förhållande till Vulgatas standardtext. 
Den har också olika placering i D 4a gentemot D 3/Linc. 1a/K 45, och i inget 
av fallen är ordningen således densamma som i Vulgata. D 4a:s placering 
stämmer dock överens med ordningen hos satserna i den västnordiska 
versionen av texten, Duggals leiðsla, vilket betyder att de har en gemensam 
avvikelse gentemot såväl Vulgatas standardtext som D 3/Linc. 1a/K 45. 
Detta tyder på att varianten i D 4a inte har uppkommit internt i den svenska 
texttraditionen, utan i en latinsk tradition som är gemensam för D 4a och den 
isländska versionen. Läsningen i D 4a är därmed sannolikt primär gentemot 
D 3/Linc. 1a/K 45. Matteus 25: 36 finns dock inte med i det äldsta latinska 
textskiktet av Visio Tnugdali, utan där finns endast Matteus 25: 34–35 med. 
Kompletteringen med Mattheus 25: 36 måste ha gjorts i ett senare skede.

Denna delundersökning ger därmed ett steg α – D 4a samt en sekvens D 3 – Linc. 1a – 
K 45, där steget mellan Linc. 1a och K 45 sannolikt är ett direkt avskriftsförhållande. 
Däremot går det inte att avgöra om α är denna redaktions ursprungliga avfattning, 
dess original. Denna del av undersökningen gav heller ingen information om förhål-
landet mellan D 4a och D 3.

Det andra steget var undersökningen av frånvaro/närvaro av textelement (avsn. 
5):

1. Ingen systematisk bearbetning har ägt rum i något textvittne i syfte att 
förlänga texten (t.ex. i syfte att göra den tydligare) eller förkorta den (t.ex. 
i syfte att komprimera den). Det finns relativt många fall av distributionen 
D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 inom denna kategori (se ovan), och även om det är 
vanligast att D 4a har element som saknas i de övriga textvittnena, är det inte 
en renodlad tendens. Variationen är därmed sannolikt av ett sådant slag som 
uppkommer spontant vid avskrift, enligt ett scenario där det är vanligare att 
komponenter faller bort än att de läggs till (se avsn. 1.2).

2. Det finns två exempel på att D 3/Linc. 1a/K 45 sammanfaller gentemot D  4a 
i att de saknar en komponent som leder till en struktur som sannolikt bör 
tolkas som mycket markerad, om inte felaktig, medan D 4a har en omarkerad 
ordalydelse: (normaliserat) I thässa pino skulo allä falske gärningsmän ok 
(the) som swikä sin iämkristin […]; […] the som troligha tiäna Gudhi (i) 
kirkione. Dessa exempel antyder en mycket textnära avskriftsprocess, då 
inget försök har gjorts att restituera texten.

3. D 4a utgör sannolikt inte den direkta förlagan till D 3. Denna slutsats bygger 
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på ett tydligt exempel på en primär läsning i D 4a förhållande till D 3/Linc. 
1a/K 45. D 4a: (normaliserat) Sva kommo the til en gyltan mur. Han var sva 
skinande […]. D 3/Linc. 1a/K 45: (normaliserat) —. Sva var sva skinande 
[…]. Läsningen i D 3 i förhållande till den i D 4a måste ha uppkommit i två 
steg. Först har meningen om den gyllene muren utelämnats, och därefter har 
ett försök till restituering gjorts genom att byta ut han (muren) mot sva, då 
man har sett att han saknar referent. 

4. D 4a/D 3 hålls ihop av formuleringen (normaliserat) fore them stodho gylte 
stolar. Den har antingen strukits i Linc. 1a (eller en förlaga) pga. att den 
uppfattades som en upprepning, eller också har den uppkommit genom 
saut du même au même. Dock är även läsningen i D 4a/D 3 korrupt, på så 
vis att det ursprungligen sannolikt har varit ett lemma bokastol istället för 
stol. Det sistnämnda lägger inget till handskriftsförhållandet i sig, men det 
förstärker antagandet om att D 4a inte är den ursprungliga avfattningen av 
A-redaktionen eftersom den innehåller en sekundär ordform. Man kan i och 
för sig tänka sig ett sådant misstag även i originalkoncipieringen av en text.

5. Den avslutande skrivarformeln finns enbart i Linc. 1a och K 45, och måste 
därmed ha inkommit i steget mellan D 3 och Linc. 1a. Den kan ha förts in 
direkt i Linc. 1a eller i ett mellansteg mellan detta textvittne och D 3. 

6. I avvikelserna i Linc. 1a gentemot D 3 finns inget som kan härledas till 
grafiska förhållanden eller liknande i det senare textvittnet. Det kan därmed 
inte säkerställas att D 3 har utgjort den direkta förlagan till Linc. 1a. Samtidigt 
är det ingen av avvikelserna som förutsätter en förändring i flera steg, vilket 
skulle kräva ett förlorat mellanled. Det är därmed tänkbart att ett mellanled 
har funnits, även om det inte kan fastställas med säkerhet. 

Den kvalitativa utvärderingen av beläggen förstärker bilden av en nära koppling mel-
lan D 3/Linc. 1a/K 45, och att skrivarna har strävat efter att ligga så pass nära för-
lagan att de för vidare formuleringar som kan uppfattas som ogrammatiska utan att 
försöka restituera texten. Det finns, undantaget den avslutande formeln i Linc. 1a och 
K 45, inget i D 3/Linc. 1a/K 45 som inte kan härledas till D 4a, under förutsättning 
att man i vissa fall förutsätter förlorade mellansteg mellan de bevarade textvittnena. 
Därmed kan ytterligare förhållanden läggas till de ovanstående, se figur 8 (det nya i 
fetstil; det inom parentes är osäkert, och en alternativ förklaring finns).

Lexikal variation:

1. De lexikala likheterna mellan textvittnena är mycket stora, och av de 36 
exemplen på lexikal variation enligt D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 och de 10 på 
D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 som finns är den absoluta majoriteten av tillfälligt 
slag. De flesta av dessa exempel utgörs av variation mellan två likvärdiga 
varianter.
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2. I två fall förefaller D 4a ha läsningar vars prioritet i förhållande till 
motsvarigheterna i D 3/Linc. 1a/K 45 kan fastställas, nämligen syrghia > 
sighia och forsighia > forsea. Detta faktum ger ingen ny information i frågan 
om textvittnenas släktskap jämfört med vad som har kommit fram tidigare, 
men de är ytterligare exempel på primära läsningar i D 4a.

3. De sekundära läsningarna i D 3/Linc. 1a/K 45 i föregående punkt leder inte 
till ogrammatiska satser i dessa textvittnen, men däremot är de markerade. 
Att dessa passager har förts vidare i flera avskriftssteg tyder på en mekanisk 
och oreflekterad avskriftsprocess (se punkt 2 ovan, under frånvaro/närvaro). 

4. I övergången från det att Tungulus har dött till dess att han tar sin roll som 
själen, finns avvikelser med distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 i bruket 
av han (Tungulus) respektive hon (själen). Denna avvikelse tyder på en 
tolkningsinsats snarare än spontan och tillfälligt uppkommen variation, och 
sannolikt har denna tolkning genomförts i steget mellan D 4a och D 3. Med 
tanke på D 3-skrivarens mekaniska arbetssätt i övrigt är det mest sannolikt 
att detta har skett i det ovan antagna mellansteget mellan de två textvittnena. 

5. De lexikala varianterna med distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 är som 
nämnts 10 till antalet. Ingen av dem utesluter ett linjärt avskriftsförhållande, 
och läsningarna i de två sistnämnda kan antingen härledas ur motsvarigheterna 
i de två förstnämnda eller tolkas som spontana utbyten av en enskild skrivare. 

6. I vissa fall kan man dock i den distributionen se växlingar som bör grunda 
sig i en omtolkning av något slag, snarare än bara tillfälliga misstag från en 
skrivares sida. Ett sådant exempel är halvo – havdhe. 

Relativt talrikt med förändringar har därmed ägt rum i steget mellan D 4a och D 3, 
samtidigt som D 3-skrivaren synes vara en mycket förlagetrogen avskrivare. En för-
siktig slutsats är att en stor del av avvikelserna mellan D 4a och D 3/Linc. 1a/K 45 
har uppkommit i det eller de förlorade mellanstegen mellan D 4a och D 3 (steget β i 
figur 8 nedan). Varianterna med distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 består i flera 
fall av växling över ordklassgränserna, och i två fall är de av ett sådant slag att de 
förutsätter en tolkande insats. Samtidigt är det möjligt att denna tolkande insats har 
gjorts i Linc. 1a utifrån D 3, varför parentesen kring γ kvarstår efter denna delunder-
sökning. Det betyder att den antagna traderingslinjen ser likadan ut som i figur 8 efter 
undersökningen av den lexikala variationen.

Syntaktisk variation:

1. Exemplen på syntaktisk variation ger numerärt stöd till en primär fördelning 
D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45, med 26 fall. 

2. Ur ett kvalitativt perspektiv är det främst tre exempel som är av värde, 
nämligen de som utgör komplexa varianter. Dessa består inte enbart av att 
två led har bytt plats eller av att ett led har flyttats i satsen, utan de är exempel 
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på mer djupgående avvikelser och förutsätter en medveten insats. Det ska 
dock understrykas att de inte förutsätter tillgång till ett textvittne som hör 
till en parallell tradition, utan avvikelserna går att härleda från varandra. 
Sedda för sig själva hade det inte varit möjligt att säkert slå fast riktningen 
på förändringarna, men utifrån tidigare delundersökningar framstår serien 
D 4a – D 3 – Linc. 1a – K 45 som säker. Det betyder att förändringarna har 
uppstått i mellansteget mellan D 4a och D 3 (β), alternativt i D 3.

3. För den tidigare konstaterade distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 ger 
denna kategori bara begränsat stöd, med endast tre belägg. Det ska dock 
tilläggas att ett av exemplen utgör en komplex avvikelse, som måste ha 
inträffat i det möjliga mellansteget mellan D 3 och Linc. 1a (dvs. γ) eller 
direkt i Linc. 1a. (Ex. 6.43, D 4a/D 3: (normaliserat) Thär var pa badhe 
fagerth löv ok kvista; Linc. 1a/K 45: Thär var så faghert, badhe löv ok 
kvista.)

Utvärderingen av de exempel på variation som finns inom denna kategori visar upp 
tre komplexa förändringar i steget mellan D 4a och D 3, och en mellan D 3 och Linc. 
1a. De ger stöd till antagandet ovan om att vissa djupare ingrepp har gjorts mellan 
dessa steg. Samtidigt ska man inte överdriva denna tendens till förändring. Textvitt-
nena är mycket lika, framför allt D 3, Linc. 1a och K 45, och även D 4a gentemot 
D 3, och man kan inte tala om en bearbetande tendens mellan D 4a och D 3. Det är 
snarare så att någon eller några i steget mellan D 4a och D 3 ibland, som det förefaller 
slumpmässigt, har tillåtit sig att införa vissa förändringar, även om det allra mesta har 
kopierats nära förlagan. Detsamma har skett, dock ännu mer begränsat, mellan D 3 
och Linc. 1a. Den antagna traderingslinjen i figur 8 kvarstår oförändrad efter under-
sökningen av den syntaktiska variationen.

Figur 8. Preliminärt stemma efter kategorin frånvaro/närvaro av textelement.
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Morfologisk variation avseende val av böjningsform:

1. Den morfologiska variationen ger enbart en numerär förstärkning till 
antagandet om en primär uppdelning D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 och 
en sekundär D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. Det finns 11 exempel på den 
förstnämnda distributionen, och åtta på den andra, och bara två på någon 
annan distribution. Kvalitativt lägger de inget ytterligare till förhållandet 
mellan textvittnena.

2. Det finns mycket få belägg på variation generellt inom denna kategori, och 
skrivarna av de aktuella textvittnena synes ha varit benägna att följa förlagan 
i detta avseende. Man ska dock påminna om att det finns flera faktorer 
som verkar mot denna typ av förändringar, t.ex. textgrammatiska skäl 
(species), semantiska skäl (numerus) och en kombination av skäl (tempus). 
Förutsättningar för att genomföra förändringar är därmed begränsade. 

Avseende textvittnenas släktskap ger ovanstående delundersökningar följande trade-
ringslinje:

Det finns osäkerhet kring steget γ mellan D 3 och Linc. 1a. De kriterier som nämndes 
i avsnitt 1.2 avseende antagande om mellansteg uppfylls inte: det finns inga avvikel-
ser i Linc. 1a gentemot D 3 som med nödvändighet måste ha inträffat i två  eller flera 
steg. Egentligen, utifrån principen att man ska räkna med så få förlorade led som 
möjligt, borde man helt ta bort steget γ. Samtidigt har det inte heller gått att etablera 
någon säker kodikologisk koppling mellan D 3 och Linc. 1a, vilket ovan angavs 
som kriteriet för antagande om direkt avskriftsförhållande. Det finns vidare ett antal 
avvikelser mellan D 3 och Linc. 1a som inbegriper växling över ordklassgränserna, 
och som inte bara innebär ett byte av en ordform mot en annan utan som får följder 
för omgivande ord. Det är möjligt att dessa avvikelser har skapats direkt i Linc. 1a 
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D 4a

D 3

Linc. 1a

K 45

β

(γ)

Figur 9. Slutgiltigt stemma för A-redaktionen av Tungulus.
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utifrån D 3, men de öppnar likväl för möjligheten att det rör sig om en flerstegsför-
ändring i något av dessa fall, även om det inte går att i detalj härleda de olika stegen. 
Man kan här också påminna om Backmans (2017: 56; se även avsn. 3) iakttagelse om 
en avvikelse mellan Den omvände juden i D 3 och Linc. 1a som försvårar antagandet 
om ett direkt avskriftsförhållande i fråga om den texten. Därför har γ fått stå kvar, 
inom parentes, som en gardering.

Ovanstående undersökning ger inget stöd för en parallell tradition i någon del av 
traderingslinjen, utan all variation kan förklaras inom ramen för en linjär tradering. I 
det avseendet finns det därför fog för Kornhalls och i hans efterföljd Ronges sekvens 
för Tungulus, D 4a – D 3 – K 45. Samtidigt utelämnar de Linc. 1a, som är ett viktigt 
led i textens tradering, och dessutom måste man ifrågasätta deras antaganden om 
direkta avskriftsförhållanden mellan textvittnena (där Ronge dock uttalar sig försik-
tigt). Deras grund för dessa antaganden var först och främst textvittnenas stora likhet, 
och i detta har de rätt. Textvittnena visar upp stora likheter. Likväl kan man med stor 
säkerhet slå fast att minst ett förlorat led har funnits mellan D 4a och D 3, eftersom 
det där finns ett exempel på en förändringskedja som bör ha inträffat i minst två steg. 
Vidare är det inte ett direkt avskriftsförhållande mellan D 3 och K 45, eftersom Linc. 
1a ligger emellan, möjligtvis ytterligare ett steg.

Denna undersökta serie av textvittnen är ett exempel på mycket textnära avskrif-
ter, och den totala mängden varianter är få. Varianterna faller inte heller systematiskt 
i en kategori, på så vis att man kan se en bearbetning av texten i en viss riktning, 
t.ex. förkortning, förlängning, lexikal bearbetning syftande till ökad tydlighet eller 
liknande. Sannolikt är variationen istället av det slag som uppkommer spontant vid 
avskrift när skrivaren strävar efter att återge förlagan oförändrad. Den viktigaste 
informationen om förhållandet mellan textvittnena gavs i avsnittet om tecken på 
 direkta samband mellan textvittnena (avsn. 4) samt i avsnittet om frånvaro/närvaro 
av textelement (avsn. 5). Den lexikala variationen är liten till antalet, och endast i 
några få fall går det att härleda den ena läsningen ur den andra. Den syntaktiska och 
den morfologiska informationen av det aktuella slaget ger som väntat ingen kvalita-
tivt relevant information, utan den visar bara numerärt sett på samma tendens som 
distributionen hos de övriga kategorierna.

Efter undersökningen av de traditionella kategorierna av variation har en trade-
ringslinje etablerats som inbegriper ett eller flera förlorade led mellan de bevarade 
textvittnena, samtidigt som det äldsta, D 4a, måste ha föregåtts av minst ett led. Det 
betyder att den textnära kopieringen måste ha försiggått i ett flertal steg. Denna under-
sökning följs upp med en undersökning av en språklig kategori som normalt ges be-
gränsad vikt i textkritiska undersökningar, nämligen kasusmorfologi. De resultat som 
kommer fram i denna undersökning kommer inte att påverka ovanstående bild av 
sambandet mellan de bevarade textvittnena. Fokus skiftar här från textens traderings-
historia till skrivarnas hantering av språkets struktur, avseende den kategori som vid 
tiden för textvittnenas tillkomst var stadd i kraftig och genomgripande förändring.
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Det är avslutningsvis värt att återigen understryka de stora likheter som textvitt-
nena visar upp. Den fornsvenska birgittinska texttraditionen visar exempelvis upp en 
betydligt större variation, vilken av Roger Andersson kännetecknas på följande vis 
(2015: 134): 

Man skulle kunna säga att den birgittinska texttraditionen i likhet med många andra dy-
namiskt traderade texter kännetecknas av ett ibland svåröverskådligt samspel mellan 
likheter och skillnader. Det är skillnaderna som kan ge intryck av allmänt virrvarr och 
likheterna som trots detta ger möjlighet till systematisering.

Det är naturligtvis svårt att kontrastera den talrika birgittinska traditionen med den 
begränsade handskriftsgrupp som A-redaktionen av Tungulus utgörs av. Birgittatext-
erna hade också en mycket hög status i birgittinmiljöer, och dessutom fanns den 
latinska versionen i bakgrunden, som en möjlig källa till rättelser av fel som uppstått. 
I fallet Tungulus (A-red.) har texten avsetts att vara en underhållningstext i första 
hand, med tanke på de sammanhang som den har traderats i, visserligen med ett upp-
byggligt innehåll. Den fornsvenska Tungulus-traditionen ger bilden av ett mekaniskt 
kopierande, utan ansatser till förändring och bearbetning. I Roger Anderssons publi-
kation ovan ges vidare följande travesti av Stagnelius dikt Suckarnes mystär (a. st.):

Tvenne lagar styra skrivarlivet,
makten att kommunicera är den ena,
tvånget att kopiera den andra

Den första delen av dessa lagar, makten att kommunicera, syftar till att förklara före-
komsten av varianter som inte går att gruppera ur ett avskriftsperspektiv, dvs. den 
andra av lagarna. För A-redaktionen av Tungulus synes däremot den andra lagen, 
tvånget att kopiera, ha varit den huvudprincip som har styrt textproduktionen, hos 
samtliga de skrivare som har varit verksamma i de undersökta textvittnena (med D 4a 
som möjligt undantag; se avsn. 10.7), samt det/de förlorade mellanled som under-
sökningen har antagit. Det är bara i steget mellan D 4a och D 3 som mer talrika 
förändringar har gjorts, men dels är de ändå relativt sett begränsade och rör bara 
marginella företeelser, dels kan de inte formuleras i termer av en genomgripande 
bearbetningstendens.
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10 Kasusmorfologi 

De medeltida handskrifterna är med synnerligen få undantag avskrifter av äldre för-
lagor, och ofta dessutom avskrifter i flera led. Det betyder att det i textvittnena finns 
flera kronologiska lager, rester från de enskilda avskriftstillfällena, i det att skrivar-
na i vissa fall kopierade förlagans former, och i andra fall använde de egna. Dessa 
kronologiska lager kan manifesteras inom i princip samtliga språkliga kategorier: 
 paleografi, ortografi, fonologi, morfologi, syntax och lexikon. Paleografiska rester 
från tidigare avskriftsskeden manifesterar sig i att en skrivare kopierar bokstavsfor-
mer från förlagan som inte är en del av dennes egen skriftspråksnorm (se t.ex. Mår-
tensson 2013b, där fokus ligger på att urskilja sådana exempel), medan lexikala rester 
utgörs av äldre lemman som en skrivare kopierar, trots att denne har en egen språklig 
norm som föredrar andra. Kronologiskt betingad lexikal variation är sannolik under 
den senare delen av medeltiden i Sverige, eftersom ordförrådet då utökades kraftigt 
med lågtyska lånord, samtidigt som texterna kan ha tillkommit under perioden innan 
denna påverkan hade tagit fart. 

Den kategori som torde vara den mest påverkade avseende kronologisk variation 
i senmedeltidens Sverige är dock morfologin. Under perioden 1450–1500 genomgick 
det svenska språket sin hittills största strukturella förändring, då det gamla fyrkasus-
systemet reducerades och ersattes av det nuvarande systemet. Denna förändring var 
inte bara genomgripande, utan den påverkade också närmast varje nominalfras och 
därmed en mycket stor del av den text som skulle skrivas av.

Denna situation var annorlunda jämfört med avskriftverksamheten på latin, och 
även jämfört med avskriftsverksamheten på det medeltida Island. Latinet var ett 
standardiserat språk som inte fungerade som modersmål för någon i det hög- och 
sen medeltida Europa, och dess morfologi var inlärd av dem som använde det under 
denna tid. Morfologin torde då i mycket begränsad mån ha berörts av möten mellan 
olika språkliga normer, och om så var fallet bör det i första hand ha berott på bristfäl-
lig inlärning hos språkbrukarna eller felaktiga former i förlagan. De isländska skri-
varna å sin sida ställdes inför mycket mindre morfologisk variation än sina svenska 
kollegor. Den isländska morfologin var i sina grundläggande drag oförändrad under 
medeltiden, även om vissa mindre förändringar förvisso inträffar avseende realise-
ringen av enskilda former (Björn K. Þórólfsson 1925, Hreinn Benediktsson 1962 och 
Stefán Karlsson 1989). De svenska skrivarna var däremot tvungna att ta ställning till 
en mycket omfattande och djupgående variation. 

Det är denna fråga som behandlas i detta kapitel: Hur hanterade de skrivare som 
producerade textvittnena av Tungulus språkformen ur perspektivet kasusmorfologi? 
Då det är fråga om en undersökning av en enskild text kan man naturligtvis inte dra 
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slutsatsen att processen alltid har gått till som i de undersökta textvittnena. Man  måste 
för det första räkna med en viss grad av individuell variation i fråga om tro heten mot 
förlagan, och dessutom är det många faktorer som kan ha påverkat skrivarens val i 
det aktuella avseendet: textens genre, dess grad av ålderdomlighet, tidpunkten för 
avskriften osv. Samtidigt är det en rätt lång avskriftskedja som kan följas i fråga om 
Tungulus, då det rör sig om fyra textvittnen med minst ett, eventuellt flera, förlorade 
mellansteg, och avskriftskedjan sträcker sig över 70 år i tid (från D 4a till K 45). En 
mindre förstudie till denna undersökning föreligger i Mårtensson (2017), där en kon-
troll av viss språklig variation mellan de aktuella textvittnena genomfördes.

Tidigare forskning har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat förekomsten av 
mycket sena fornsvenska handskrifter som innehåller ålderdomliga textvittnen. Två 
exempel är Cod. Ups. C 61, innehållande Birgittas uppenbarelser på fornsvenska (se 
t.ex. Morris 1997, Lindell 2000 och Andersson 2014) och Cod. Holm. A 1, innehål-
lande bibelöversättningar (se t.ex. Thorell 1951 och 1959). Båda dessa textvittnen har 
behandlats av Lars Wollin (t.ex. 1992 och 2001; se även Klemming 1883–1884: 156 
och 1848: 596–597). Det finns ytterligare exempel på ålderdomliga fornsvenska text-
vittnen i unga handskrifter, t.ex. avseende Fornsvenska legendariet (Jansson 1934: 
237; Wiktorsson 2020: 35). Med tanke på att svenskan antas tappa sitt fyrkasussys-
tem runt 1450 i Stockholmsområdet och ca 1500 i Östergötland (se nedan) är det för-
vånande med den relativa rikedomen på sena men språkligt ålderdomliga textvittnen. 
De undersökta textvittnena med Tungulus är inte lika språkligt ålderdomliga som A 1 
eller C 61, utan här finns tydligt en blandning mellan gamla och nya former. Målet 
med den kommande undersökningen är därmed att se hur denna språkliga blandning 
manifesterar sig i de undersökta textvittnena, samt hur de fyra textvittnena förhåller 
sig till varandra i detta avseende. Denna undersökning kommer att visa hur skrivarna 
har hanterat den språkliga strukturen vid avskrift. 

För fornvästnordiskans del har man intresserat sig för skrivarnas avskriftsprocess, 
vilka förändringar de gjorde och vad de valde att behålla. En viktig undersökning 
inom detta område gjorde Kjartan Ottósson (2001), när han presenterade en gransk-
ning av ett antal bevarade medeltida förlagor och direkta avskrifter. Haraldur Bern-
harðsson (t.ex. 2018a och mer populärt i 2018b) har återkommit till frågan, och han 
ger en generell beskrivning av de isländska skrivarnas arbetssätt. Han framhåller att 
dessa inte skrev av bokstav för bokstav, utan att de läste ett stycke ur förlagan, och 
därefter återgav detta, delvis omtolkat utifrån sin egen språkliga norm. Ett resultat 
blir att språket blir en blandning, betingad av förlagan samt skrivarens språkliga och 
skriftspråkliga norm. 

De sena fornsvenska handskrifterna med ålderdomlig språkform antyder en  annan 
arbetsprocess hos de senmedeltida svenska skrivarna jämfört med de isländska. Om 
man förutsätter att kasusbortfallet har fortgått enligt de beskrivningar som ges i litte-
raturen (se nedan) måste man förutsätta en betydligt högre grad av närhet till förlagan 
hos de svenska skrivarna, och i motsvarande mån måste man anta att den egna nor-
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men har spelat en mycket mer begränsad roll i avskriftens utformning. För att nå fram 
till hur stor den språkliga diskrepansen är mellan språket i handskrifter som C 61 och 
A 1 gentemot det samtida språket skulle man behöva göra en storskalig undersök-
ning av språk i samtida originalkällor med samma proveniens som handskrifterna, 
i detta fall främst diplom från Vadstena från perioden 1500–1530. Detta kommer 
naturligtvis inte att kunna göras inom ramen för denna undersökning, men det är värt 
att påpeka att det finns stora kunskapsluckor i hur språket i handskrifter ska tolkas, 
ur det perspektivet att de är avskrifter av äldre förlagor. Föreliggande undersökning 
är avsedd att vara en pusselbit i denna fråga, men den måste följas av flera liknande 
undersökningar för att en helhetsbild ska kunna framträda.

10.1 Föreliggande undersökning 
I detta avsnitt undersöks därmed den variation som är betingad av kasusmorfologi. 
Som nämnts tillkom de undersökta textvittnena vid en tid då fyrkasussystemet i det 
svenska språket var på väg att förändras till dagens förenklade system. De texter 
som ingår i handskrifterna är däremot av olika ålder, och om man utgår från D 4a 
och D 3 ser man att texternas ursprung har antagits vara av så varierande ålder som 
tidigt 1300-tal (Eufemiavisorna; t.ex. Noreen 1931: VI–VII; Olson 1956: IX) till en 
bit in på 1400-talet (t.ex. Namnlös och Valentin, ca 1450; Wolf 1934: CIII). Texterna 
kan därför förväntas rymma omfattande kronologiskt betingad språklig variation, och 
de äldre texterna i D 4a/D 3 kan förväntas ha genomgått ett flertal avskriftssteg, där 
vart och ett kan ha infört språkformer som kan vara samtida med avskriften men av-
vikande från förlagan. 

Det är viktigt att påminna om vad variation respektive överensstämmelser mellan 
textvittnen innebär i fråga om kategorin kasusmorfologi. Hos två skrivare som befin-
ner sig på samma språkliga stadium bör den egna språkliga normen vara sådan att den 
kasusmorfologiska överensstämmelsen avseende böjda gentemot oböjda former är i 
stort sett fullständig. Två skrivare, med ett fyrkasussystem som sin språkliga norm, 
bör sammanfalla i att upprätthålla fyrkasussystemet, på samma sätt som två skrivare 
med ett förenklat system bör sammanfalla i samma avseende. En isländsk skrivare 
från senmedeltiden som möter en äldre förlaga kan visserligen ha representationer 
för kasusformer som avviker från förlagan, t.ex. þessari gentemot þessi (fem. sing. 
dat.) och þessara gentemot þessa (gen. pl.), men det grundläggande kasussystemet 
är detsamma. En skrivare med ett förenklat kasussystem som sin språkliga norm som 
möter en förlaga med ett oförändrat fyrkasussystem får däremot normkonflikter av 
ett djupare slag, som exempelvis i en eld gentemot i (enom) elde (mask. sing. dat.). 
Givetvis kan man också räkna med mellansteg mellan de två systemen vid tiden för 
förändringen. 

Rent språksystematisk variation kan generellt sett inte förväntas fungera som de 
ovan behandlade kategorierna (avsn. 5–8), eftersom förutsättningarna för en närmast 
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fullständig kasusmorfologisk överensstämmelse mellan olika textvittnen finns om 
skrivarnas norm i detta avseende sammanfaller. Likhet avseende kasusmorfologi 
behöver därmed inte förutsätta genetiskt släktskap mellan textvittnena. Det som gör 
att kategorin likväl ska undersökas utifrån samma utgångspunkter i fallet Tungulus 
är att kasusmorfologin växlar mellan kasusböjda och icke-kasusböjda former i 
samtliga textvittnen. Frågan är då hur distributionen mellan formerna ser ut. Varierar 
textvittnena oberoende av varandra, vilket i ljuset av ovanstående textkritiska 
undersökning skulle bero på att språkblandningen har sitt ursprung hos de personer 
som har fört pennan, verksamma vid tiden för kasussystemets upplösning? I så fall 
skulle språkblandningen i de olika textvittnena vara resultatet av enskilda individers 
vacklande norm. Om de däremot sammanfaller i fråga om den kasusmorfologiska 
variationen, på så vis att de böjda respektive oböjda formerna återfinns i samma 
textställen i de olika textvittnena, är det sannolikt att ordens morfologiska struktur 
har kopierats av skrivarna och att de har varit förlageberoende i detta avseende. Det 
är naturligtvis tänkbart med ett mellansteg mellan dessa två scenarier, på så vis att 
skrivarna ibland kopierar förlagan och ibland normaliserar. I själva verket är det 
senare fallet, eftersom det faktiskt finns variation mellan textvittnena i fråga om 
kasusmorfologi (redovisat i avsn. 10.4). Frågan är dock i vilken utsträckning de har 
gjort det ena och det andra.

Inget försök har gjorts att datera originalet till Tungulus (A-red.), och det finns 
inga externa kronologiska hållpunkter med vilka en datering kan göras. En terminus 
post quem kan enbart bestämmas utifrån tillkomsten av de latinska versionerna, och 
de ger en så pass grovt tilltagen gräns att den inte är till någon hjälp vid en mer precis 
datering. En terminus ante quem ges av det äldsta textvittnet, D 4a, som dateras till 
ungefär mitten på 1400-talet. Dessutom har föregående undersökning visat att D 4a 
inte är textens original, utan att minst ett tidigare led måste förutsättas. Det förlägger 
den senaste tidpunkten för textens tillkomst till sannolikt någon gång under tidigare 
halvan av 1400-talet, men texten kan ha en äldre historia. 

Det ska understrykas att syftet här inte är att undersöka kasusupplösningen som 
process. För en sådan undersökning krävs en annan uppsättning data och andra 
 metodiska utgångspunkter. Istället är syftet att granska kasusvariationen mellan de 
undersökta textvittnena, kompletterat med vissa andra data, ur ett filologiskt perspek-
tiv, närmare bestämt ett avskriftsperspektiv, och att tolka variationen respektive över-
ensstämmelsen från sådana utgångspunkter. I vilken mån förändras respektive behålls 
ordens kasusmorfologiska struktur av skrivarna? Frågan innebär att grundmetoden i 
detta kapitel är densamma som vid textkritiska undersökningar: det är fråga om en 
tolkning av distributionsmönstren mellan textvittnena avseende den kasusmorfolo-
giska variationen. Den stora skillnaden gentemot den textkritiska metoden är att en 
analys och granskning också kommer att genomföras av de morfologiska överens-
stämmelserna mellan textvittnena, eftersom överensstämmelserna i detta avseende är 
av lika stor vikt som avvikelserna. Analysen av överensstämmelserna och likheterna 
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syftar till att kartlägga de aktuella skrivarnas syn på kasusmorfologisk variation: Såg 
de på ordens morfologiska utformning som i grunden redundanta drag som man fritt 
kunde välja att återge eller förändra efter egen norm, eller såg man på den morfolo-
giska utformningen som viktig, som något som bör återges? 

Följdfrågan är hur språkblandningen ursprungligen har uppstått. Principiellt kan 
det ha skett på följande sätt:

1. Texten har tillkommit i en språkform med ett upprätthållet fyrkasussys-
tem. Variationen har sedan uppstått sekundärt vid avskrifterna av denna 
ursprungstext, genom att yngre språkliga former gradvis har förts in av skri-
vare med en yngre språklig norm än den som föreligger i förlagan. I sådana 
fall har den språkliga blandningen sin grund i olika kronologiska skeden i 
textens tillkomsthistoria.

2. Variationen är ursprunglig i texten, på så vis att texten har skapats av en 
upphovsperson med en variabel språklig norm. I detta fall har därmed varia-
tionen sin grund i en individs egen vacklande norm mellan äldre och yngre 
former. Sedan har denna variation traderats i de följande avskrifterna.

Det ska dock framhållas att även om textens ursprungliga utformning innehöll 
morfol ogisk variation (alternativ 2), är det mycket sannolikt att varje avskrift har 
lett till ytterligare variation i förhållande till förlagan. Det betyder att även om texten 
ursprungligen innehöll variation så är det inte sannolikt att den variation som kan 
iakttas i avskriften är ursprunglig i sin helhet.8 

Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av kasusbortfallet i svenskan (avsn. 
10.2). Kasusanalysen påverkas vidare av en långt gången försvagning av ändelse-
vokalismen [a] till [ä] i de undersökta textvittnena, dock i olika grad. Detta leder 
till sammanfall av många kasusformer, i synnerhet i kombination med bortfall av -r 
i ändelser. En beskrivning av representationen av de obetonade vokalerna ges där-
för (avsn. 10.3). Därefter belyses de morfologiska avvikelserna mellan textvittnena i 
fråga om kasusböjning (avsn. 10.4), och därefter redovisas och diskuteras likheterna 
i detta avseende (avsn. 10.5). Redovisningen av skillnaderna är okomplicerad, och 
görs fullständigt, dvs. utifrån en excerpering av texterna i sin helhet. När det gäller 
redovisningen av likheterna ställs man däremot inför vissa pedagogiska svårigheter, 
eftersom det är svårare att redovisa likheterna på ett överskådligt sätt. Lösningen 
här är att inledningsvis redovisa kasus efter prepositioner (avsn. 10.5.1), eftersom 
en sådan framställning för det första kan göras fullständigt och för det andra tillåter 
en kvantifiering avseende hur ofta kasus upprätthålls. Efter redovisningen av prepo-
sitionsbruket följer en framställning om nominativändelsen -er (avsn. 10.5.2). En 
beskrivning ges av objektsformerna av pronomen (avsn. 10.5.3), och därefter  kasus 
vid verb (avsn. 10.5.4). Avslutningsvis redovisas ett antal andra kasusföreteelser 
8   I originaltexter som diplom (ej avskrifter) är alternativ 2 den enda tänkbara tolkningen i de fall språklig 
variation kan iakttas, även om de formler som ingår kan ha konserverat äldre språkliga former.
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kort fattat, t.ex. förekomst/avsaknad av kasuskongruens i genitiv och inre böjning i 
genitiv bestämd form (avsn. 10.5.5). Vidare ges en samlad bild av de kasusavvikelser 
som finns i K 45 (avsn. 10.6). Detta textvittne avviker från de övriga ur ett morfo-
logiskt perspektiv, bl.a. genom att innehålla en högre andel yngre ordformer än de 
övriga, men även genom att innehålla kasusböjda former som inte stämmer överens 
med det äldre systemet. 

Enligt den traderingslinje som etablerats för A-redaktionen av Tungulus represen-
terar D 4a det första bevarade steget i kedjan, vilket betyder att denna skrivares av-
skriftsprinciper inte går att följa i något tidigare steg. För att skapa en bild av i vilken 
mån denna skrivare har återgett förlagans morfologi eller normaliserat enligt egen 
norm görs en intern jämförelse inom D 4a, där vissa grammatiska drag kontrasteras i 
flera texter i denna handskrift (avsn. 10.7). 

Exempelredovisningen i avsnitt 10 görs på följande vis. I redovisningen tas en-
dast de exempel med som ger morfologisk information avseende kasus, för att upp-
ställningarna inte ska bli för skrymmande. Av särskilt vikt är former där kasus en-
tydigt framgår, t.ex. genom att morfem som -an eller -om/-um har fått representation. 
Lika viktiga är naturligtvis de former där sådana morfem saknas i positioner där de är 
väntade, eftersom de är säkra exempel på avvikelser från det äldre fyrkasus systemet. 
Vidare finns exempel där man säkert kan avgöra att formerna är kasusböjda, även om 
man inte säkert kan slå fast vilket kasus det rör sig om. Sådana exempel är skrivningar 
som ’siælinæ’ (siäl i bestämd form) och ’pino’ (av pina), som med säkerhet kan klas-
sificeras som kasusböjda även om det specifika kasuset inte kan fastställas. Ett annat 
sådant exempel är en skrivning som ’mwn’ (av munner) i en position där man enligt 
det äldre fyrkasussystemet förväntar sig ackusativ eller dativ. Denna skrivning ger 
den informationen att skrivaren åtminstone inte har använt en nominativform (med 
-er), även om denna information är av betydligt mindre värde än förekomsten eller 
frånvaron av distinkta kasusmorfem. Inte heller kan några säkra slutsatser dras av 
frånvaron av ändelsen -i/-e hos neutrala substantiv i dativ. Sådana former kan tolkas 
som antingen ändelselösa dativer eller oböjda former, och de fall där en ändelselös 
form har använts i samtliga textvittnen ger därmed ingen information om kasusbruket 
hos de aktuella skrivarna.

10.2 Kasusbortfallet i svenskan: en översikt 
I detta avsnitt ges en kortfattad översikt över kasusbortfallet i svenskan. Som på-
pekats är syftet med föreliggande undersökning inte att vara ett inlägg i debatten 
om kasusbortfallet, utan målet är att studera hur skrivare, verksamma under tiden 
för det generella kasusbortfallet, har hanterat ordens morfologiska struktur vid sin 
avskriftsverksamhet. Översikten som ges i detta avsnitt syftar därför enbart till att 
ge ett underlag till bedömningen av de data som utvinns ur textvittnena. Det ska 
också understrykas att fokus här ligger på kronologin för kasusbortfallet, inte dess 
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orsaker. Viktiga bidrag till beskrivningen av kasusbortfallet i svenskan har getts av 
Elias Wessén (1968), Dominika Skrzypek (2005; avseende dativ), Lars-Olof Delsing 
(1991; avseende genitiv; 2014; avseende det övergripande förloppet) och Hans-Olav 
Enger (2010). Rakel Johnson (2003) undersökte diplom ur ett kasusperspektiv, men 
dessa diplom hade tillkommit tidigare än den period som är i centrum för den aktu-
ella undersökningen. Avseende en allmän översikt över kasusbortfallet i de nordiska 
språken, se Endre Mørck (2005), och för norskans del specifikt kan nämnas Åse 
Wetås (2008) och Mørck (2013). För danskan, se t.ex. Eva Skafte Jensen (2011 och 
2019).

Lars-Olof Delsing (2014) beskriver svenskans kasusbortfall i två steg. Det första 
inträffar ca 1300 (”den mindre katastrofen”; a.a. s. 29–36) och innebär en förenk-
ling av kasussystemet. I denna förändring reduceras omfattningen av lexikalt kasus, 
och efter den kvarstår endast dativ som lexikalt kasus (dvs. genitiv och ackusativ 
upphör som lexikalt kasus). Vidare begränsas dativen som lexikalt kasus, närmare 
bestämt till rollen UPPLEVARE (vid verb som hiälpa, dröma och liknande). Det-
ta, sammantaget, innebär att samtliga prepositioner som styr genitiv övergår till att 
 styra ackusativ, och de verb som tidigare styr genitiv övergår till att konstrueras med 
ackusativ eller prepositionsfras. Genitiven utgör hädanefter enbart possessivattribut. 
Vissa paradigmatiska kasusförändringar inträffar redan vid detta tidiga steg, och är 
inte relevanta för den aktuella undersökningen. Här kan nämnas mär, þär, sär > mik, 
þik, sik, bortfallet av -er hos maskulina substantiv i bestämd form, t.ex. konungren > 
konungen och bortfallet av dativändelsen -u hos ō-stammarna.

Under perioden mellan det första och det andra steget i kasusbortfallet inträffar 
endast få förändringar, men Delsing (a.a. s. 36) tar upp att ändelsen -er ibland sak-
nas, på så vis att exempelvis konunger och konung kunde användas parallellt, och 
detsamma gäller dativändelsen -i/-e på maskulina och neutrala substantiv, dvs. man 
respektive manni. Delsing betonar dock att ändelserna inte försvinner helt förrän i 
och med det fullständiga kasusbortfallet. Enstaka feminina ord får s-genitiv.

Det andra steget i kasusbortfallet innebär att kasusböjningen upphör (”den större 
katastrofen”; a.a. s. 37–43). I Mälardalsområdet inträffar den ca 1450, i Östergöt-
land däremot först efter 1500, och detsamma gäller Finland (a.a. s. 37, 41–42). Som 
stöd för denna tidsangivelse för kasusbortfallet i Stockholmsområdet nämner Delsing 
text erna Namnlös och Valentin samt Didrik af Bern, vilka ska sakna kasusböjning. 
Originalen till dessa texter dateras enligt Delsing till 1450-talet och han menar vidare 
att de har en koppling till kung Karl Knutssons kansli i Stockholm (a.a. s. 37–38). 
Delsing påpekar att den maskulina ändelsen -er saknas i dessa texter, och vidare att 
ändelsen -a på feminina substantiv saknas i ackusativ singularis, t.ex. solin(a). Även 
ändelsen -an saknas på maskulina adjektiv i ackusativ singularis, t.ex. lang(an). 
Dativ ändelser saknas generellt, även om enstaka exempel finns. Det kunde också 
efter 1300 förekomma i enstaka fall att prepositioner kunde ta genitiv fram till 1450 
(jfr ovan), t.ex. personliga pronomen och nakna substantiv. Efter 1450 försvinner 
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personliga pronomen i genitiv efter preposition, men i lexikaliserade fraser överlever 
genitiv i vissa fall vid nakna substantiv (a.a. s. 38). 

Dominika Skrzypek (2005) undersöker bortfallet av dativ i svenska, och redovisar 
processen i ett antal steg. Den första kategorin som faller bort är adverbiella dativer, 
t.ex. þessum lundum och liknande. Avseende monotransitiva verb förlorade de med 
instrumental betydelse dativ först, t.ex. kasta. Verb av typen radha, med inanimat 
objekt, förlorade dativ före verb av typen hiälpa och möta. Längst bevarades dativ 
i prepositionsfraser, både i de fall där det var en växling mellan dativ och ackusativ 
(t.ex. i) och där det bara var dativ (t.ex. af). Vidare fanns en genusskillnad, på så vis 
att femininerna förlorar dativen först, därefter maskulinerna och till sist neutrerna 
(a.a. s. 107). Skrzypek (a.a. s. 151–152) påpekar att religiösa texter, översatta från 
eller på något sätt påverkade av latin, synes upprätthålla kasusböjning i högre grad än 
andra genrer. Avseende dativ menar också Wessén (1968: 142) att ändelsen -um/-om 
förekommer fortfarande under 1500-talet. Bestämda dativformer (sing.) förekommer 
längre än obestämda, och de är vanligt förekommande i den yngre fornsvenskan och 
den äldre nysvenskan. Wessén räknar upp talrika sådana former i Gustav Vasas bibel: 
mannenom, i landeno, aff hiärtano, i högdenne, på iordhenne.

Läget i fråga om de undersökta textvittnena med Tungulus är därmed att det 
 äldsta, D 4a, i princip är samtida med den större förändringen, och för denna hand-
skrift brukar man räkna med Mälardalsproveniens (se avsn. 2.1). De övriga hand-
skrifterna har tillkommit senare. 

Klas Hjortstam (2017) har undersökt kasusbruket sådant det manifesterar sig 
Tungulus i D 4a. Hans undersökning baserar sig på tre delar av texten, en i början, 
en i mitten och en i slutet. Han konstaterar att språket visar en hög grad av blandning 
mellan kasusböjda och icke-kasusböjda former. 

10.3 Bedömningen av de obetonade vokalerna 
I vissa kasusformer är den morfologiska strukturen entydig, och klassificeringen är då 
oproblematisk. Hit hör exempelvis dativ pluralis (-om/-um), maskulinum ackusativ 
och dativ med bestämning (-an resp. -om/-um) samt dativ neutrum med bestämning 
(-o/-u). I vissa fall beror däremot klassificeringen på representationen av obetonade 
vokaler. Ett sådant exempel är distinktionen mellan ackusativ och dativ i fråga om 
femininum singularis med bestämning, t.ex. thässa bro (ack.) gentemot thässä/thässe 
bro (dat.). Ett annat exempel, som förekommer relativt talrikt i Tungulus, är förvän-
tad ackusativ respektive dativ av siäl i bestämd form, dvs. siälina (ack.) gentemot 
siälinä/siäline (dat). Om obetonat [a] har försvagats till [ä], och i enlighet med denna 
utveckling återges med ’æ’ eller ’e’, upphör den grafiska åtskillnaden mellan dessa 
två kasus. En kontroll måste därför göras av representationen av de obetonade vokal-
erna i de undersökta textvittnena, för att se om skrivarnas ortografiska representation 
tillåter en distinktion mellan exempelvis ackusativ och dativ i ett fall som det ovan.
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I D 3 och Linc. 1a kan man se en långt gången försvagning av obetonat [a], och 
de representationer som oftast används för väntat obetonat [a] är ’e’ och ’æ’. Exempel 
på ’a’ i denna position finns i båda textvittnena, men dessa fall är fåtaliga. Däremot 
upprätthålls i hög utsträckning i båda dessa textvittnen obetonat [o], med representa-
tionen ’o’, vilket tillåter en distinktion av ōn-stammar i oblik form och liknande. Det 
betyder att en distinktion mellan former som bygger på en motsättning mellan [a] och 
[e]/[ä] inte är möjlig i dessa textvittnen, och en skrivning som ’siælinæ’ kan endast 
klassificeras som oblik, utan ytterligare distinktioner. I K 45 förekommer ’a’ i obe-
tonad ställning, men ur ett morfologiskt perspektiv är detta textvittne likväl mycket 
avvikande från de övriga. Fall där kasusdistinktionen bygger på representationen av 
obetonad a-vokalism är därmed i regel inte av vikt i föreliggande undersökning av-
seende D 3/Linc. 1a/K 45. 

I D 4a används däremot ibland ’a’ i positioner där detta är väntat utifrån ett system 
med tre obetonade vokaler. Det förekommer rikligt med belägg på ’a’-skrivningar i 
infinitiver av verb, presens 3:e person pluralis av verb, och ofta även i de nominala 
sammanhang där detta är det väntade. Exempel på upprätthållen a-vokalism i D 4a 
men e-/ä-vokalism i de övriga är exempelvis när D 4a har ’aff annars manz skadha’ 
medan D 3 har ’aff annars manz skade’ (Linc. 1a och K 45 har dessutom avslutande 
’e’-skrivning). Likväl finns avvikelser från detta, och infinitiver av verb samt verbfor-
mer i presens 3:e person pluralis kan få illustrera förhållandet. Av dessa verbformer 
har 61 skrivits med ’æ’ för den avslutande vokalen i D 4a, medan 29 har skrivits med 
’a’. Det visar på en utveckling mot försvagning av ursprungligt [a] samtidigt som den 
äldre beteckningen ’a’ likväl är frekvent. Fördelningen är inte heller inom ramen för 
vokalbalans, utan ’æ’ används både vid ursprungliga långstaviga och kortstaviga verb 
(t.ex. ’følghiæ’ för fylghia resp. ’skadhæ’ för skaþa). Det ska noteras att ’e’ normalt 
inte används vid försvagat [a] i D 4a. Istället är ’e’ den vanligaste beteckningen för 
vokalkomponenten i den svaga verbändelsen -dhe. Skrivaren av D 4a gör således i 
det aktuella textvittnet en funktionell distinktion mellan skrivtecknen ’æ’ och ’e’ i 
obetonad position. Det är tydligt att ’æ’ används för försvagat obetonat [a], medan 
’e’ används för gammalt obetonat [e] (< [i]). Det ska understrykas att ovanstående är 
tendenser, och att undantag finns, t.ex. i skrivningen ’wærldinne skam’ (med avslu-
tande ’e’ i en genitivform).

Det finns i D 4a även andra avvikelser från det ursprungliga systemet med tre obe-
tonade vokaler, nämligen på så vis att ’a’ vid enstaka tillfällen används för väntat [e] 
(< [i]), t.ex. i nominativ singularis av en an-stam, ’likamma’. Detta är dock ovanligt, 
och möjligen bör dessa exempel tolkas som skrivfel. Hos D 4a-skrivaren finns dess-
utom skrivningen ’i/j’ i obetonad position, vilken främst synes knuten till enstaka ord 
eller ordtyper: (o)glädhi (förekommer talrikt, 40 gånger), (o)vini (pl.), Gudhi (dat.), 
stighi, lughi, läthi och undir (en avvikelse; normalt skrivs undir på annat sätt). Upp-
delningen mellan representationerna för den obetonade främre vokalen synes därmed 
vara delvis funktionellt betingad, på så vis att substantivändelser som tidigare slutade 
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på -i(r) skrivs med ’i’, medan verbändelsen -dhe skrivs med ’e’. Undantag finns från 
denna tendens (t.ex. ’wrede’), men exemplen är ändå så pass talrika att man kan se 
att skrivaren har haft denna uppdelning. På samma sätt kan man se att skrivaren vid 
de fall då obetonat [a] har en försvagad form för det mesta har valt att representera 
denna produkt med ’æ’, inte med ’e’. 

Att skrivaren av D 4a hade en medvetenhet om att bruket av ’a’ och ’æ’ i obetonad 
position kunde ha en distinktiv funktion antyds i sådana fall där åtskillnaden mellan 
former på ’a’ och ’æ’ upprätthålls där ordformerna kommer tätt intill varandra. Ett 
 sådant fall är när väntad dativ, ’aff thæssæ bro’, direkt följs av väntad ackusativ, 
’ nidher j | thæssa pino’. Ett annat liknande exempel är ’tha kom engelin ater til 
 hænna som hænnæ | haffde følgth’. Representationen för ändelsevokalismen, ’a’ 
gentemot ’æ’, leder här till att genitivformen hänna(r) och dativformen hänne hålls 
isär.

Obetonat ursprungligt -o upprätthålls i regel också i D 4a, även om det finns 
exempel på att verbändelsen i preteritum 3:e person pluralis vid svagt verb har fått 
representationen ’æ’, t.ex. ’styrdhæ’ och ’e’, t.ex. ’dødhe’. I de allra flesta fall skrivs 
dock denna ändelse ’o’, och i enstaka fall med ’u’. Det betyder att skrivaren av D 4a 
i textvittnet Tungulus i viss utsträckning upprätthåller en distinktion i obetonad posi-
tion mellan [a], [e] ([i]) och [o], även om det inte sker konsekvent. Som nämnts 
återges också i D 3/Linc. 1a/K 45 ursprungligt -o med ’o’, varför denna distinktion i 
regel görs där också.

Man kan utifrån det ovanstående förvänta sig att ackusativändelsen -a skrivs med 
’æ’ i D 4a (dock inte ’e’). Däremot kan man inte förvänta sig att ’a’ används för -ä/-e 
(förutom i enstaka fall), utan om ’a’ används i obetonad ställning kan man förvänta 
sig att det är just -a som har avsetts.

10.4 Kasusmorfologisk variation 
Inledningsvis redovisas och diskuteras den variation som föreligger mellan textvitt-
nena i fråga om kasusmorfologi på samma sätt som i fråga om tidigare kategorier 
(avsn. 5–8). Inför denna undersökning är det viktigt att ha den tidigare textkritiska 
genomgången i åtanke, där det framkom att skrivarna av de aktuella textvittnena har 
skrivit av sina respektive förlagor mycket nära, utan ansatser till medveten redige-
ring. Det är sannolikt också fråga om en linjär tradering, dock med mellansteg mellan 
D 4a och D 3, och möjligtvis också mellan D 3 och Linc. 1a. Om dessa textvittnen 
visar upp kasusmorfologiska överensstämmelser, har även mellanstegen samman-
fallit i detta avseende. 

De fall där K 45 ensamt avviker kasusmorfologiskt tas inte upp i detta avsnitt, 
utan dessa exempel ges samlat i avsnitt 10.6. Skälet är att K 45 pga. sin sena till-
komsttid (1525–1550) utgör en avvikelse i förhållande till de övriga textvittnena 
 genom att relativt ofta innehålla unga eller på annat vis avvikande språkformer. 
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10.4.1 Distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 
Det finns totalt 19 exempel på kasusmorfologisk variation som fördelar sig enligt 
distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45. I 15 av dessa fall visar D 4a upp en mer 
ålder domlig böjning än D 3/Linc. 1a/K 45, medan förhållandet i fyra fall är det mot-
satta. En uppställning ges i tabell 7. Belägg där kasusformen utgörs av pronomenfor-
mer behandlas bara översiktligt här. Se även avsnitt 10.5.3.

Tabell 7. Variationen avseende kasusmorfologi enligt D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45.

Företeelse Äldre form D 4a Äldre form D 3/Linc. 1a/K 45 Totalt
Direkt objekt   4 1   5
Hvat + dativ   1 –   1
Måttsgenitiv   1 –   1
Vid ack. med inf.   1 –   1
Prepositionsstyrning   6 2   8
Pronomenform   – 1   1
Artikelform   2 –   2
Totalt 15 4 19

Det mest slående med ovanstående översikt är att det är så pass få exempel på att 
textvittnena avviker från varandra i kasusmorfologiskt hänseende, trots att variatio-
nen mellan böjda och oböjda former internt inom textvittnena är stor. Man kan också 
se att äldre former är vanligare i D 4a än i D 3/Linc. 1a/K 45, vilket är väntat med 
tanke på att D 4a är äldst. Samtidigt är D 4a mer ålderdomlig i mycket begränsad om-
fattning, och likheterna mellan textvittnena överväger kraftigt framför avvikelserna. 
Avvikelserna ser ut enligt följande: 

Direkt objekt, äldre form i D 4a
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.1 och | allæ trætto the 
thær om at æthæ the 
| vsla siælinæ 

och alle trætte the 
thær om ath æthe the 
| wslæ siælin

och alle trætte | the 
thær om at æthe the 
wslæ siælin |

och alla trætte the 
ther om | ath æthe 
the vsle siælen

10.2 Tha wilde the ko ey 
følgiæ siælinæ | A 
brona 

tha koon w [så!] 
| wilde ey følghe 
siælin / a bronæ 

tha koon wilde ey 
følghiæ siælin | A 
bronæ . 

tå koen ville eÿ 
ffølga | siælen å 
brona 

10.3 thu toldhe nokro 
pino

han loth tik tholæ 
nokor pino

han loth tigh tholæ 
nokor | pino

han loth | deg tåla 
nåkor pine

10.4 Aff the godha | lukt 
thær war fingho the 
swa my-|klæ glædi 
at the forglømdo 
allæ | the pino och 
oglædhi 

aff the godh lukt 
thær w[00] | fingho 
the swa mykin glædi 
at the fo[0]|glømde 
alle the pino och 
oglædi 

aff the god | lukt thær 
war fingho the swa 
my:|kyn glædj ath 
the førglømpdo | alle 
the pino och oglædj 

åff the godluckth 
ther var ffingo the så 
mÿken | glæde ath 
de fforglømdo alla 
the pine och oglæde 
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Direkt objekt, äldre form i D 3/Linc. 1a/K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.5 for | thy at thu 
røffuade en ko aff 
thinom | gudh fadher

for thy thu røffuadhe 
ene koo aff | [0h]
inom gud fadher

før thy thu 
røff.|wadhe ena koo 
aff thinom gudh|fader

ffor thi du røffuade 
ena | ko åff thinum 
gudhffader

Hvat + dativ
 D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.6 Siælin spordhe hwat 

| siællom thær pintes
Siælin sporde huat 
sieler | thær pintes

Siælin spordhe hwat 
siæler thær | pintes .

siælen sporde huadh 
siælar | ther pintess

Måttsgenitiv
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.7  hwar | hand x 
spanna langh och x 
spanna | bredhæ 

hwar handh x 
spanner lan[g0] | ok 
x spanne bredh

hwar handh x 
spanner langh | och 
x spanne bredh

huar håndh x 
spannar lång och x 
spanar |132v bredh

Vid ackusativ med infinitiv
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.8 Och konkaber laa | 
lenghe siwker och 
iættæ sik wiliæ | 
wardhæ munk 

och konkaber laa 
lenghe siwker | och 
iætthe sik wardhe 
munker 

och konkaber laa 
lenge | siwker och 
iætthe sigh warde 
mwnker | 

och | konkaber låg 
lenge siucker och 
iætte seg varda 
muncker | 

Prepositionsstyrning, äldre form i D 4a
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.9 och taladho goth for 
| sinom iæmpcristnæ 
j øgonen och annat a 
| hans bak 

ok thaledhe | goth for 
sinom iæmpcristnæ j 
øgenom ok annat | a 
hans bak 

och thaladhe goth | 
før sinom iæmcristnæ 
j øgenom och annat | 
a hans bak 

och talade goth ffor 
sinum iemn|cristen i 
øgenom och annadh 
å hanss back 

10.10 førdhæ honom dyræ 
| gaffuor j mæssæ 
klædhom 

førdde honum dyre 
gaffuor j mæss[æ] | 
klædhen 

førdde honum dyrum 
gaffuor j mæssæ | 
klædhen 

fførde hånum | dÿra 
gåffuer i messe 
klæden 

10.11 och war klædder | 
mædh harklædhom 

ok war klæddher | 
mædh harklædhen 

och | war klæddher j 
harclædhen 

och var klædder i 
hårklæden 

10.12 sidhan | skulo the j 
hardara pino

sidhan skulo te | j en 
hardere pinæ

sidhan skulo the j æn 
hardere pinæ

sidan skollo the | i 
en hårdare pine

10.13 siælin kom j the 
samma pino

siælen kom i the | 
sammæ pinæ

siælin kom j the | 
samma pinæ

siælen kom i the 
samme stundh pine

10.14 aff annars til 
kommo

aff annars tiil 
kommæ

aff annars til komme åff annarss till 
komma

Prepositionsstyrning, äldre form i D 3/Linc. 1a/K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.15 Pawa biscupa 
konunga etcetera 
| fordømpdo sik 
siælffuæ mædh 
wrangha doma 

Pawe konunghe 
b[00] | cope etcetera 
førdømpdho sik 
sielffue mædh 
w[000]|ghom 
domom 

Pawe konunghe 
bioscope etcetera 
fførdømpdo | sigh 
siælffue mædh 
wronghom domom | 

pawe koninge 
beskop|pe etcetera 
ffordømpde 
seg sielffua 
mædh vrångum 
dom|mom 
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10.16 och waro klæddæ 
mædh dyr | 
klædhen

och waro klædhe 
mædh dy[r00 
000]|dhom 

och waro clæddhe 
mædh dyr clæ|dom /

och varo clædda 
mædh dÿre 
klædom

Pronomenform, äldre form i D 3/Linc. 1a/K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.17 for wtan them thær 
jnne | waro j lughan

for wthan the thær | 
innæ waro i lughan

ffor | wthan the thær 
Jnæ waro j lughan |

ffor vtan the ther 
inde våro i lugen |

10.18 the | ko thu sagde aff 
hona galt jach wæl 
| igen

thæn koo | [00]
u sagde aff / hone 
galth iagh wel 
ighen |

thæn koo thu sagdhe 
aff / hone galth | iach 
wæll ighen

then | ko du sagde 
åff henne galth iag 
galth iag [så!] vell 
| igen

Artikelform, äldre form i D 4a
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.19 och hioldho 
hørsemio j the 
helghæ | kirkio

och hioldhe 
hørsemio | [00]f 
thæn helgho kirkio

och hioldhe 
hørse|mio aff thæn 
helgho kirkio

och hiolle hørsæmio 
åff then hælige 
kerkio

I exempel 10.1–10.5 rör det sig om variation i kasus hos det direkta objektet. I de 
två första beläggen, 10.1 och 10.2, representeras kasusmarkeringen av den bestämda 
artikeln, dvs. -ina/-inä gentemot -in, i båda fallen på ordet siäl, dvs. siälina gentemot 
siälin. Observera dock att en böjd form av artikeln, dvs. the, har använts också i 
D 3/Linc. 1a/K 45 i exempel 10.1. I exempel 10.3 har samtliga textvittnen undan-
taget K 45 en oblik form av pina som objekt, men däremot har bestämningen böjts 
i D 4a medan den i D 3/Linc. 1a/K 45 är oböjd. Det ska dock noteras att böjningen 
av bestämningen i D 4a inte sammanfaller med det äldre systemet (nokro mot väntat 
nokra). Denna företeelse, dvs. skrivningen ’o’ för väntat -a eller -i/-e i ändelse, före-
kommer flera gånger, och dessa exempel diskuteras i avsnitt 10.5.4. I exempel 10.4 
representeras skillnaden av adjektivets form, nämligen myklä/mykla gentemot mykin 
till ett feminint substantiv. Exempel 10.5 illustrerar det motsatta, dvs. att D 4a har en 
oböjd form som direkt objekt medan de övriga har en böjd. Även där är det fråga om 
ett feminint substantiv, och det är artikelns form som markerar kasusskillnaden, en 
gentemot ena/enä. Det är således värt att framhålla att det är vid feminina substantiv 
som oböjda former har använts i objektsposition i exemplen ovan, och detta förekom-
mer oftare i D 3/Linc. 1a/K 45 än i D 4a. Det är i och för sig inte förvånande att det 
är vid de feminina substantiven som de oböjda formerna framträder tydligast, efter-
som de neutrala alltid sammanfaller i ackusativ och nominativ, och vid de maskulina 
krävs en bestämning i form av ett starkt böjt adjektiv för att kasus ska framgå säkert. 
Samtidigt påpekar Skrzypek (se ovan) att oböjda former av just feminina substantiv 
uppträder tidigast.

I exempel 10.6 har D 4a en konstruktion med dativ, (normaliserat) hvadh siälom 
medan övriga textvittnen har hvadh siälar. Wessén förklarar utvecklingen från den 
äldre konstruktionen till den yngre på så vis att många substantiv har en dativform 
som sammanfaller med nominativformen, och som ett exempel på det ger han hvat 
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iorþ. Resultatet av det är att nominativformer vinner mark i denna konstruktion 
(Wessén 1965: 21, 78–79). Denna utveckling får därmed representation i D 3/Linc. 
1a/K 45, medan den äldre formen finns bevarad i D 4a.

I exempel 10.7 används i D 4a en konstruktion med måttsgenitiv, (normaliserat) 
spanna (skrivet ’spanna’), medan oböjda former har använts i de övriga textvittnena. 
Visserligen är, som ovan påpekats, tolkningen av representationen av de obetonade 
vokalerna osäker, men i det aktuella exemplet kan man se att D 3 i det första ordet 
har ett utskrivet ’r’, ’spanner’, vilket omöjliggör en tolkning som genitiv pluralis. Vid 
det andra belägget på samma ordform i samma sekvens i D 3, ’spanne’, vore det där-
emot möjligt med en tolkning som genitiv pluralis med försvagad ändelsevokalism. 
Linc. 1a har exakt samma former som D 3, till och med samma skrivningar, medan 
K 45 har utskrivet finalt ’r’ i båda fallen. (Om måttsgenitiv i fornsvenskan, se Wessén 
1965: 26 och Delsing 1991: 20.)

I exempel 10.8 består skillnaden i att D 4a har en form munk medan de övriga har 
munker. Här har D 4a den väntade konstruktionen, där munker har ackusativformen 
munk beroende på att den följer efter en konstruktion med ackusativ med infinitiv, 
dvs. (normaliserat) iäta sik vilia vardha munk, där munk tar samma kasus som sik. I 
de övriga textvittnena har munker kommit att ansluta sig morfologiskt till subjektet i 
satsen, med den följden att nominativformen har använts. Det ska dock observeras att 
det i detta (och vissa andra) fall är så att den rätta formen enligt den äldre kasusböj-
ningen sammanfaller med normalformen enligt ett kasuslöst system. 

I exempel 10.9–10.16 består skillnaden i att prepositioner har rektioner som av-
viker i kasus. I fyra fall återfinns skillnaden i rektionen till prepositionen i, nämligen 
i exempel 10.9, 10.10, 10.12 och 10.13. I exempel 10.9 har D 4a rektion i ackusativ, 
medan D 3/Linc. 1a/K 45 har rektion i dativ. I detta belägg har i riktningskonstruk-
tion, och därmed är ackusativ, formen i D 4a, det väntade. I exempel 10.10 är det 
D 4a som har rektion i dativ medan D 3/Linc. 1a/K 45 har rektion i ackusativ. I detta 
exempel är det vare sig fråga om en renodlad befintlighets- eller riktningskonstruk-
tion, utan betydelsen hos i är snarast ’i form av’, dvs. ’gåvor i form av mässokläder’. 
Det synes vara fråga om Söderwalls betydelse I:9 hos prepositionen i: ’i uttryck som 
angifva hvaraf något består’. Denna anges av Söderwall som en dativkonstruktion. 
Även i detta exempel är det således D 4a som har den mer ålderdomliga konstruktio-
nen. Hur denna prepositions kasusstyrning ser ut generellt i de undersökta textvitt-
nena beskrivs i avsnitt 10.5.1. I exempel 10.12 och 10.13 består skillnaden i repre-
sentationen för morfemet -o, där D 4a har en ’o’-skrivning och övriga textvittnen en 
’æ’-/’e’-skrivning. Även variationen i exempel 10.14, då med prepositionen af, är 
av samma slag. Dessa former går i linje med iakttagelsen i avsnitt 10.3, nämligen att 
D 4a i högre utsträckning än de övriga textvittnena upprätthåller distinktionerna hos 
de obetonade vokalerna.

I tre fall återfinns skillnaden i rektionen till prepositionen mädh, nämligen i 
 exempel 10.11, 10.15 och 10.16. Denna preposition är att betrakta som närmast rent 
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dativstyrande i fornsvenskan (se avsn. 10.5.1). I exempel 10.15 står prepositions-
frasen i formuleringen fördöma sik mädh, och funktionen hos mädh i detta sam-
manhang bör tolkas instrumentellt, dvs. Söderwalls betydelse 17 ’för att beteckna 
medel: med, förmedelst, genom’ (art. mäþ). D 4a representerar därmed den äldre 
konstruktionen i förhållande till D 3/Linc. 1a/K 45. Exempel 10.11 och 10.16 utgörs 
av identiska formuleringar, nämligen vara klädd mädh, medan rektionen utgörs av 
klädesplagg. Intressant nog har D 4a den väntade dativformen i exempel 10.11, där 
D 3/Linc. 1a/K 45 har icke-dativ på motsvarande position, medan förhållandet är 
det motsatta i exempel 10.16, där dativformen återfinns i D 3/Linc. 1a/K 45. Det ska 
 noteras att den avslutande ’m’-grafen i följden ’harklædhom’ i D 4a i exempel 10.11 
har tillkommit genom en rättelse från ’n’. För en beskrivning av hur denna preposi-
tions kasusstyrning ser ut generellt i textvittnena, se avsnitt 10.5.1.

De exempel som rör pronomenvariation återfinns i exempel 10.17 och 10.18. I 
det förstnämnda fallet står (normaliserat) (for utan) them i D 4a emot (for utan) the i 
D 3/Linc. 1a/K 45. Prepositionen for utan konstrueras med ackusativ i fornsvenskan 
(ibland även med genitiv; Söderwall, art. for; for utan), och det betyder att det är D 3/
Linc. 1a/K 45 som visar upp den mer ålderdomliga formen (the gentemot them). Det 
finns dock en långt gången tendens i samtliga textvittnen att formen them har gene-
raliserats som objektsform (se avsn. 10.5.3), och detta belägg utgör en avvikelse från 
bruket generellt i D 3/Linc. 1a/K 45. 

I exempel 10.18 har en yngre pronomenform, thän, använts i D 3/Linc. 1a/K 45 
gentemot en äldre form, the, i D 4a. Huvudordet i den aktuella nominalfrasen är 
feminint, i väntad ackusativ, eftersom the/thän ko utgör direkt objekt i huvudsatsen 
(med en relativsats). Formen the som pronomen i femininum singularis används i 
D 4a för väntad nominativ, ackusativ och dativ, och the ko hade därmed också varit 
den väntade nominativ- och dativformen. Formen thän (både artikel och pronomen) 
används också i D 4a till ett feminint huvudord i singularis (sju gånger), för väntad 
nominativ och ackusativ, och det innebär att det inte var främmande för D 4a-skriva-
ren att göra bruk av den. 

I exempel 10.19 är det fråga om avvikande artikelformer, the gentemot thän 
(se föregående exempel). Här dativ det väntade kasuset i såväl D 4a som D 3/Linc. 
1a/K 45, pga. prepositionen i (befintlighetskonstruktion) respektive prepositionen af.  

Avslutningsvis tas två exempel upp som rör förekomst/frånvaro av dativändelsen 
-i/-e på ett neutralt substantiv (ej med i sammanställningen över skillnader ovan): 

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.20 thær | war innan 

myket folk som ey 
gaffuo | fatighe folke 
aff sith gotz badhæ | 
mæn och qwinnor

thær war | inne 
myket folk som ey 
gaffuo fatighe | folk 
aff sith gotz badhe 
mæn ok qwinnor 

thær war inne myket 
folk som ey | gaffuo 
fatighæ folk aff sith 
gotz | bade mæn ok 
qwinnor 

ther | var inde 
møkedh ffolk som eÿ 
gåffue ffattiga ffolck 
| åff seth godz både 
men och kuinner 
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10.21 the baro | gullkronor 
a thera hoffwdhe 

the baro gull kronor 
a theræ | [0]offwdh 

thæ | baro gull 
kronor a theræ 
hoffudh | 

the bæra | gullkroner 
å thera huffuedh 

I exempel 10.20 står folke i D 4a emot folk i D 3/Linc. 1a/K 45. Här består dock 
inte skillnaden i böjd gentemot oböjd form, eftersom nominalfrasens kasus markeras 
av adjektivet. Ändelselös dativ förekom tidigt, och detta enskilda belägg ger ingen 
 ytterligare information om kronologin mellan handskriftsgrupperna. Formen fathighe 
(som används i D 4a, D 3 och Linc. 1a) är inte den väntade i dativ neutrum singularis, 
eftersom den ursprungliga formen hade varit fathigho eller liknande. I de aktuella 
textvittnena kan man som nämnts se en långt gången försvagning hos de obetonade 
vokalerna (se avsn. 10.3), men det vanligaste är att väntat obetonat [o] representeras 
med ’o’, skilt från obetonat [e]/[i] . Likväl måste formen fathighe uppfattas som en 
entydig dativform i den aktuella positionen, eftersom den slutar på vokal. I neutrum 
singularis av adjektiv är det nämligen endast dativ som slutar på vokal, även om re-
presentationen av vokalen bär vittne om vokalförsvagning.

I exempel 10.21 finns ingen bestämning till substantivet, utan formerna i D 3/
Linc. 1a/K 45 kan tolkas som såväl oböjda som ändelselösa dativformer. Formen i 
D 4a, med representation för -i, är naturligtvis en entydig dativform. De två redovi-
sade exemplen här har som nämnts ovan inte tagits med i kvantifieringen i tabell 7, 
eftersom de inte är tydliga exempel på att en böjd form står emot en oböjd.

Den mest centrala slutsatsen utifrån ovanstående genomgång är, som påpekats, 
beläggens fåtalighet. Det är få fall av kasusmorfologiska avvikelser mellan textvitt-
nena, trots att den kasusmorfologiska variationen internt inom textvittnena är stor. 
Denna aspekt kommer att följas upp i avsnittet om kasusmorfologisk överensstäm-
melse (avsn. 10.5), men resultatet i detta avsnitt antyder att överensstämmelsen i det 
avseendet kommer att vara stor. En annan slutsats, som dock baserar sig på få belägg, 
är att avvikelserna inte enbart består i att böjda former används i den handskrifts-
grupp som har den äldre formen, och oböjda former i den grupp som har den yngre 
formen. Istället kan det vara så att den yngre formen också är kasusböjd, men inte i 
enlighet med det äldre systemet. Ett sådant fall är exempel 10.9 ovan, där prepositio-
nen i används i riktningskonstruktion, med ackusativ som väntat kasus. Här har D 3/
Linc. 1a/K 45 dativformer, dvs. de är böjda men inte i enlighet med det äldre syste-
met. Samtidigt är dessa exempel undantag, och den vanligaste avvikelsen är att den 
yngre formen manifesterar sig i en oböjd form som står gentemot en böjd. Slutligen 
är den vanligaste distributionen den att D 4a har en mer ålderdomlig form än D 3/
Linc. 1a/K 45.

10.4.2 Distributionen D 4a/D 3a ≠ Linc. 1a/K 45 
Det finns ett exempel på kasusmorfologisk variation med fördelningen D 4a/D 3 
gentemot Linc. 1a/K 45, och den rör formen på ett pronomen:
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D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.22 for thy skal thu jn j 

thæsso | pino 
for thy skall | thu in j 
thæsse pino 

ffore thy skall thw in 
j thænnæ | pino 

ffore thÿ | skall du i 
thenna pine 

Pronomenet utgör en bestämning till huvudordet pina i oblik form (undantaget i 
K 45, där ändelsevokalen återges ’e’), och nominalfrasen utgör i sin tur rektion i en 
prepositionsfras med i som huvudord. Prepositionen i har här rikningskonstruktion, 
och den väntade formen hos pronomenet är därmed ackusativ femininum singularis 
thässa. I D 4a/D 3 har således den väntade stamformen använts, dvs. thäss-, även om 
ändelsevokalismen avviker från ackusativformen. I D 3 är dock ’e’ för ’a’ i denna 
position inte avvikande pga. försvagningen av ändelsevokalismen (se avsn. 10.3). 
För diskussion av ’o’ i den aktuella positionen, som fallet är i D 4a, se avsnitt 10.5.4. 
Formen som återfinns i Linc. 1a/K 45 är thänna (med försvagad ändelsevokal i Linc. 
1a), som ursprungligen var knuten till maskulinum singularis ackusativ, men som 
 tidigt spreds även till motsvarande nominativform. Den äldre formen återfinns så-
ledes i D 4a/D 3.

10.4.3 Övrig distribution 
Det finns sex exempel på kasusmorfologisk variation med annan distribution än de 
ovan redovisade, nämligen följande:

D 4a/Linc. 1a ≠ D 3/K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.23 tha kom engelin til 
siælinnæ och sagdhe

tha kom engelin tiil | 
siælen och sagde

tha kom ængelin tiil 
siæline | och sagdhe

tå kom | engelen till 
siælen och sagde

D 4a/Linc. 1a/K 45 ≠ D 3
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.24 Siælen spordhe hwo 
thær war j the pino

Siælen | [00o]rdhe 
hwo thær war i the 
pinæ

Siælin sporde | hwo 
thær war j the pino

siælen sporde ho 
ther var | i the pino

10.25 hwi wil mik | 
gudh ensam skiliæ 
fra them myklæ 
nadhom | 

hwi | wil gudh mik 
ensam skiliæ i fran 
them | myklom 
nadhom

hwi wil gudh mik 
ensam | skiliæ j 
ffran them mykla 
nadhom |

hui vill gudh meg 
ensam skeliass i | 
ffrån them møkla 
nådhom

D 4a/K 45 ≠ D3 /Linc. 1a
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.26 the jumfrur | 
thær waro the 
waro jumfrur for 
wærldinne | och ey 
for gudhi

the iomffrur thær 
waro / the wa[00] 
| jomffrur for 
wærldhin och ey for 
gudh[0]

the iomfrur thær 
waro / | the waro 
iomfrur ffor 
wærldhin och // | ey 
for gudhi 

the iåmffru | ther 
våro the våro iåmffru 
ffor verdene och eÿ 
ffor gudi
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10.27 Siælen sporde hwem 
| thæn pinæn til 
hørdhe

siælen sporde |533 
hwem them pinæ 
tiill hørde /

Siælin sporde hwem 
them | pinæ hørde 
tiill 

siælen sporde huem 
then pine hørde till

D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.28 til kirkio tiill kirkio tiill kirkiæ till kerke

I exempel 10.23 har D 4a/Linc. 1a en kasusböjd form medan D 3/K 45 har en oböjd 
form. Om Linc. 1a har sitt ursprung i rakt nedstigande led från D 3 måste någon, 
eventuellt skrivaren av Linc. 1a, infört en mer ålderdomlig form gentemot en yngre i 
förlagan. Det vore inte konstigt att detta inträffade i vissa fall även om skrivaren själv 
inte hade kasusböjning i sitt eget språk. Skrivarna kom naturligtvis hela tiden i kon-
takt med de äldre formerna i sitt arbete med att kopiera förlagor, och det är tänkbart 
att de tillgrep en äldre form spontant, särskilt om det rörde sig om en okomplicerad 
sådan. Just siäl i bestämd form, oblikt kasus, dvs. siälinä, förekommer relativt rikligt 
i den aktuella texten, och skrivaren har använt denna böjda form vid flera andra till-
fällen. Att skrivaren spontant använder denna form är därmed inte förvånande. 

I exempel 10.24 består skillnaden endast i att D 3-skrivaren har valt en ’æ’-
representation för det väntade -o-morfemet (se avsn. 10.3). I exempel 10.25 står them 
myklä nadhom i D 4a/Linc. 1a/K 45 mot them myklom nadhom i D 3, i samtliga fall 
med väntad dativ efter prepositionen fra(n). I och med att frasen är bestämd är kon-
struktionen i D 4a och de övriga den väntade (urspr. -u/-o i samtliga kasus, och sedan 
en övergång till -a; Noreen 1904, § 459, anm. 2). Noreen (a.a. § 459, anm. 3) påpekar 
dock att -om kan uppträda under yngre fornsvensk tid (mittelschwedisch), även om 
det är mycket ovanligt.9

I exempel 10.26 sammanfaller D 4a/K 45 i en böjd form, världene, gentemot en 
oböjd, världen, i D 3/Linc. 1a. Det är förvånande att K 45-skrivaren spontant skulle 
tillgripa en mer ålderdomlig form än den i förlagan, men samtidigt torde den böjda 
formen världene ha varit frekvent förekommande i ett flertal uttryck i religiösa texter. 
Skrivaren kan ha tillgripit denna form i sådana tillfällen där han/hon uppfattade det 
som passande, t.ex. i religiösa sammanhang.

Det finns ett exempel, 10.27, på att D 3/Linc. 1a har en felaktig pronomenform, 
medan D 4a/K 45 har den riktiga. Här står thän (D 4a/K 45) mot them (D 3/Linc. 
1a). Skrivningen i D 3/Linc. 1a skulle kunna vara fonologiskt betingad, eftersom [n] 
i position före [p], en bilabial konsonant, också kan ha blivit bilabialt. Det kan natur-
ligtvis också vara fråga om ett rent skrivfel.

I exempel 10.28 består varianterna i representationen för morfemet -o. Se exem-
pel 10.24 ovan. 

Exempel på variation med annan distribution än D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 före-
9   Det ska noteras att fornisländskan i äldsta tid hade ändelsen -um/-om i dativ pluralis stark böjning 
(Noreen 1923 § 433). Belägget i D 3 är dock med största sannolikhet sekundärt uppkommet enligt 
beskrivningen ovan.
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kommer således, och med tanke på den sannolika traderingslinje som konstaterats i 
det föregående betyder det att de aktuella skrivarna kunde tillgripa äldre böjnings-
former spontant även om förlagan sannolikt hade en yngre form. Det synes dock ha 
inträffat sällan. 

10.5 Kasusmorfologisk överensstämmelse 
Redovisningen av överensstämmelser i fråga om kasusmorfologi mellan textvittnena 
har delats upp i fem delar: 1) prepositioners rektion, 2) nominativändelsen -er, 3) 
objektsformer av pronomen, 4) objekt vid verb 5) samt övriga kasusföreteelser. I 
fråga om flera av dessa underkategorier finns bara ett fåtal belägg, och det är framför 
allt den samlade bilden av kasusbruket som är av vikt. Beläggen på prepositioners 
rektion är rätt talrika, och där är det i flera fall möjligt att iaktta ett mönster, inte bara 
enskilda belägg. 

Då K 45:s kasusmorfologiska avvikelser presenteras i ett separat avsnitt (10.6) 
kommer det i det följande att förekomma fall där K 45 ensamt avviker. Överensstäm-
melserna i detta avsnitt gäller därmed i första hand D 4a/D 3/Linc. 1a. Visserligen 
sammanfaller K 45 oftast med de övriga textvittnena, men antalet avvikelser är likväl 
så pass många att de lämpligen behandlas för sig.

10.5.1 Prepositioners rektion 
Prepositionernas rektion påverkades både vid den mindre kasusförändringen ca 1300 
och den större 1450. Vid den förstnämnda övergick samtliga genitivprepositioner till 
att styra ackusativ, och enligt det systemet bör därmed rektionen till dessa prepositio-
ner genomgående vara i just ackusativ. Som ovan påpekats förekommer dock prono-
men och nakna substantiv i genitiv som rektion också efter denna förändring, varför 
sådana former kan förväntas. Vid den senare, större förändringen föll kasussystemet 
bort helt, och då bör oböjda former genomgående ha följt prepositionerna. 

I många fall kan det som nämnts vara svårt att avgöra kasus på nominalfraserna. 
Generellt sett är det lättare att entydigt klassificera dativformer än ackusativformer, i 
synnerhet i pluralis. Inledningsvis redovisas därför ett antal prepositioner som enbart 
styrde dativ, nämligen af, at, fra(n) och ur. Pronomenformer, exempel 10.37 och 
10.41, kommer att ges en särskild prövning i avsnitt 10.5.3.

Prepositioner som styr dativ
I uppställningen nedan redovisas förekomsterna av prepositionen af i de undersökta 
textvittnena, uppdelade på de fall där rektionen utgörs av en dativform respektive 
när den utgörs av en ackusativform eller en oböjd form, ofta kollektivt benämnt 
icke-dativ. I redovisningen av prepositionerna som ursprungligen enbart styrde 
 dativ tas endast preposition och rektion med, ej omgivande text (jfr de prepositio-
ner som styrde både ackusativ och dativ, där kontexten också krävs). Förekomsterna 
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av prepositionen af där rektionen ger information om kasusstyrningen ser ut enligt 
nedan. 

Observera att K 45 i fyra fall avviker, exempel 10.29, 10.31, 10.39 och 10.49 (se 
avsn. 10.6).

Förekomster av prepositionen af med rektionen i dativ: pl.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.29 aff them 
komppa|nom 

aff them 
komppanom

aff them kompanom åff them kompana 

10.30 aff thera spenom aff theræ spenom aff | theræ spenom åff thera spænum | 
10.31 aff minom | 

kompanom 
aff minom 
kompanom 

aff minom 
kompanom 

՝aff՛ mina 
kompanom 

10.32 aff hwilkom | pinom Aff hwilkom pinom Aff hwilkom pinom aff huilckom pinom
10.33 Aff them klædhom aff them klædhom aff them | klædhom åff them klædum
10.34 aff allom | them 

murom 
aff allom them 
mwrom | 

aff allom them 
mwrom 

åff them allom 
them mu|rum 

10.35 aff godgærninghom aff thæssom 
godgærninghom 

aff thessom 
god|gærninghom

åff thessum 
godgierning 

Förekomster av prepositionen af med rektionen i dativ: mask. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.36 aff kroppenom aff kroppenom aff kroppenom åff kroppenum
10.37 aff honom aff honum aff honum åff hånum 
10.38 aff thinom | gudh 

fadher
aff | [0h]inom gud 
fadher 

aff thinom 
gudh|fader

åff thinum 
gudhffader

10.39 aff | them murenom aff them mwrenom aff them mwrenom åff then muren
Förekomster av prepositionen af med rektionen i dativ: fem. sing.

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.40 aff thæssæ bro [000] | thæsse bro aff thesse broo åff thesse bro 
10.41 aff hænne aff hænne aff hænne åff henne 
Förekomster av prepositionen af med rektionen i icke-dativ: mask. sing.

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.42 aff en man aff en man aff en man åff en mandh 
10.43 aff | thænna myklæ 

wanda
aff | thænnæ myklæ 
wandhe

aff thinnæ myklæ 
wandhe 

åff thenne | møckla 
vånda

Förekomster av prepositionen af med rektionen i icke-dativ: neut. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.44 aff huset aff husseth aff husseth åff huseth
10.45 aff sith gotz aff sith gotz aff sith gotz åff seth godz 
10.46 aff sith gotz aff sith gotz aff sith gotz åff seth gotz 
10.47 aff sith gotz aff sith godz aff sith gotz åff seth godz 
10.48 Aff thæt | træ aff thæt træ Aff | thæt træ åff thæt træ
Förekomster av prepositionen af med rektionen i kasusböjd form: tvetydigt kasus (se kommentar)
 D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.49 aff pino och nødh aff pino och nødh aff | pino och nødh åff pine och nødh
10.50 aff thæss mwn aff thæss mwn aff thæs mwn åff thess mundh
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Utöver ovanstående exempel finns sex gemensamma exempel på prepositionen af 
där rektionen inte kan bestämmas alls, dels pga. att rektionen utgörs av ett pronomen 
som inte avslöjar kasus (af oss; ett exempel), dels pga. att rektionen utgörs av en 
form som kan vara antingen oböjd eller en ändelselös dativ (neutrala substantiv utan 
bestämning som markerar kasus, t.ex. af gull, af Gudhs lof och liknande; totalt fem 
exempel). Vidare finns ett exempel där the är den enda bestämningen (af the glädhi).

Det finns således 22 belägg på prepositionen af i de undersökta textvittnena, 
där samtliga textvittnen sammanfaller avseende rektionens kasus och där kasus kan 
utläsas, undantaget de fyra där K 45 avviker. (Utöver dessa belägg tillkommer ett 
 exempel på af som finns i D 3/Linc. 1a/K 45, men där D 4a har en annan läsning.) Av 
dessa 22 belägg har 11 entydiga dativformer, exempel 10.29–10.39 (pl. samt mask. 
sing.), och i två fall är det fråga om dativformer som dock inte är entydiga, exempel 
10.40 och 10.41 (fem. sing.; för en diskussion av formen hänne, dvs. ex. 10.41, och 
skrivningarna av denna form i D 4a, se avsn. 10.5.3). I sju fall är det entydigt fråga 
om icke-dativ, exempel 10.42–10.48, och av dessa är två i maskulinum singularis och 
fem i neutrum singularis.10 Det ska observeras att det första exemplet på en entydig 
icke-dativ, af en man, återfinns i rubriken, inte i huvudtexten, och den kan därmed ha 
tillkommit i ett senare skede än övriga texten. 

Man kan således i fråga om prepositionen af se att entydiga dativformer domine-
rar som rektion, med 11 entydiga dativformer gentemot sju former som entydigt är 
icke-dativ. Vidare, av de fem formerna i entydig icke-dativ utgörs två av det morfo-
logiskt avvikande gods, vilket diskuteras i samband med exempel 10.60 nedan. Det 
som också är slående är den stora morfologiska samstämmigheten i detta avseende 
mellan textvittnena. Mot ovanstående exempel på upprätthållen kasusböjning vid af 
i samma textställen i de olika textvittnena står således dessa enstaka exempel på 
kasuslösa former vid af, likaledes i samma textställen i de olika textvittnena. Redan 
denna första delundersökning tyder på att skrivarna har varit starkt förlagebundna i 
återgivningen av ordens kasusmorfologiska form.

Nästa preposition som behandlas är at. Nedan redovisas förekomsterna av denna 
preposition i de undersökta textvittnena.

Observera att K 45 delvis avviker i exempel 10.51 (se avsn. 10.6).

Förekomster av prepositionen at
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.51 aat enom storom 
wægh 

ath enom storom 
w[æ00] 

aath enom storom 
wægh

åth enum storan 
væg 

10.52 aat enom | wægh aatt enom wægh aat | enom wægh åth enum væg 
10.53 ath enom wægh ath enom wægh ath enom wægh åth enum væg

10  I exempel 10.48 bygger tolkningen icke-dativ på skrivningen ’thæt’. Visserligen är denna skrivning 
förkortad, men den skrivning som används är den som regelmässigt används för formen thät, medan 
formen thy skrivs just ’thy’/’ty’.
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Prepositionen at förekommer som synes mycket sparsamt i det undersökta materia-
let, med endast tre belägg. I samtliga tre fall har at entydiga dativformer som rektion, 
utifrån artikel och adjektiv i exempel 10.51 och utifrån artikel i exempel 10.52 och 
10.53. Textvittnena är morfologiskt samstämmiga, undantaget K 45, som har adjek-
tivet böjt i ackusativ i exempel 10.51. Avseende kasusstyrning ansluter således at till 
det äldre systemet.

Det är värt att uppmärksamma det faktum att prepositionen at är så pass ovanlig 
i de undersökta textvittnena. Patrik Åström (2007) behandlar denna preposition i 
fornsvenskan i förhållande till nusvenskan, och han visar att den i den äldre forn-
svenskan används i en lång rad funktioner, bl.a. i en funktion mycket likvärdig den 
hos til. Efterhand minskar at:s domäner, bl.a. till förmån för just til. I de undersökta 
textvittnena dominerar til kraftigt över at (se nedan om prep. til), och man kan där-
med se att den utveckling som Åström beskriver till stor del har inträffat här. Det ska 
också noteras att de tre beläggen på at förekommer i mycket likartade formuleringar. 
Betydelsen hos prepositionen at i dessa exempel ligger nära ’till’. I samtliga fall har 
olika moment avklarats före formuleringarna som innehåller prepositionen at, och 
därefter fortsätter själen tillsammans med ängeln till en väg som leder till ett nytt steg 
i hinsidesvandringen.

Nästa preposition som behandlas är fra(n), och också den förekommer sparsamt. 
Beläggen redovisas nedan.

Förekomster av prepositionen fran; dativ
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.54
(10.25)

fra them myklæ 
nadhom

i fran them | 
myklom nadhom

j ffran them mykla 
nadhom

i | ffrån them møkla 
nådhom

Förekomster av prepositionen fran; icke-dativ
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.55 fran thæn dagh fran | thæn dagh ffra thæn dagh ffrå then dag 
10.56 fra allæ the gær-

|ningæ 
ffra alle the 
gærninghe

ffra alle the | 
gærninghæ 

ffrå alla | the 
gierninger 

Observera att D 3 i exempel 10.54 avviker i fråga om formen på adjektivet, och den 
avvikelsen har redan diskuterats (ex. 10.25; avsn. 10.4.3). Den redovisas likväl 
här också, eftersom samtliga textvittnen sammanfaller i att ha entydiga dativformer. 
Utöver ovanstående exempel finns belägg där rektionen inte kan bestämmas alls, pga. 
av att rektionen utgörs av pronomenet þik (två gånger). Vidare finns exemplet ’fra 
wærldz lustæ’ (D 4a), där rektionen är flertydig.

I ett fall, exempel 10.54, står rektionen i väntad dativ, då i pluralis. I exempel 
10.55 ovan är det pronomenet, i formen thän, som gör att frasen (normaliserat) thän 
dagh har klassificerats som icke-dativ. I och för sig saknas också dativändelsen -i/-e 
på dagh, men den formen hade kunnat tolkas som ändelselös dativ. Det finns andra 
exempel på att thän används i en fras där man hade väntat sig dativ (mask. sing.) en-
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ligt det äldre systemet, nämligen (normaliserat) i thän hughen och i thän dalen, vilka 
redovisas nedan i samband med prepositionen i. I exempel 10.56 är det entydigt fråga 
om icke-dativ, och det gäller som synes samtliga textvittnen. 

Nästa preposition som kontrolleras är mädh. Den förekommer rikligt i de under-
sökta textvittnena. Utifrån Söderwalls framställning (art. mäþ) synes kasusstyrningen 
hos prepositionen mädh i fornsvenskan ha varit helt avgränsad till dativ, och acku-
sativformerna dyker upp främst i yngre texter som ett resultat av förändringen i ka-
susbruk. Söderwall anger inte mindre än 23 funktioner hos mädh, och samtliga faller 
under rubriken ”prep. med dat., stundom, sht i det yngre språket, med ack., någon 
gång med gen.” (art. mäþ). Noreen (1904 § 445) räknar med detsamma, och för upp 
denna preposition jämte de rena dativprepositionerna af, at och fra. Han anger att de 
styr dativ, men därutöver ackusativ i ett senare skede (”Mit dativ oder (bes. später) 
accusativ […]”). I fornvästnordiskan styrde däremot motsvarigheten till mädh, dvs. 
með, både dativ och ackusativ (se t.ex. Fritzner, art. með). Så var fallet i äldsta tid, och 
så är det för övrigt också i modern isländska. Lars-Olof Delsing (e-brev; 2020-08-11) 
har meddelat att enstaka fall med ackusativ efter mädh finns i äldsta tid (ett otvetydigt 
exempel i Äldre Västgötalagen), men dessa är mycket ovanliga.11 

Även om ett system liknande det i fornvästnordiskan i äldsta tid också fanns i 
fornsvenskan synes dativen, enligt Söderwalls och Noreens framställningar, tidigt 
ha fått en kraftig dominans i fornsvenskan. I denna undersökning har därför mädh 
räknats som dativpreposition, även om den i äldsta tid kan ha haft en annan kasusstyr-
ning. För föreliggande undersökning torde det allra äldsta bruket spela mindre roll (se 
dock ex. 10.300 i avsn. 10.6). Däremot prövas prepositionen mädh på ett annat sätt än 
övriga dativprepositioner, eftersom fokus ligger på enskilda konstruktioner snarare 
än på det totala antalet. Om en viss konstruktion förekommer omväxlande med dativ 
och icke-dativ, och de olika textvittnena sammanfaller avseende formen vid de en-
skilda textställena, är det en stark indikation på att variationen, med D 4a som möjligt 
undantag, kommer av att skrivarna har följt förlagans morfologiska utformning och 
inte av att var och en har följt sin egen vacklande norm. För en beskrivning av pre-
positionen mädh:s generella förändring i kasusstyrning, se Skrzypek (2005: 57–67).

Totalt förekommer prepositionen mädh drygt 70 gånger där rektionerna i de 
fyra textvittnena sammanfaller formmässigt (många rektioner är dock flertydiga; se 
 nedan). Endast tre gånger förekommer mädh där kasusstyrningen skiljer sig i textvitt-
nena (se avsn. 10.5.1, ex. 10.11, 10.15 och 10.16; i samtliga fall med distributionen 
D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45). Denna preposition exemplifieras utifrån vissa konstruk-
tioner som denna preposition ingår i, nämligen full med, klädd med samt hänga med. 
Om det föreligger växling inom identiska konstruktioner måste denna variation tol-
kas som tillfällig, och inte som en växling mellan olika delbetydelser hos mädh. 

11
     Det otvetydiga exemplet i Äldre Västgötalagen lyder enligt följande: ”[…] ok leþe til þings. mæþ tua 

vittnismæn”. Skrzypek (2005: 58) nämner dock att tre av 151 belägg på mäþ i Äldre Västgötalagen har 
rektion i icke-dativ.
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Sammanfattningsvis kan sägas att av de totalt drygt 70 beläggen på mädh med 
samma kasusform i de olika textvittnena har 25 en entydig dativform (pl. dat., mask. 
sing. dat. och neut. sing. dat.) eller sannolik dativ (fem. sing. dat.), medan 26 belägg 
entydigt kan klassificeras som icke-dativ. De återstående beläggen kan klassifice-
ras som oböjda alternativt som ackusativformer. Som bekant sammanfaller neutrum 
singularis i nominativ och ackusativ, och det gör att det i fråga om dessa inte går att 
skilja oböjd form från ackusativ. I femininum singularis med bestämning eller artikel 
är däremot oböjd form möjlig att skilja från ackusativ och dativ, och här återfinns 
säkra oböjda former. Tre säkra oböjda belägg ser ut enligt följande: 

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.57 mædh kon mædh kon mædh koon mædh koen 
10.58 mædh kon mædh kon mædh | koon mædh | koen 
10.59 mædh olofflik glædi mædh olofflik 

glædhi
mædh oloffligh | 
glædj

mædh olåfflig glæde

I två av exemplen, 10.57 och 10.58, utgörs rektionen av ko i bestämd form. Denna 
form förekommer fem gånger i texten (i samtliga textvittnen), varav två är i subjekts-
ställning med kon som den väntade nominativformen, medan de övriga tre står i en 
position där man i det äldre böjningssystemet hade väntat sig en böjd form (utöver 
ovanstående två exempel ett fall som direkt objekt, se ex. 10.252 nedan). I samtliga 
fall har formen kon använts. I exempel 10.59 manifesterar sig den oböjda formen 
endast i adjektivet. 

I ett fall, slutligen, är det i D 4a fråga om en rektion i två led, där det ena står i 
icke-dativ och det andra i dativ (sino saknas i D 3/Linc. 1a/K 45):

 
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.60 mædh sith gotz | 
och sino ærffuode

mædh sith gotz och 
ærffuedhe

mædh sit gotz och | 
ærffuedhe

mædh seth godz och 
ærffuethe 

Det ska noteras att skillnaden i kasusböjningen här manifesteras i bestämningarna 
till huvudorden, dvs. sitt gentemot sino. Det förefaller mycket markerat att skilja 
böjningen åt inom en och samma prepositionsfras, där båda substantiven dessutom är 
neutrum singularis. Möjligtvis kan distinktionen ha sitt ursprung i den morfologiska 
strukturen hos ordet gods. Detta ord är till sitt ursprung en genitivform av adjektivet 
goþer ’god’ (Hellquist, art. gods), vilket har lett till att ordet i nominativ avslutas 
med den i final ställning ovanliga sekvensen [ts] (sedan [d] avtonats). Denna sekvens 
i final ställning på substantiv i nominativ var främst knuten till ett fåtal ord, som 
just gods, och därutöver exempelvis drotz och platz. Möjligtvis är det den morfolo-
giska avvikelsen som är orsaken till att (sitt) gods inte har böjts på samma sätt som 
(sino) ärvodhe, trots att orden ingår i en och samma prepositionsfras. Samtidigt finns 
bland Söderwalls exempel (art. gods) belägg där gods har böjts, t.ex. ”aff illa afladho 
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gozze” och ”af werulzliko farando godze”. Det synes därmed inte föreligga någon 
generell tendens att ordet lämnades oböjt. 

I singularis är antalet flertydiga fall många, men det finns likväl exempel på säkra 
icke-dativ inom samtliga genus (fem., se ovan; ’mædh kon’). I pluralis är beläggen 
mer lättklassificerade avseende dativ – icke-dativ, eftersom det är fråga om förekomst 
gentemot frånvaro av morfemet -om/-um. I dativ pluralis är fördelningen mellan dativ 
och icke-dativ jämn, med 16 belägg på säkra dativ och 19 belägg på säkra icke-dativ 
(i samtliga textvittnen, med enstaka undantag, se avsn. 10.4). Det tyder på en relativt 
jämn fördelning, och formerna i dativ respektive icke-dativ återfinns i samma text-
ställen i samtliga textvittnen.

Den första konstruktionen med mädh som granskas är full med (Söderwall, art. 
mäþ, bet. 5; ’för att beteckna innehåll: af, med’). Det finns nio belägg på denna kon-
struktion, och i ett fall går det inte att skilja mellan dativ och icke-dativ, nämligen i 
fallet (normaliserat) mädh bik ok brännesten. Detta tas ej med nedan. 

Full med + entydig dativ
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.61 thæt huset som 
liket laa | jnnan 
war alt fult mædh 
diæffwlum 

thæt husset som 
liketh | laa innan 
war alth fulth mædh 
diæffwlum |

thæt husset som 
liketh laa innan 
war | alt fult mædh 
diæfflom 

thæt husedh som 
lickedh låå inne var 
| alth ffulth mædh 
diefflum

10.62 j thæn | dalen war 
mykyn grat och 
sorgh | och alt fult 
mædh siælom 

ok i thæn dalen war 
mykyn grat | och 
sorgh ok alth fulth 
mædh siælom

och i | thæn dalen 
war mykyn grath 
och sorg | och alt 
fult mædh siælom 

och i then | dalen var 
møken gråth och sorg 
och alth ffulth | mædh 
siælum

10.63 the som orma fød-
|dho aff sik wartho 
aldrik fullæ mædh | 
fulom lustom

the som ormæ føddo 
wortho ald[000] | 
fulle mædh fulom 
lusthom

The som orma føddo 
| wortho aldrich 
fulle mædh fulom 
lusthom |

the som orma fføde 
| vårto aldrig ffulla 
mædh lustum

Full med + entydig icke-dativ
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.64 och fulder mædh | 
vsla siælæ

ok fuldher |527 mædh 
wslæ siæle

och fuldher mædh 
wslæ | siælæ

—

10.65 beggiæ | j Mellan 
war fulth mædh 
siælæ och diæfflæ 
| som the siælæ 
skulde pinæ

beg-|giæ i mellen 
war alth fulth mædh 
siæle och | diæffle 
som the siele skulde 
pinæ

bæghiæ j mellom 
war alth | fulth 
mædh siæle och 
diæfflæ som the | 
siæle skuldhæ pinæ

bægga i mellem var 
alth ffulth mædh 
siæla och dieff|la som 
de siæla skullo pina

10.66 Swa foro the fram 
til en | siø och han 
war fulder mædh 
rædhelik diwr 

saa fooro the fram 
tiill en sioo | och han 
war fuldher mædh 
rædhelighen diur 

Swa foro the ffram 
til en sioo |70 ok han 
war fulder mædh 
rædhelighen diur 

så ffore the ffram till 
enum siø och | han 
var ffulder mædh 
rædeligen diur 
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10.67 thær war j | twa 
esior och fullæ 
mædh vsla siælæ 

thær war i twa 
| esior och fulle 
mædh wslæ siælæ 

thær war i twa æsior 
. och fullæ mædh | 
wslæ siælæ 

ther var i tua æsier | 
och ffulla mædh vsla 
siæla 

10.68 hon war och full 
mædh roser och 
| allæ handhæ 
godhæ yrter 

hon war och full | 
[0]ædh roser och 
yrther 

hon war och full 
mædh | roser och 
yrther 

hon var och ffull 
mædh roser och 
ørter 

Som synes har tre belägg rektion i dativ, medan fem har rektion i icke-dativ. För-
delningen ser därmed ut på så vis att den väntade dativformen förekommer i ca en 
tredjedel av fallen, vilket innebär att den yngre formen (icke-dativ) är i majoritet. Den 
fördelningen stämmer ungefärligt med fördelningen mellan icke-dativ och dativ i sin 
helhet efter prepositionen mädh. 

Konstruktionen klädd med förekommer endast två gånger, och dessa fall återges 
nedan.

Observera att K 45 avviker i exempel 10.70 (se avsn. 10.6).

klädd med + dativ
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.69 the thær sungho 
waro ba-|dhæ mæn 
och qwinnor och 
klædh mædh | 
dyrom klædhom

the thær sungho | 
waro badhe mæn ok 
qwinnor ok klædh 
mædh | dyrom 
klædhom

the thær sungho | 
waro badhe mæn 
ok qwinnor och | 
klædh mædh dyrom 
klædhom

the ther songe våro 
både | men och 
kuinner och klæddom 
[så!] mædh dÿrum 
klædom

klädd med + icke-dativ
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.70 thær war badhæ 
mæn och qwinnor 
och | waro klæddæ 
mædh dyr klædhen

thæt war bade | [0]
æn ok qwinnor och 
waro klædhe mædh 
dyr | [0]lædhen

thær | war badhe 
mæn och qwinnor 
och | waro clædh 
mædh dÿr clædhen

ther var både men och 
| kuinner och våro 
klædh mædh dÿrum 
klædum

Av dessa belägg har därmed ett rektion i dativ, medan ett har rektion i icke-dativ. 
Även inom konstruktionen klädd med varierar därmed kasusstyrningen, även om be-
läggen här är få.

Slutligen redovisas konstruktionen hänga med. Verbet hängia förekommer gene-
rellt i fornsvensk text ofta i samband med straff av olika slag, bl.a. naturligtvis om 
Jesus upphängd på korset, men också i andra sammanhang (Söderwall, art. hängia; 
bl.a. ’hänga i galge el. dyl.’). Konstruktionen hängia mädh förekommer mycket rik-
tigt talrikt i den del av Tungulus som beskriver hur personer straffas genom att hängas 
upp i någon del av kroppen, beroende på vilken förbrytelse de straffas för. Detta 
beskrivs på så vis att de hänger med händer, hänger med fötter etc. Detta bruk bör 
sannolikt tolkas instrumentellt, dvs. att man hänger med hjälp av händerna, fötterna 
osv. (se Söderwall, art. mäþ, bet. 17). 
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Konstruktionen förekommer i 14 belägg, och av dessa kan ett fall inte klassifi-
ceras avseende dativ och icke-dativ, nämligen (normaliserat) hängdho mädh thera 
har. Formen har kan här tolkas som en ändelselös dativ eller som en icke-dativ, och 
detta belägg tas ej med nedan. Exemplen som ger information om kasusstyrning ser 
ut enligt följande:

hänga med + dativ
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.71 och sommæ mædh 
tunghone 

och somme mædh 
thunghone 

och somme mædh 
thwngone 

och somma | mædh 
tungone 

10.72 och sommæ | 
hengdo mædh thera 
spenom 

och sommæ 
h[000]|dho mædh 
there spenom 

och somme | 
hengdhe mædh there 
spenom 

och somme och 
somma [så!] hengde | 
mædh thera spænum 

10.73 the som | thu saa 
thær hengiæ mædh 
halsenom 

the thu saa henghie 
mædh hal-|senom 

the thu saa | henghie 
mædh halssenom 

the du såg henga 
mædh halsenum 

10.74 the som hengdo 
mædh twngone the | 
sagde gærnæ osant 

the som hengdo 
mædh twn-|ghone 
the sagde gærnæ 
osanth 

The som hengdo 
mædh twnghone 
the | sagde gærnæ 
osanth 

the som hengde mædh 
tungune | the sagde 
gierna osanth 

10.75 The qwinnor |481 
thær hengdo mædh 
handhom 

t[00] | qwinnor 
theres [så!] hengdo 
mædh handhom 

The qwinnor thær 
hengdo | mædh 
handom 

the quinner ther 
hengde mædh 
håndum | 

hänga med + icke-dativ
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.76 sommæ | hengdo 
mædh halsen

so[000] | hengdo 
halsen

somme hengdho 
mædh halsen |

somma hengde mædh 
halsen

10.77 somma mædh 
hender 

somme mædh 
hendher 

somme mædh 
hendher 

somma mædh hender 

10.78 och | sommæ mædh 
føter 

[000] | somme 
mædh føther 

och somme mædh | 
føther 

och soma mædh 
fføter 

10.79 och the thær | 
hengdo mædh 
føternæ 

och the thær hengdo 
mædh føtherne 

och the thær | 
hengdo mædh 
føtherne 

och the ther hengde | 
mædh fføterna 

10.80 the thær | hengdo 
mædh hendernæ 

the thær hengdo 
mædh hendernæ 

the thær hengdo 
mædh | henderd 
hendernæ 

the ther hengde | 
mædh henderna 

10.81 The qwinnor | thær 
henghæ mædh 
giordadhæ hugorma 
| thæt waro the som 
barn myrdhæ 

the qwinnor | thær 
hengdo mædh 
giordadhe hugorma 
| thæt waro the som 
barn myrdhe

the qwinnor thær 
hengdo mædh 
giordadhe | 
hugormæ thæt waro 
the som barn myrde

the quinner ther 
| hengde mædh 
giordade hugorma 
thæt våro the som 
barn | mørde 
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10.82 och the thær hengdo 
mædh spennane the 
gingo | for jumfrur 
och waro ey

ok the thær hengdo 
mædh spen[0]|ne 
the gingho fore 
iomffrur och waro 
ey 

och the thær hengdo 
| mædh spenane 
/ the gingo ffore 
iomffrur | och waro 
ey

och the ther hengde 
mædh spænenane 
[så!] the ginge ffore 
iåm|ffruer och våro eÿ

10.83 The som hengdo 
mædh harit 

the som he[00]|dho 
mædh hariit 

the som | hengdo 
mædh hariith 

the | som hengde 
mædh håreth 

I fem fall utgörs rektionen av former som kan identifieras som dativ (ex. 10.71–
10.75), varav tre är entydiga (ex. 10.72, 10.73 och 10.75). I åtta fall är det fråga 
om icke-dativ (ex. 10.76–10.83). De kroppsdelar som förekommer som rektion är 
hals (sing., två gånger), hand (pl., tre gånger), foter (pl., två gånger), tunga (sing., 
två gånger), spini (pl., två gånger) och har (två gånger, varav en gång tvetydigt, 
och ej med i uppställningen). Skälet till att orden förekommer två gånger (i ett fall 
tre) är att det inledningsvis berättas om hur Tungulus ser personer som har hängts 
upp i olika kroppsdelar, och därefter återkommer dessa formuleringar när ängeln 
berättar för Tungulus vad de olika personerna har gjort. I två fall används samma 
kasuskonstruktion vid det första och det andra tillfället, nämligen i fråga om tunga 
(som nämnts (normaliserat) tungone, tolkat som dativ; se avsn. 10.3) och foter 
(icke- dativ). I de övriga fallen föreligger variation mellan icke-dativ och dativ, en-
ligt nedan stående (ordningen mellan icke-dativ och dativ är enligt den som de före-
kommer i texten): 

•	 hängia mädh halsen/halsenom 
•	 hängia mädh händer/händerna/handom 
•	 hängia mädh spenom/spenane

Som synes finns ingen systematik i vilka former som används först respektive sist. I 
fråga om hals och hand används först former i icke-dativ, och därefter dativ, men med 
spini är förhållandet det motsatta. Det är återigen värt att understryka att trots att man 
i fråga om en och samma konstruktion kan se en stor och till synes regellös variation, 
sammanfaller textvittnena i samtliga dessa fall avseende i vilka textställen de böjda 
och de oböjda formerna återfinns. 

Den sista dativprepositionen som prövas är ur. Den är ovanlig, med endast två 
belägg:

Förekomster av prepositionen ur
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.84 wr eeldhen wr eldhen wr eeldhen vr elden 
10.85 wr kyldhen wr | kyldhen wr kyldhen vr | kølden 

I båda dessa exempel är det fråga om former i entydig icke-dativ. Ordet elder är 
maskulint med eldinum, eldenom eller liknande som väntad form i dativ singula-
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ris bestämd form. Ordet kyld är feminint, med kyldinne som den väntade formen i 
 dativ singularis bestämd form. De fyra textvittnena är därmed samstämmiga i att inte 
upprätthålla dativ efter prepositionen ur, och det ska noteras att båda beläggen står i 
samma sats som en prepositionsfras med prepositionen mädh följt av dativ, (norma-
liserat) mädh järnkrokom.

Prepositioner som styr ackusativ och dativ
Prepositionen a styrde som bekant både ackusativ och dativ i det äldre språksystemet, 
bl.a. med fördelningen riktning (ack.) respektive befintlighet (dat.). Förekomsterna 
redovisas i uppställningen nedan. Redovisningen inleds med befintlighetskonstruk-
tionerna, uppdelade efter entydiga dativformer respektive former i icke-dativ. Där-
efter redovisas riktningskonstruktionerna. I dessa fall redovisas prepositionsfraserna 
i sitt sammanhang, eftersom tolkningen i fråga om riktning och befintlighet hänger 
på detta. Befintlighets- och riktningskonstruktionerna hålls isär i uppställningen med 
ett fetstreck. I fråga om riktningskonstruktionerna tas inte neutrum singularis/pluralis 
med, eftersom ackusativ sammanfaller med en oböjd form. Avseende riktningskon-
struktionerna i femininum och maskulinum i singularis tas endast de belägg med som 
ger information om kasusstyrningen (se notis om detta under uppställningen).

Observera att K 45 avviker från de övriga i exempel 10.96 (se avsn. 10.6).

Förekomster av prepositionen a, befintlighet med rektion i dativ: mask. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.86 Siælen stodh a 
kroppenom 

Siælen stodh a 
kroppenom 

Siæ:|lin stodh a 
kroppenom 

siælen stodh å 
kroppenum 

10.87 och haffde en | korn 
sæk a sinom bak 

och haffde en korn 
sææk a | [00]nom 
baak 

och haffde en korn 
sææk a sinom | bak 

och haffde en korn 
sæck åå | sinum 
back 

Förekomster av prepositionen a, befintlighet med rektion i icke-dativ: mask. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.88 thær sath en koning 
a en stoll

thær sath en 
konungh a en 
sto[00]

thær sath en 
konungh | A en 
stooll

ther sath en konung 
å en stoll

Förekomster av prepositionen a, befintlighet med rektion i dativ: neut. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.89 the | haffdo kronor a 
sino hoffwde

th[0] | haffde kronor 
A sinæ hoffwdhe

the haffde kronæ a 
sinæ hoffdhe

the haffde krona å 
sine hoffde

Förekomster av prepositionen a, befintlighet med rektion i icke-dativ: neut. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.90 A | thæt træ [A] thæt træ A thæt træ A thæt træ
Förekomster av prepositionen a, befintlighet med rektion i dativ: fem. sing.

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.91 pa hwario | gren pa hwario gren pa hwario | gren på huar|io gren
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Förekomster av prepositionen a, befintlighet med flertydig, dock böjd, rektion: fem. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.92 thær | la lucifer a 
gruffuo swarter som 
en | ram

thær laa lucifer a 
gruffu[o] | swarther 
som en raam

thær | laa lucifer A 
gruffuo swarther 
som | en raam

ther lå luciper å | 
gruffuo suarter som 
en ramn

10.93 han ligger sielffuer 
bundhen | a gruffuo

han ligger sielffuer 
bundhen | a gruffuo

han | liggher 
sielffuer bundhen A 
gruffuo 

han liger sielffuer 
bunden a gruffuo |

Förekomster av prepositionen a, riktning: fem. pl.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.94 han brændæ allæ 
the | siælæ thær nær 
waro pa thusændæ | 
milor nær 

han bræn-|dhe 
alle the siæle thær 
nær waro på | 
thusændhe milor 
nær 

han brændhe alle 
the siælæ thær nær 
| waro pa twsænde 
milor nær 

han brende alla 
the siæla ther ner 
komme på tu|sande 
milar ner 

Förekomster av prepositionen a, riktning: mask. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.95 och taladho goth for 
| sinom iæmpcristnæ 
j øgonen och annat a 
| hans bak

ok thaledhe | goth for 
sinom iæmpcristnæ j 
øgenom ok annat | a 
hans bak

och thaladhe 
goth | før sinom 
iæmcristnæ j 
øgenom och annat | a 
hans bak 

och talade goth ffor 
sinum iemn|cristen i 
øgenom och annadh 
å hanss back 

10.96 Swa fooro the wtan 
| mødho och kommo 
pa en fagran wægh 

Swa foro the wthan | 
mødhe och kommæ 
pa en fagran wæg

Saa foro the wtan | 
mødhe och kommo 
pa en fagran wægh

Så ffore the vtan 
møda och kome på 
en ffager væg 

Förekomster av prepositionen a, riktning: fem. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.97 Tha wilde the ko ey 
følgiæ siælinæ | A 
brona 

tha koon w [så!] 
| wilde ey følghe 
siælin / a bronæ 

tha koon wilde ey 
følghiæ siælin | A 
bronæ 

tå koen ville eÿ 
ffølga | siælen å 
brona 

10.98 Som hon kom mith | 
a brona 

som hon kom mith a 
brone 

som hon kom A 
brone 

som hon kom | å 
brona 

Som exempel på belägg som har exkluderats pga. att de inte ger information om 
kasusstyrningen kan ges (normaliserat) a the mark (en gång), a jordh (en gång) och 
(The) fiollo a sin knä (två gånger). Vidare finns ett antal uttryck som inte har med 
riktning och befintlighet att göra (pa världs rosning, en gång; a annan sidhan [så!], 
två gånger; a domadagh, en gång). 

Prepositionen a förekommer därmed totalt 13 gånger där prepositionen föreligger 
i samtliga textvittnen, och där rektionen ger information om kasusstyrning (i ett fall 
i den yngre formen pa). I åtta av beläggen är det fråga om befintlighetskonstruktion, 
nämligen exempel 10.86–10.93 i uppställningen ovan. Som framgår där har fyra av 
dessa entydig rektion i dativ, nämligen exempel 10.86, 10.87, 10.89 och 10.91.12 Två 
belägg har en rektion som endast kan tolkas som böjd, nämligen exempel 10.92 och 
12  I exempel 10.91 markeras kasusformen av pronomenformen hwario (se Noreen 1904 § 519).
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10.93. Även om formen gruvo inte kan bestämmas som ackusativ eller dativ kan den 
likväl inte klassificeras som oböjd. Två belägg har en entydig rektion i icke-dativ, 
nämligen exempel 10.88 och 10.90.

I fem fall rör det sig om riktningskonstruktion, med ackusativ som förväntat 
kasus på rektionen, exempel 10.94–10.98. Exempel 10.94 är väntad ackusativ uti-
från hur denna konstruktion ser ut i övrigt i fornsvenskan (Söderwall, art. när, bet. 
2, ’nära, på ett avstånd af’, i kombination med a/pa). I exempel 10.97 och 10.98 
utgörs rektionen av bro i bestämd form. I D 4a har ’a’ använts i den bestämda 
 artikelns avslutande komponent, med skrivningen ’brona’ som resultat. Som nämnts 
(avsn. 10.3) har försvagning av ändelsevokalismen inträffat i D 4a, men den mani-
festerar sig främst i att väntat obetonat [a] betecknas ’æ’, inte i omvända skrivning-
ar, som ’a’ för väntat obetonat [ä]. Här har således sannolikt just ackusativ avsetts i 
D 4a. I D 3 och Linc. 1a kan i regel ackusativ och dativ i fall som detta inte hållas 
isär (avsn. 10.3). 

Det äldre kasusbruket har därmed i hög utsträckning upprätthållits i fråga om 
prepositionen a, med endast två säkert avvikande fall (ex. 10.88 och 10.90). Också 
här är avvikelserna gemensamma för samtliga textvittnen.

Nästa preposition som redovisas är i. Den fördelar sig mellan dativ och ackusativ 
på ett likartat sätt som a, med befintlighetskonstruktion och riktningskonstruktion 
som en grundläggande förutsättning. Denna preposition är mycket talrik, och före-
komsterna redovisas uppdelat på befintlighetskonstruktion, dativ respektive icke-
dativ, och riktningskonstruktion. Befintlighets- och riktningskonstruktionerna hålls 
isär i uppställningen med ett fetstreck. Notera att endast de belägg som ger informa-
tion om kasusbruket har tagits med. Det betyder exempelvis att riktningskonstruktio-
ner i neutrum singularis/pluralis inte redovisas, eftersom de inte ger information om 
 kasusstyrningen (se notis under uppställningen). 

Observera att K 45 avviker i exempel 10.102, 10.112 och 10.113 (se avsn. 10.6).

Förekomsterna av prepositionen i, befintlighet med dativ: pl.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.99 tha iach war j 
fengilssom | 
hugswaladhen j mik

tha iagh war 
i fengill-|som 
hwghswalade i mik 

tha iach | war 
j fengilssom 
hwgswaledhe j mich 

tå iach var i 
ffengel|sem 
hugsualade ho i meg

10.100 och lotho sik 
finnæs j godhom 
gærninghom 

och lotho sig[0] |538 
finnæs i godhom 
gærninghom 

och lotho sigh 
finnæs j godom | 
gærninghom

och lote seg 
ffinnass i godum 
gierningum 

Förekomsterna av prepositionen i, befintlighet med icke-dativ: pl.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.101 sidhan skulæ the j 
englæ kora | wara 
ee for wtan endhæ

sidhen | skulo the i 
ængle kore ware ee 
for wthan | ændhe

sidhan | skulo the j 
ængle chore ware 
ee | ffor wthan 
ændhæ

sidan skula the i 
engle core vare ee 
ffor vtan | ende



140

Förekomsterna av prepositionen i, befintlighet med dativ: mask. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.102 J them mwr sagho | 
the ix englæ koræ

i them | mwr sagho 
the ix ængle kore

j them mwr sagho 
the ix ænglæ kore |

i then mur sågu the 
ix engla korer

Förekomsterna av prepositionen i, befintlighet med icke-dativ: mask. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.103 j thæn | dalen war 
mykyn grat och 
sorgh 

i thæn dalen war 
mykyn grat | och 
sorgh 

i | thæn dalen war 
mykyn grath och 
sorg | 

i then | dalen var 
møken gråth och 
sorg 

10.104 thær jnne | waro j 
lughan 

thær | innæ waro i 
lughan 

thær Jnæ waro j 
lughan | 

ther inde våro i 
lugen | 

10.105 bleff døder j thæn | 
hughen 

bleff døder | i thæn 
hughen 

bleff døder j thæn 
hüghen 

bleff døder i then 
hugen 

10.106 diæfflæ stodho wthi 
en rædelikin | eldh 

diæffle stodho |  
[00]hi en 
rædhelighen eeldh 

diæfflæ stodhæ wthj 
en ræde|lighen 
eeldh 

dieffla stode vti en 
ræddeligen eldh 

10.107 j thæn lughæ | 
foro siælæ opp och 
nidher

i thæn lughe foor 
[så!] siæle badhe 
opp ok nidh[00]

i thæn | lughe fforo 
siæle bade opp ok 
nidher

i then luge ffore 
siæla både och och 
[så!] neder

10.108 konungen stodh j 
en eldh 

konungen stodh i 
en eldh 

konunghen stodh j 
en eeldh 

koningen | stodh i 
en eldh 

10.109 J | thæn mwr satho 
dyre stenæ

i thæn mwr satho 
dyre | stenæ

J thæn mwr | satho 
dyre steno [så!]

i then mur såte dÿre 
stena

Förekomsterna av prepositionen i, befintlighet med dativ: fem. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.110 hwar ær nw thin 
myklæ æræ | thu 
haffde olofflikæ j 
wærldine

hwar er nw thin 
[000] | thu haffde i 
wærldine olofflike /

hwar ær nw | thin 
æra thu haffdhe 
j wærldinne 
oloff|lighæ /

huar er nu thin æra 
du haffde i verdene | 
olofflige

10.111 Hwar æru nw thinæ 
manga winj | thu 
haffde j wærldinne

hwar ær nw thine 
mangh[e] | winj thw 
haffde i wærldine

hwar æro nw | thine 
manghe winj thw 
haffdhe | j wærldine 

huar æro nu | tine 
månge vener du 
haffde i verdene

10.112 han war en pelagrim 
och bar en | palm j 
sinæ handh

han war en pelagrim 
och bar en pal[0] | i 
sinæ handh

han war en pelagrim 
och | bar en palm j 
sinæ handh

han var | en pelegrim 
och bar en plalm 
[så!] kuisth i sin 
håndh |

10.113 och the som gærnæ 
tala j kirkione | 
olofflik ordh 

och the som gærnæ 
thale i kirki-|eno 
[så!] olofflik ordh 

och the som gærnæ 
thale | j kyrkione 
oloffligh ordh 

och the som gerna | 
tala i kerken olåfflig 
ordh 

10.114 och the | som swikæ 
sin iæmcristin j 
rættæ tro 

ok so[m] | swike sin 
jæmcristen i rætthe 
tro 

och som swike 
sin iæmcristen | j 
rætthe troo 

och som suicka sin 
iemncristen | i rætta 
tro 

10.115 och æro ey æn | 
wærddughe at waræ 
mædh englom j allæ 
| glædi

och æro ey æn 
wærdughe ath wara 
meth | englom i allæ 
glædhi

och æro | ey æn 
wærldughe [så!] ath 
wara mædh englom 
| j allæ glædj

och æro eÿ | en 
verduga ath vara 
mædh englum i alla 
glæde
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10.116 lath mik hær waræ j 
thæssæ glædhi |

lath | mik hær wara i 
thæssæ glædi

lath mich wara j | 
thessa glædj 

lath meg vara i tesse 
| glæde

10.117 thu ma ey waræ | j 
thæssæ glædhi

thu ma ey ware i 
thæsse glædi

thu | ma ey ware j 
thessa glædj

tu må eÿ vara i 
thesse glæde

Förekomsterna av prepositionen i, befintlighet med dativ: neut. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.118 The som hengdo 
mædh harit giordho 
sik | fæghræ for 
wærldz loff / och 
haffdo ondz|sko j 
sinæ hiærtæ 

the som he[00]|dho 
mædh hariit giordhe 
sik faghræ fo[00] 
| wærldz loff och 
haffde ondzsko i 
sinæ h[000]

the som | hengdo 
mædh hariith 
giordhe sigh fa:|gre 
ffør wærldz loff och 
haffde onsko | j sino 
hiærthæ 

the | som hengde 
mædh håreth giorde 
seg ffagra ffor verdz 
| låff och haffde 
onska i sino hierta

Förekomsterna av prepositionen i, befintlighet med icke-dativ: neut. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.119 Swa skalt thu j 
thætta mørkæ 
hws pinas | thok ey 
lenghe

swa skalth thu 
i thætta mørke 
hwss | pinæs och ey 
lenghe

swa | skall tw i 
thætta mørkæ 
huss pinæs | och ey 
lenghe 

så skall du ÿ thætta 
mørka huss pinass 
och eÿ lenge

Förekomsterna av prepositionen i, befintlighet med flertydig, dock böjd, rektion
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.120 for | thy skal han 
pinæs j thæsso pino 

for thy skall han 
pinæs | [0] thæsse 
pino 

ffor thy | skall han 
pinæs j thesse pino 

ffor thi skall han 
pinass ÿ thesse | i 
thesso pino [så!]

10.121 Tha saa siælen vslæ 
| siælæ j myklo pino

[000] swa siælin 
wslæ siæle i myklo 
pino |

Tha saa siælin wslæ 
sielæ | j myklo pino

tå så siælen vsla 
siæla i møckle pino

10.122 the haffdo | lenghe 
warit j pino 

the haffde lenghe 
warith i pino 

the | haffde lenghe 
warit j pino 

the haffde lenge 
vareth i pino 

10.123 Siælen spordhe j 
hwat pino han | 
haffde warit

Siæ[000] | sporde 
i hwath pino han 
haffdo [så!] warith

Siælin sporde j 
| hwat pino han 
haffde wariith 

siælen sporde i 
huadh pino | han 
haffde vareth

Förekomsterna av prepositionen i, riktning, mask. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.124 sidhan kastados the 
wti en mørkan | 
mur 

sidhan ka|stadhos 
the wthi æn mørken 
mur

sidhen |80 kasthados 
the wthi en mørken 
mür

sidan | kastadess the 
vtÿ en mørken mur

Förekomsterna av prepositionen i, riktning, fem. sing.
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.125 the fallæ aff thæssæ 
bro och nidher j | 
thæssa pino 

the falle [000] | 
thæsse bro och 
nidher i thæsse pino 

the falle | aff thesse 
broo och nidher j 
thesse pino 

the ffalla åff thesse 
bro | och neder i 
thesse pino 

10.126 lath mik ey komma j 
thæssa pino

lath mik ey kommo i 
thæssæ pino

lath mik ey |74 
komme j thessa 
pino

lath meg eÿ koma i 
thesse pine
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Förekomsterna av prepositionen i, riktning med flertydig, dock böjd, rektion
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.127 j thæsso pino | 
skulo allæ falske 
gærninges mæn

i thæss[0] | pino 
skullo alle falske 
gærninges mæn

J thessa pino 
skullo alle falske | 
gærninges mæn

ÿ thesso pino skulo 
all ffal|ska gierninss 
men 

Förekomsterna av prepositionen i, riktning, oböjd rektion
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.128 the kastade | them 
mædh glødandhe 
jærn krokom | 
wr eeldhen och j 
kylden 

the ka-|stadhe them 
mædh glødande 
iærn krobor-|kom 
wr eldhen och i 
kyldhen 

the kasthade | them 
mædh glødandhæ 
iærn krokom | 
wr eeldhen och j 
kyldhen . 

the kastade dom 
mæd | gloande iern 
krokom vr elden och 
i kølden 

10.129 och andra stundh j 
kylden

ok andra stund j 
kyldhen

och | andra stundh j 
kyldhen

och andra stundh i 
kÿlden

Utöver dessa belägg finns drygt 30 exempel där kasus inte kan bestämmas, av typen 
(normaliserat) i jordherike/himmerike, i Hälvite, i tro, i (the) samma stund, i bland, 
i (the) glädhi, i Gudhs nampn, i sänder, i skyn, i Gudhs hedher, i Gudhs tiänist och 
i Gudhs anliti. Även exempel som i likamen, i kroppen och i elden (i riktningskon-
struktion) har uteslutits.

Ovan redovisas totalt 31 belägg på prepositionen i, där således prepositionen finns 
i samtliga textvittnen, och där rektionerna ger information om kasusstyrning. Av dessa 
utgörs 25 av befintlighetskonstruktion (ex. 10.99–10.123) medan de  resterande sex 
utgörs av riktningskonstruktion (ex. 10.124–10.129). Av beläggen på befintlighets-
konstruktion som finns i samtliga textvittnen har fyra helt entydiga  dativformer, dvs. 
två i pluralis (ex. 10.99 och 10.100), ett i maskulinum singularis (ex. 10.102) och 
ett i neutrum singularis (ex. 10.118). Belägget i neutrum singularis, ’j sinæ hiærtæ’ 
(ex. 10.118), sammanfaller visserligen inte med det äldre böjningssystemet i fråga om 
ändelsevokalens kvalitet på bestämningen (’æ’ för väntat ’o’), men närvaron av repre-
sentation för vokal i denna position visar entydigt att det rör sig om en dativform. Till 
dessa kan läggas de åtta beläggen på femininum singularis (ex. 10.110–10.117), vilka 
sammanfaller med den väntade dativformen, men som skulle kunna utgöra ackusa-
tiv singularis med representation för försvagad ändelsevokalism. I exemplen 10.110, 
10.111 och 10.113 har en skrivning med ’e’ använts, som i D 4a i regel inte används 
för försvagat [a] (se avsn. 10.3). Dessa tre exempel är därmed, utifrån D 4a-skrivarens 
ortografi, att betrakta som mer säkra exempel på dativformer än skrivningarna med 
’æ’ i samma position. Totalt ger detta 12 dativböjningar (inklusive ex. 10.110–10.117, 
fem. sing.) av 25 befintlighetskonstruktioner. Fyra exempel, 10.120–10.123, har en 
flertydig rektion, men det framgår likväl att den inte är oböjd. I dessa fall är det fråga 
om ōn-stammar i oblik form, i samtliga fall i formen pino (av pina). 

De entydiga fallen av icke-dativ vid befintlighetskonstruktion är nio till antalet, 
nämligen 10.101, 10.103–10.109 och 10.119. Dessa exempel är utspridda över stora 
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delar av texten, och kan således inte enbart knytas till textens inledning  eller dess 
slut.13 I exempel 10.103–10.109 utgörs rektionen av en nominalfras med ett masku-
lint substantiv i singularis som huvudord, och fraserna är såväl bestämda som obe-
stämda. I exempel 10.104 är det fråga om ordet lughi i bestämd form, och formen 
som används är lughan. I själva verket har substantivet oblik form, medan den be-
stämda artikeln tydligt signalerar att det inte är en dativform. Möjligtvis ska denna 
form tolkas som en kompromiss, på så vis att nominativformen, som slutar på -i, ännu 
inte accepteras i oblik ställning, samtidigt som artikelbruket har anslutit sig till ett 
oböjt system hos de singulara maskulinerna i befintlighetskonstruktion efter i. Mot 
dessa fem exempel i icke-dativ står endast en dativform i maskulinum singularis (ex. 
10.102). Böjningen framgår i detta exempel av formen them. Det är värt att  notera att 
dativböjningen upprätthålls i rektionerna till i vid de feminina substantiven i singula-
ris, medan de maskulina substantiven i singularis för det mesta inte kasusböjs. Plural-
formerna förekommer i såväl dativ som icke-dativ, och detsamma gäller neutrum 
singularis, även om exemplen här är få.

Som nämnts finns det sex fall av riktningskonstruktion där rektionen ger informa-
tion om kasusstyrning (dvs. där böjd och oböjd form inte sammanfaller). I ett fall 
förekommer en entydig ackusativform av ett maskulint ord, och entydigheten kom-
mer av bestämningen, ett adjektiv som slutar på -an, exempel 10.124. Det förekom-
mer vidare fem belägg där huvudordet i rektionen är ett feminint substantiv, exempel 
10.125–10.129. I tre fall är det fråga om ōn-stammen pina, med bestämning i form av 
ett demonstrativt pronomen (ex. 10.125–10.127). I två av fallen har pronomenets av-
slutande vokalkomponent representerats med ’a’ i D 4a, exempel 10.125 och 10.126, 
vilket ger den väntade feminina ackusativformen i singularis, thässa. 

I två fall är det en entydigt oböjd form som har använts, och i båda utgörs rek-
tionen av ett feminint ord, nämligen (i) kylden (ex. 10.128 och 10.129). Ordet kyld 
är feminint och den väntade ackusativformen är kyldina. Det ska observeras att 
 ordet kyld i bestämd form förekommer oböjt också efter prepositionen ur (redovisat 
ovan).

Det finns bland ovanstående belägg på i tre exempel på entydigt böjda former 
som likväl avviker från det äldre systemet, nämligen 10.120, 10.121 och 10.127. De 
är avvikande på så vis att ändelserna på bestämningarna inte sammanfaller med de 
äldre ändelserna, och det är fråga om både befintlighets- och riktningskonstruktion. 
Det synes vara så att substantivets ändelse,  -o, har överförts till bestämningen, t.ex. ’j 
thæsso pino’ (ex. 10.127). Denna företeelse förekommer också i andra sammanhang, 
bl.a. när en ōn-stam utgör direkt objekt. Dessa exempel diskuteras i avsnitt 10.5.4. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de säkra oböjda formerna i samband 
med prepositionen i främst återfinns i maskulinum singularis i befintlighetskonstruk-

13  Man hade kunnat tänka sig att skrivaren inledningsvis vid avskrift av en text följer förlagan nära, för att 
sedan efterhand frigöra sig från denna och ge större utrymme åt den egna normen, i enlighet med Gustaf 
Lindblads (1954: IX–X) tolkning av varianter i isländska handskrifter.
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tion. I övrigt förekommer ströexempel på entydigt oböjda former i pluralis, neutrum 
singularis och femininum singularis. Samtidigt som den äldre böjningen upprätthålls 
i relativt hög grad förekommer flera oböjda former samt former som har böjts men 
inte i enlighet med det äldre systemet. 

Prepositioner som ursprungligen styrde genitiv
Som bekant konstruerades prepositionen til ursprungligen med genitiv, men runt 
1300 övergick den till att huvudsakligen styra ackusativ (Delsing 2014: 30). Beläg-
gen på prepositionen til i de aktuella textvittnena, där de sammanfaller avseende 
kasusböjningen samt där formerna ger information om kasusböjningen, återfinns i 
uppställningen nedan (se notis under uppställningen om uteslutna belägg). 

Observera att K 45 avviker i exempel 10.133 (se avsn. 10.6).

Belägg på prepositionen til, ackusativ 
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.130 til en diupan dall tiill en [000]|pen 
daall

tiil en diwpen daall till en diupan dall

10.131 til en annan dall tiil en | annan daall tiill en annan dall till en andan dall
10.132 til en kringul-|tan 

mur
tiill en kringultan 
mwr

tiill en krin-
|gulthan mwr

till en kingulthan 
mur

Belägg på prepositionen til, rektionen böjd men kan inte klassificeras närmare
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.133 til siælinæ tiil siælinæ tiill siælinæ till siælen
10.134 til enæ smidhio tiill eno smidio tiil eno smidio | till ena smedia
10.135 til siælinnæ tiill siælinnæ tiill siælinæ till siælene
10.136 til kirkio tiil kirkio tiill kirkio till kerke
10.137 til kirkionæ til kirki-|onæ tiill | kirkionæ till kerkione 
Belägg på prepositionen til, genitiv

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.138 til siin tiil sin tiill sin till sin
10.139 til heluites tiil heluites tiill heluites till hellvetes
10.140 til hænna tiill hænne tiill hænne till henne 
10.141 til min tiill myn tiill myn till min 

I drygt 30 fall kan en oböjd form inte skiljas från en ackusativform, och dessa exem-
pel har ej redovisats här (til likamen, til ängelin, til et trä etc.).

Ovan redovisas totalt 12 belägg på prepositionen til. Av dessa kan tre (ex. 10.130–
10.132) säkert klassificeras som ackusativ medan fem (ex. 10.133–10.137) samman-
faller med ackusativ samtidigt som de också skulle kunna tolkas som genitiv. Inga 
säkra oböjda former finns, men som ovan påpekats finns många fall där ackusativ 
och oböjd form inte kan skiljas åt. Vid fyra tillfällen styr til genitiv, och i tre av dessa 
utgörs rektionen av ett pronomen (ex. 10.138, 10.140 och 10.141). I det återstående 
fallet är det fråga om Hälvite (ex. 10.139), där genitivändelsen visserligen är förkor-
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tad, men skrivningen är identisk med det fall där denna ordform förekommer i säker 
genitiv (’heluites modher’; D 4a). Bruket av prepositionen til ansluter sig därmed till 
bruket efter kasusförändringarna runt 1300.

Sammanfattning, prepositioner 
Genomgången av prepositionerna som enbart styr dativ visar upp en stor variation 
i fråga om rektionens kasus. En översikt över kasusstyrningen ser ut enligt tabell 8, 
med de osäkert klassificerade beläggen exkluderade. Exempel som endast kan klassi-
ficeras som böjda, men inte närmare än så (t.ex. en ōn-stam i oblik form utan bestäm-
ning) är ej medtagna. Däremot har de feminina formerna i singularis, med bestäm-
ning eller artikel med ä-/e-vokalism finalt, som i D 4a (men inte i övriga textvittnen) 
sannolikt bör uppfattas som just dativformer, tagits med. Det betyder att andelen böj-
da former är högre än vad tabellerna visar, eftersom åtskilliga fall med böjning men 
tvetydigt kasus inte finns representerade här. Istället har fokus lagts på de former som 
är mer säkra avseende dativ gentemot icke-dativ. Detta gäller även tabell 9 nedan.

Tabell 8. Översikt, prepositioner som styr dativ.

Preposition Dativ Icke-dativ Totalt
af 13   8 21
at   3   –   3
fra(n)   1   2   3
mædh 25 29 54
ur   –   2   2
Totalt 42 41 83

Fördelningen när det gäller prepositioner som styr både ackusativ och dativ, vid för-
väntad dativ, ser ut enligt tabell 9.

Tabell 9. Översikt, prepositioner som styr både ackusativ och dativ, förväntad dativ.

Preposition Dativ Icke-dativ Totalt
a   5   2   7
i 12   9 21
Totalt 17 11 28

I fråga om både de rena dativprepositionerna och befintlighetskonstruktionerna hos a 
och i finns en relativt jämn fördelning mellan former i dativ och icke-dativ, dock med 
en något större övervikt för dativformer hos de sistnämnda. Det är tydligt fråga om att 
språkformen utgör en blandning, där dativformer och icke-dativformer före kommer 
jämte varandra. Det finns dock en kategori där dativformen är särskilt fåtalig, näm-
ligen vid i i befintlighetskonstruktion med ett maskulint substantiv i singularis. Be-
läggen ser ut enligt följande:
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i, befintlighetskonstruktion med rektion i dativ:

•	 ’J them mwr’ (exempel 10.102)

i, befintlighetskonstruktion med rektion i icke-dativ:

•	 ’j thæn | dalen’ (exempel 10.103)
•	 ’j lughan’ (exempel 10.104)
•	 ’j thæn | hughen’ (exempel 10.105)
•	 ’wthi en rædelikin | eldh’ (exempel 10.106)
•	 ’j thæn lughæ’ (exempel 10.107)
•	 ’j en eldh’ (exempel 10.108)
•	 ’J | thæn mwr’ (exempel 10.109)

Motsvarande konstruktion vid a, med rektion i maskulinum singularis, är fåtalig, 
och förekommer endast i följande tre belägg:

a, befintlighetskonstruktion med rektion i dativ:

•	 ’a kroppenom’ (exempel 10.86)
•	 ’a sinom bak’ (exempel 10.87)

a, befintlighetskonstruktion med rektion i icke-dativ:

•	 ’a en stoll’ (exempel 10.88)

Ett av de mest centrala resultaten av genomgången är att variationen i mycket hög 
grad sammanfaller i de olika textvittnena. Trots att variationen mellan t.ex. dativ och 
icke-dativ vid förväntad dativ är stor och synbarligen regellös, med variation i iden-
tiska konstruktioner (t.ex. hängia mädh osv.), så återfinns de böjda respektive oböjda 
formerna med få undantag i samma textställen i de olika textvittnena. Detta tyder på 
att skrivarna har kopierat sina respektive förlagor på morfologisk nivå, och att den 
språkblandning vi ser i åtminstone D 3, Linc. 1a och K 45 med säkerhet är resultatet 
av att skrivarna har följt förlagan. Dessa former speglar därmed inte skrivarnas egen 
språkliga norm. I fråga om D 4a kan man inte avgöra detta med säkerhet eftersom 
det är det äldsta textvittnet. Denna fråga tas upp till behandling i avsnitt 10.7 nedan.

Även om den totala fördelningen mellan dativ och icke-dativ hos de rena dativ-
prepositionerna är relativt jämn, skiljer sig de enskilda prepositionerna åt. Den mest 
frekventa prepositionen, af, har en kraftig övervikt för rektion i dativ, medan enstaka 
exempel på rektion i icke-dativ förekommer. När det gäller de mindre frekventa pre-
positionerna at, fra(n) och ur, är tendensen olika hos de olika prepositionerna: at 
styr dativ, medan fra(n) och ur har rektion i icke-dativ. Denna växling kan inte heller 
förklaras med att rektionerna till af och at utgörs av pronomen eller nakna substantiv, 
eller att det på annat sätt rör sig om stelnade fraser. 
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10.5.2 Nominativändelsen -er 
I detta avsnitt undersöks förekomsten respektive avsaknaden av nominativändelsen 
-er på maskulina substantiv och adjektiv. När det gäller denna ändelse har här endast 
registrerats belägg utan bestämd slutartikel (gäller endast substantiven). Vid bestämd 
slutartikel föll -er-ändelsen tidigt bort, och mycket riktigt saknas helt belägg på be-
varad ändelse med bestämd slutartikel i de aktuella textvittnena. I uppställningen 
nedan redovisas exemplen på bevarad -er-ändelse på maskulina substantiv och adjek-
tiv, och därefter finns exemplen där ändelsen saknas i samma position. Morfologiskt 
sammanfaller de fyra textvittnena i samtliga tillfällen, förutom i exempel 10.154, där 
K 45 har en avvikande form. Endast D 4a återges i uppställningen.

Maskulina subst., adj. eller part. med nominativändelsen -er
D 4a

10.142 och gik nøduger | til kirkio
10.143 Hw æst | thu ey nw hugmoder
10.144 han war fulder | mædh bik och brænnesten
10.145 och fulder mædh | vsla siælæ
10.146 war en gry|melighin eeldher 
10.147 en præster gik thær tha ower
10.148 han war fulder mædh rædhelik diwr
10.149 en tiuffuer mædh | enæ korn byrdhæ
10.150 rætter dugher ey wtan miskund
10.151 Nw ær gudh miskundsammer widh tik
10.152 thy ær nw gudh rætter
10.153 sidhan smittades thera hugher
10.154 aff thæss mwn gik | en rædheliken eeldher
10.155 thær | la lucifer a gruffuo swarter som en | ram
10.156 han ligger sielffuer bundhen
10.157 konkaber laa | lenghe siwker
10.158 bleff døder
10.159 han | war all forgylder och war sielffuer | klædder
10.160 han | war all forgylder och war sielffuer | klædder
10.161 han | war all forgylder och war sielffuer | klædder
10.162 konungen stodh j en eldh och war klædder
10.163 swa loffuader | warth thu
10.164 Jnnan thæn mwr war ee dager
10.165 thær war sangher
10.166 och aldri | grater
10.167 thær war liiff och aldrik døder
10.168 thæn tiidh iach war hung|roger 
10.169 tha | iach war tørstogher
10.170 loffaduer warde gudh
10.171 gudh altzwalduger
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Maskulina subst., adj. eller part. utan nominativändelsen -er
D 4a

10.172 huru grym gudh ær
10.173 Hwar ær nw thin blidskap |
10.174 j thæn | dalen war mykyn grat
10.175 han war en pelagrim
10.176 thær war mykyn eeldh

Utöver dessa belägg finns också exemplet ’hwi ær | iach ensammin forglømdh’. 
 Jaget i satsen är huvudpersonen, som vid denna punkt under en lång period har gått 
under benämningen själen och omtalats som hon. Även om huvudpersonen här talar 
om sig själv finns det likväl en viss osäkerhet i om denna form ska uppfattas som 
feminin eller maskulin. Som framgår av de övriga totalt 35 exemplen ovan har ändel-
sen -er representerats i 30 fall, och det rör sig om substantiv, adjektiv, pronomen och 
perfekt particip. Endast fem säkra belägg finns på att denna ändelse har utelämnats, 
nämligen i skrivningarna av bliþskaper, elder, grater, grymber och pilagrimber. Av 
dessa finns elder (ex. 10.146 och 10.154) och grater (ex. 10.166) också belagda med 
-er-ändelse i de aktuella textvittnena. Avseende bliþskaper ger Söderwall den nor-
maliserade formen bliþskaper, men bland de belägg han ger saknas former med -er-
ändelse. Belägget i exempel 10.173 finns för övrigt med i Söderwalls artikel, och det 
är det enda i artikeln där nominativ är att vänta. I fråga om pilagrimber finns bland 
Söderwalls exempel belägg på nominativformer med -er-ändelse jämte former med 
utelämnad ändelse.

I fråga om de starka maskulinerna beskriver Wessén (1968: 137) utjämningen 
mellan nominativ och ackusativ på så vis att ackusativformen träder in i nominativens 
ställe. I obestämd form blir former utan -er vanliga först mot slutet av medeltiden. 
Utifrån exemplet fisk(er) beskriver Wessén kasusbruket under den yngre fornsvenska 
perioden på följande vis: i nominativ varierade fisker och fisk, i ackusativ använ-
des fisk, medan fiskin dominerade i nominativ och ackusativ bestämd form. Wessén 
hävdar (a.a. s. 147) att -er-ändelsen (mask. nom. sing.) bevaras längre på adjektiv än 
på substantiv, särskilt som predikativ, och att den i denna funktion används frekvent 
in på 1500-talet. 

Den övergripande tendensen hos beläggen ovan är att denna ändelse har bevarats. 
Det finns inte heller några belägg på att -er-former förekommer vid väntad ackusativ 
eller dativ. De enstaka beläggen på -er-lösa former kan tolkas som utslag av ett 
begynnande kasusbortfall, men det ska noteras att formernas ursprung i åtminstone 
D 3, Linc. 1a och K 45 är förlagan, inte skrivarnas egen vacklande norm, eftersom 
de oböjda formerna återfinns i samma textställen i samtliga textvittnen. En kontroll i 
Namnlös och Valentin ger vid handen att även D 4a-skrivaren har varit förlagebunden 
i detta avseende, eftersom mönstret i Namnlös och Valentin skiljer sig från det i 
Tungulus. Namnlös och Valentin, som består av ca 15 200 graford (jämfört med 6 
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100 i Tungulus), innehåller totalt 35 belägg på bevarad -er-ändelse i nominativ (mask. 
sing.). Det saknas dessutom helt belägg på denna ändelse på substantiv, utan samtliga 
återfinns på adjektiv, pronomen och perfekt particip. Vidare är denna ändelse inte 
konsekvent närvarande på sådana ord, utan även här kan man se ett långt gånget 
bortfall. I detta avseende befinner sig därmed Namnlös och Valentin på ett senare steg 
i utvecklingen än Tungulus, och på grund av den stora skillnaden mellan texterna kan 
man anta att skrivaren har varit förlagebunden i detta avseende. Det är därmed troligt 
att förlagan till textvittnet Tungulus i D 4a hade samma eller mycket likartad struktur 
avseende förekomsten av -er-ändelsen i nominativ. Se vidare avsnitt 10.7, där flera 
språkliga drag jämförs i andra texter i D 4a.

10.5.3 Objektsformer av pronomen 
Som bekant följer pronomen generellt inte samma linje i kasusutvecklingen som sub-
stantiv, och enskilda pronomen följer också olika mönster. I de aktuella textvittnena 
används i tre fall med säkerhet endast en objektsform av pronomen, nämligen i fråga 
om mik, þik och sik, medan mär, þär och sär inte används alls. I fråga om växlingen 
the/them som objektspronomen kan man se att båda dessa former visserligen an-
vänds, men det finns rikligt med exempel på att them används vid väntad ackusativ. 
Det finns således en långt gången tendens att them har generaliserats som objekts-
pronomen. 

De objektsformer av pronomen som kräver en prövning är hona/hänne respek-
tive han/honom (3:e pers. sing.). I själva verket förekommer i D 4a endast formen 
hona fullt utskriven, medan hänne alltid är förkortad avseende den första vokalen. De 
säkra beläggen på formen hona i D 4a (med motsvarigheterna i övriga textvittnen) 
är följande:

Hona
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.177 sidhan kom engelin 
ater til siælinæ | och 
gladdhæ hona effter 
the pino som hon | 
haffde tolth 

sidhan kom engelin 
ather tiil siælinæ | 
och glæddho hone 
sidhan epther the 
pino | hon haffde 
tolth 

sidhan kom engelin 
ather tiill siælinæ | 
och glæddhe hone 
sidhan epther the 
| pino hon haffdhe 
tolth / 

sidan kom engelen 
åter till siælen |128v 
och glædde henne 
sidan effter the pine 
hon haffde tolth | 

10.178 the | ko thu sagde aff 
hona galt jach wæl 
| igen

thæn koo |  
[00]u sagde aff / 
hone galth iagh wel 
ighen 

thæn koo thu sagdhe 
aff / hone galth | 
iach wæll ighen

du galth then | ko 
du sagde åff henne 
galth iag galth iag 
vell | igen

10.179 thu galt hona | ey 
ater igen 

thu galth honæ ey 
ather | [00]hen 

thu | galt hona ey 
ather ighen 

du galth henne eÿ 
åter |129r igen 

10.180 før æn thu gath 
hona ey | lenghre 
hafft 

før æn thw gath 
ey lengre hone |529 
haffth

ffor æn thu | gaath 
ey honæ lengre 
hafft

ffor en du gath 
henne eÿ lenger 
haffth
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10.181 engelin gaff sin 
signilsse ower | 
hona 

æ[n00000] |530 gaff 
sin signilssæ offuer 
hona 

ængelin gaff sin 
signilse offuer | 
hona 

engelen gaff sin sing| 
nellse offuer henne 

Observera att även D 3 har en entydig ackusativform i fyra av de fem fallen där 
D 4a har en entydig ackusativform (ex. 10.177, 10.179–10.181), och att Linc. 1a 
har en entydig ackusativform i tre av fallen (ex. 10.179–10.181). I K 45 används 
däremot henne som ett generaliserat objektspronomen. I beläggen i uppställningen 
ovan återfinns ackusativformen i samtliga fall där ackusativ är att vänta. I exempel 
10.177–10.180 utgör hona direkt objekt till verb som konstrueras med ackusativ. I 
exempel 10.181 utgör hona rektion i en prepositionsfras med over (ivir) som huvud-
ord. Denna preposition styrde ursprungligen såväl dativ som ackusativ (Söderwall, 
iver, A (prep.) I, dat., resp. II, ack.). I det aktuella exemplet är det snarast Söderwalls 
betydelse II:9 det är fråga om, nämligen ’i eder och böner’. 

I samtliga fall där hänne, dvs. dativ enligt det äldre systemet, är den väntade 
formen återfinns i D 4a skrivningen ’ħne’ (tre gånger) och ’ħnä’ (en gång). Det 
 horisontella förkortningsstrecket används i övrigt i skrivningar där det med säker-
het betecknar ä-vokalism + ’n’, nämligen i skrivningar av pronomenformen thänne 
(skrivet ’tħne’; tre gånger). Däremot saknas belägg på att det horisontella förkort-
ningsstrecket betecknar o-vokalism + ’n’. Det är därför sannolikt att skrivningarna 
’ħne’ och ’ħnæ’ är avsedda att beteckna just dativformer, inte ackusativformer med 
försvagad ändelsevokalism. Observera att detta endast gäller D 4a.

Den maskulina dativformen, honom, förekommer i tio säkra belägg, medan acku-
sativformen han förekommer i ett säkert belägg. D 4a, D 3 och Linc. 1a sammanfaller 
i fråga om detta. K 45 avviker i fråga om han (se avsn. 10.6). 

Honom
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.182 Siælen stodh a 
kroppenom och 
tordhe | ey aff 
honom gangha 

Siælen stodh a 
kroppenom och | 
thorde ey aff honum 
ganghe 

Siæ:|lin stodh a 
kroppenom och 
torde ey | aff honum 
ganghe

siælen stodh å 
kroppenum och 
torde | eÿ åff hånum 
gånga 

10.183 for them war badhæ 
| math och dryk och 
honom mathe the | 
engelund na

[00]r them war 
badhe math ok dryk 
och | [00]um matthe 
the engelund na

ffor them war badhe 
| math och dryk och 
honom matthe the 
|79 ingelundh na 

ffor them var bå|de 
math och drÿck och 
hånum måtte the 
engålunda | nå

10.184 the | blæsæ och 
ryktæ hans eeldh 
wnder | honom

the blæse | och 
rykthe hans eldh 
wnder honom

the blæse och rykte 
| hans eeldh wnder 
honom

the blæste och røckta 
hanss elder | vnder 
hånum
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10.185 huru manghe 
diæff|læ kringhom 
om honom waro 
thæt giter hiær|tæt 
ey huxat eller 
tunghan talat

hurw manghe 
diæffle | om kringh 
honum ware thæt 
gither hiærthæt | ey 
huxath eller tungha 
thalath

hurw | manghe 
diæffulæ om kringh 
honom waro | thæt 
gyther hiærtat ey 
huxat eller | twngha 
thalath

huru många dieffla 
om|kring hånum 
våro thæt giter 
hiertadh eÿ huxsad | 
eller tunga talath

10.186 hwo som aff hænne 
drak honom tørste | 
aldrik

hwo som aff hænne 
drak honum tørsthe 
aldrik

hwo som aff hænne 
drak honum tørste | 
aldrich 

hoo | som åff henne 
drack hånum 
tørstade aldrig

10.187 thær kom | myket 
folk och førdhæ 
honom dyræ | 
gaffuor j mæssæ 
klædhom 

thær kom myket 
fo[00] | och førdde 
honum dyre gaffuor 
j mæss[æ] | klædhen 

thær kom mykith 
folk och | førdde 
honum dyre gaffuor 
j mæssæ | klædhen 

ther komme møkedh 
ffolck och fførde 
hånum | dÿra 
gåffuer i messe 
klæden 

10.188 the | fiollo allæ a 
knæ for honom 

the fiolle alle a knæ 
før h[00] 

the fiolle alle a knæ | 
ffor honom 

the fiølle alla å knæ 
ffør | hånum 

10.189 Siælen | spordhe 
hwo the waro thær 
honom | giordhæ 
swa storæ æræ

Siælen spordh[0] | 
hwo the waro thær 
honum giordhe swa 
st[o00] | æro

Siæ|lin sporde 
hwo the waræ thær 
honom | giorde swa 
stora æro

siælen sporde ho 
thæt varo | som 
hånum giorde så 
stora æro

10.190 fol-|kit folgde alt 
effter honom 

folket følgdhe alth 
epter honum 

folkit følgde alt 
epther honom 

ffolkedh ffølgde 
effter honum 

10.191 och fiollo all [så!] | 
a sin knæ och badho 
for honom til gudh

[000] |536 fiolle alle 
a knæ sin och badhe 
for honom til gudh

och fiolle | alle a 
knæ sin och badhe 
for honom tiil | 
güdh

och ffiølle | alla å 
knæ sin och både 
ffor hånum till gudh

Han (ackusativ)
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.192 som swikæ sin 
iæmcristin j rættæ 
tro | och bættræ thæt 
ey widher han

so[m] | swike sin 
jæmcristen i rætthe 
tro och b[æ0000] | 
thæt ey widher han

som swike sin 
iæmcristen | j rætthe 
troo och bættræ thæt 
ey wider han |

som suicka sin 
iemncristen | i rætta 
tro och bætra thæt eÿ 
veder ham

I D 4a används konsekvent skrivningen ’hom’ för honom. I D 3 och Linc. 1a an-
vänds samma skrivning, och dessutom ’honō’. K 45 har samma fördelning gällande 
 honom, medan ham används istället för han. Med tanke på att Linc. 1a sannolikt är 
den  direkta förlagan till K 45 kommer denna skrivning av att K 45-skrivaren har löst 
upp det horisontella förkortningsstrecket i ’hā’ med ’m’ istället för ’n’.

I samtliga fall utom ett (ex. 10.185) används formen honom där man väntar sig 
dativ enligt det äldre systemet: 

•	 I exempel 10.182 står honom som rektion till prepositionen af, som konstru-
eras med dativ.

•	 I exempel 10.183 utgör honom objekt till verbet na, som konstrueras med 
dativ, se avsnitt 10.5.4 nedan. 
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•	 I exempel 10.184 utgör honom rektion till prepositionen under i befintlighets-
konstruktion.

•	 Efter prepositionen um/om väntar man sig ackusativ, varför bruket av honom 
i exempel 10.185 bryter mot det äldre systemet. I supplementet till Söder-
wall (art. um) anges visserligen att dativ i enstaka fall kan förekomma efter 
um/om, men i den aktuella betydelsen, ’runt om, omkring’, var det även i 
det äldre systemet fråga om konstruktion med ackusativ. Schlyter (art. Um) 
anger endast ackusativstyrning hos denna preposition. I fornvästnordiskan, 
som jämförelse, konstruerades um med dativ i endast två betydelser: 1) i be-
tydelsen ’över’, t.ex. sitja um borðum (ex. från NO), och 2) i tidsuttryck i 
pluralis, t.ex. um sumrum.

•	 Verbet þörsta konstruerades först med ackusativ (liksom i fornvästnord iskan, 
se Fritzner, art. þyrsta), men övergick under fornsvensk tid till konstruktion 
med dativ. Därefter, också under fornsvensk tid, övergick det till att konstru-
eras personligt (Falk 1997: 14–15, 61). Söderwall ger också prioritet åt dativ 
(art. þörsta: ”opersonl. med dat. (el. ack.)”). I exempel 10.186 är det fråga om 
opersonlig konstruktion, och Falks framställning samt  Söderwalls artikel ger 
grund för tolkningen av honom som väntad dativ.

•	 I exempel 10.187 utgör honom indirekt objekt.
•	 I exempel 10.188 utgör honom rektion till prepositionen for, som i den 

 aktuella betydelsen, ’för, inför, i närvaro af’ (Söderwall art. for, bet. A 2), 
konstruerades med dativ. 

•	 I exempel 10.189 utgör honom indirekt objekt.
•	 I exempel 10.190 står honom efter äptir i fylghia äptir med väntad dativ ur ett 

västnordiskt perspektiv, även om Söderwalls exempel i artikeln fylghia äptir 
har konstruerats med ackusativ.

•	 I exempel 10.191 utgör honom rektion till prepositionen for, som i den 
 aktuella betydelsen konstrueras med dativ (Söderwall, art. for, A (prep.) bet. 
I:10, ’för, till förmån för, till hjälp el. skydd för’).

I belägget på han (ex. 10.192) väntar man sig just ackusativ i det äldre systemet, 
utifrån Söderwalls framställning (art. viþ A (prep.) bet. II:8; ack., ’för att utmärka den 
till hvilken man träder el. står i ett (vänligt el. fientligt) förhållande; sålunda i uttryck 
som beteckna handlingssätt el. beteende’). I artikeln viþ ger Söderwall belägg som 
är snarlika exempel 10.192. Vidare förekommer likartade uttryck med viþ vid flera 
tillfällen i texten Tungulus, och då är rektionen till viþ entydigt icke-dativ:

•	 10.193: ’the som giordhe | sinom iæmpcristnæ misførilsse mædh sinom 
 han-|dhom och ey bøth widh gud och sin iæmp|cristin’

•	 10.194: ’for thy at han badh dræpa en | riddare moth landz laghom och bøtte 
| thæt ey widh gudh eller mæn’

•	 10.195: ’och haffdo ey trugh eller lømsko | widh sin iæmcristin’
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Även om det totala antalet belägg på han (ack.) och honom är få, visar likväl 
de exempel som finns en upprätthållen distinktion mellan ackusativ- och dativfor-
men. Det betyder att såväl han – honom som hona – hänne upprätthålls. Wessén 
(1968: 143–144) hävdar att det är ca 1400 som dativformerna hänne och honom 
börjar användas istället för ackusativformerna hana/hona och han, och att detta sker 
regelmässigt efter 1450. Man kan åtminstone som tillägg till detta konstatera att 
skrivare efter 1450 kunde kopiera ackusativformer vid avskrift av äldre förlagor. 

Sammanfattningsvis kan pronomenbruket i de undersökta textvittnena beskrivas 
på följande sätt. De gamla dativformerna mär, þär och sär förekommer inte alls, utan 
mik, þik och sik används genomgående. I 3:e person pluralis har them i hög utsträck-
ning vunnit mark som generaliserat objektspronomen. Ströexempel finns på the som 
ackusativform, men dessa är få, samtidigt som beläggen på them som direkt objekt 
i väntad ackusativ är talrika. Däremot synes distinktionen hona – hänne respektive 
han – honom upprätthållas i samtliga textvittnen förutom K 45. 

10.5.4 Objekt till verb 
Nästa steg i genomgången av kasusbruket i textvittnena av Tungulus är att undersöka 
förekomsten av kasusböjda former vid verb. Inledningsvis görs en kontroll av de 
verb som konstrueras med dativ, såväl mono- som ditransitiva. Därefter redovisas 
fallen av direkt objekt i väntad ackusativ, för att visa i vilken mån ackusativböjning 
upprätthålls i denna position.

Dativ vid verb
De belägg på verb som konstrueras med dativ i de undersökta textvittnena redo-
visas i uppställningen nedan. Det är, som nämnts ovan, dativkonstruktioner av olika 
slag som har samlats i samma uppställning. I vissa fall är det ditransitiva verb där 
dativformen utgör indirekt objekt (t.ex. giva) och i andra fall är det monotransitiva 
verb med objekt i dativ (t.ex. fylghia och glöma). Skrzypek (2005: 82) påpekar att 
utvecklingen hos de olika dativkonstruktionerna inte var parallell, och att dativ som 
uppfattades som instrumentell föll bort relativt tidigt (a.st.), medan verb med betydel-
sen ’att hjälpa’ (t.ex. hiälpa; a.a. s. 83–84) och ’att närma sig’ (t.ex. möta; a.a. s. 85), 
vanligtvis med animat objekt, behöll dativen längre. Som i tidigare uppställningar har 
sådana belägg inte tagits med där formen inte kan bestämmas som böjd eller oböjd. 
Vissa exempel har dock tagits med där formen bestämmas som böjd, även om inte 
ackusativ säkert kan skiljas från dativ, t.ex. exempel 10.208 och 10.209. Exempel 
med pronomenformerna mik, þik och sik har inte medtagits.

Observera att K 45 avviker i 10.199 och 10.200 (se avsn. 10.6).
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Fylghia
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.196 han forsmadde 
fatighæ mæn och | 
følgde myket sinom 
wiliæ 

han | forsmadhe 
fatighe mæn och 
følgde myket | 
sinnom wiliæ 

han forsmadhe | 
fatighe mæn / och 
følgdhe myket 
sinom | wiliæ 

han fforsmådde 
ffattige men och 
ffølg|de møkedh 
sinum velga 

10.197 Tha hon stodh j 
the glædi | tha kom 
engelin ater til 
hænna som hænnæ 
| haffde følgth och 
sagde swa

Tha hon stod i the 
glæ[00] | tha kom 
engelin ather tiill 
hænne som hæn[n0] 
| haffde følgh [så!] 
och sagde swa 

Tha hon stodh | j the 
glædj kom ængelin 
aather | tiill hænne 
som hænne haffde 
følght oc | sagde 
swa

tå han stodh i the 
glæde kom engelen 
| åter till henne som 
henne haffde ffølgth 
och sagde så

Giva
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.198 for thy at thu gaff 
thit gotz |478 fore 
wærldz rosningh 
och loff och ey 
fatighom | fore gudz 
skuldh

for thy at thu | 
gaff tith gotz fore 
wærldz rosningh 
och gaff | ey 
fatighom fore gudz 
skuldh

for | thy ath thw 
gaff tith gotz fore 
wærldz | rosningh 
och gaff ey 
fatighom fore gudz 
| skuldh

ffor thi ath du gaff 
deth godz ffor verds 
| rosning och gaff eÿ 
ffattigum ffore gudz 
skÿll

10.199 gaffuo sinom sokno 
mannom onth 
effter|dømilsse och 
olofflik liffnadh

gaff[00] | sinom 
man [så!] sokne 
mannom onth 
epther [d0000]|se 
och oloffligh liffnath

gaffuo sinom | 
sokne mannom 
onth epther dømilse 
| och oloffligh 
liffnath

gåffue sinum 
socknamen onth 
effter|dømmelse och 
olofflig leffnadh

10.200 donatus gaff myket 
bort | fatige folke 
aff sith gotz kirkiom 
| och klostrom 

donatus gaff 
miket bort | fatigh 
folke aff sith gotz 
kirkionne ok 
kløstrom 

donatus gaff mykit 
bort fatighe | folke 
aff sith gotz kirkiom 
och cløstrom | 

donatus gaff møkedh 
| borth ffattigum 
folcke åff seth 
gotz kerkum och 
cløstrom | 

10.201 donatus gaff myket 
bort | fatige folke aff 
sith gotz kirkiom | 
och klostrom 

donatus gaff miket 
bort | fatigh folke aff 
sith gotz kirkionne 
ok kløstrom 

donatus gaff mykit 
bort fatighe | folke 
aff sith gotz kirkiom 
och cløstrom | 

donatus gaff møkedh 
| borth ffattigum 
folcke åff seth 
gotz kerkum och 
cløstrom | 

10.202 donatus gaff myket 
bort | fatige folke aff 
sith gotz kirkiom | 
och klostrom 

donatus gaff miket 
bort | fatigh folke aff 
sith gotz kirkionne 
ok kløstrom 

donatus gaff mykit 
bort fatighe | folke 
aff sith gotz kirkiom 
och cløstrom | 

donatus gaff møkedh 
| borth ffattigum 
folcke åff seth 
gotz kerkum och 
cløstrom | 

10.203 och gaffuo gærnæ | 
fatighom mannom 
aff sith gotz j gudz 
hedher 

ok | [0]affuo gærnæ 
fatighom mannom 
aff sith godz | [0] 
gudz hedher 

och gaffuo | 
gærnæ fathighom 
mannom aff sith 
gotz j | gudz hedher 

och goda gåffua 
gierne ffattigum 
mannom math | åff 
seth godz i gudz 
heder 
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10.204 och gaffuo fatige 
folke [a]ff sith | gotz 

och gaffuo fatighe 
fol-|ke aff sith gotz

och goffuo fatighe 
|95 folke aff sith gotz 

och | gåffue ffattige 
ffolcke aff seth godz

10.205 sidhan gaff han 
borth alt thæt | han 
atthe fatighe folke j 
gudz heder

[0]idhan gaff borth 
alth thæt han atthe 
fati-|[000] folke i 
gudz hedher

siden | gaff bort alt 
thæt han aatte fatige 
| folke j gudz hedher

sidan | gaff borth 
alth thæt han åtte 
ffattige ffolke i gudz 
heder

Giälda
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.206 och gælder ey | 
hwariom effter 
sinom gærningom. 

ok | [00]ldher ey 
hwariom epther 
sinom gærninghom

och gældher 
ey hwariom 
epther sinom | 
gærninghom.

och geller eÿ 
huarium effter 
sinum | gierningum

Glöma
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.207 The enkior thu | thær 
saa glømpdo snart 
sinom husbondom | 

the enkior thu thær 
saa glømpdo snarth | 
theræ husbondhom

the enkior thu thær 
| saa glømpdo snart 
theræ husbondhom 

| the encker du ther 
så glømpde snarth 
dera hosbondom 

10.208 och badh at hon 
skuldhe <ey> | 
glømæ the pino tha 
hon komme ater til | 
kroppen

och badh ath hon 
skul-|dhe <ey> 
gløme the pine tha 
hon komme ater | tiil 
kroppen

och badh | ath hon 
skulde <ey> gløme 
the pino / | tha hon 
komme ather tiill 
kroppen 

och badh ath hon 
skulle <ey> glømma 
the pine tå hon 
komme | åter till 
kroppen

10.209 tha fik hon swa 
myklo rædzlæ at 
hon | glømde allæ 
the glædi han haffde 
førre | seeth 

tha fik hon sw[0] | 
myklo rædzlæ ath 
hon glømde alle 
[000] | glædi hon 
haffde seeth førre 

tha fik hon swa 
myklæ | rædzlæ ath 
hom [så!] glømpde 
alle the |94 glædj 
hon haffde seeth 
forre 

så ffeck hon så 
møkla rædz|sla ath 
hon glømde alla the 
glæde hon haffde 
seth fforra

Göra
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.210 thæt æro the som 
giordhe | sinom 
iæmpcristnæ 
misførilsse 

thæt æro the | som 
giordhe sinom 
jæmpcrisnæ 
misførilse 

thær æro the som 
giorde | sinom 
iæmcristnom 
misførilsse 

thæt æro the som 
giorde sinum 
iemncris|stenom 
misførelse 

10.211 hwo the ware thær 
honom | giordhæ 
swa storæ æræ

hwo the ware thær 
honum giordhe swa 
st[o00] | ære

hwo the waræ thær 
honom | giorde swa 
store ære

ho thæt vare | som 
hånum giorde så 
store ære

Iæta
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.212 som han iættæ 
allom syndughom 
mannom 

som han iættæ 
allom syn|dughom 
mannom

iætthe allom 
syndughom 
man:|nom

som han iætte allom 
sÿndu|gum manum
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Känna
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.213 kendho | thera 
barnom huru the 
skuldo liffuæ 

kendho sinom 
barnom huru | [0]he 
skuldho liffue 

kendo |87 sinom 
barnom hurw . the 
skuldho liffue 

kende sinum 
barnum hure the 
skulle | leffua 

Möta
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.214 Som hon kom mith 
| a brona møthe 
hænne en tiuffuer 
mædh | enæ korn 
byrdhæ

som hon kom mith a 
brone miøte | hænne 
en tiuffuer mædh 
enæ korn byrde 

som hon kom 
A brone møtthe 
hænne | en tiwffuer 
mædh enæ korn 
byrdhe |

som hon kom | å 
brona møtte henne 
en tiuffuer mædh 
ena korn | børdhe

Na
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.215 for them war badhæ 
| math och dryk och 
honom mathe the | 
engelund na

[00]r them war 
badhe math ok 
dryk och | [000]um 
matthe the engelund 
na

ffor them war badhe 
| math och dryk och 
honom matthe the 
|79 ingelundh na 

ffor them var bå|de 
math och drÿck och 
hånum måtte the 
engålunda | nå

Þiäna
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.216 thæn tiidh thu liffde 
| tha tiænthe thu 
them thær tik wiliæ 
| nw pinæ

thæn tiidh thu liiffde 
tha tiænthe thu | 
them tik wiliæ nw 
pinæ

thæn tiidh thu 
liiffdhe tha | tiænthe 
thu them tigh wiliæ 
nw | pinæ .

then tidh du leffde 
då tiente du dem | 
deg velia nu pina

10.217 och the som troligæ 
tiænæ | gudhi j 
kirkionæ 

ok | the som trolighe 
tiænæ gudhi 
kirkione | 

och the som 
trolighe tiæne | gudj 
kirkione 

och the som troliga 
tiænar | gudi 
kerkione 

Totalt är det således fråga om 22 textställen, och verben som finns representerade 
är fylghia, giva, giälda, glöma, göra, iäta, känna, möta, na och þiäna.14 I vissa fall 
är det fråga om dativ vid indirekt objekt, giva, och i andra om monotransitiva verb 
som styr dativ inom det semantiska fältet ’att hjälpa’, t.ex. þiäna. I exempel 10.197, 
10.214, 10.215 och 10.216 utgörs objektet av pronomen, och utifrån avsnitt 10.5.3 
kan de bedömas på följande vis. Skrivningarna ’ħnæ’ (ex. 10.197) och ’ħne’ (ex. 
10.214) bör tolkas som just dativformen hänne, inte som en generaliserad objekts-
form. Skrivningen ’hom’ (ex. 10.211 och 10.215) bör tolkas som just dativformen 
honom, inte som en generaliserad objektsform. Pronomenformen them (ex. 10.216) 
har inte fullständigt generaliserats som objektspronomen i 3:e person pluralis, men 
den förekommer ofta i positioner där ackusativ vore den väntade formen. Man kan 
därför inte utgå från att denna form ska beteckna dativ. Sammantaget betyder det att 
14  Det finns också ett belägg på verbet vända (text från D 4a): ’och wendho ee som thidaste vsla siælæ’. 
Detta verb konstruerades i fornvästnordiskan med såväl dativ som ackusativ (Fritzner, art. venda), men 
utifrån exemplen hos Söderwall (art. vända) och Schlyter (art. Vænda) tycks detta verb ha konstruerats 
med ackusativ i fornsvenskan.
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av de 22 beläggen har 19 entydig dativform. De som inte har detta är exempel 10.208 
och 10.209, där det inte finns någon bestämning eller ändelse som tillåter entydig 
klassificering, och 10.216 (pga. pronomenformen them). 

Gentemot dessa exempel finns ett belägg på oböjt indirekt objekt, då med verbet 
fa ’få’:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.218 Swa fik engelin siæ-

|len en othama ko
Swa fik engelin 
siælen en otha-|me 
koo

Swa fik | engelin 
siælin en otha[m0] 
koo

så | ffeck engelen 
siælen enå otamå ko

 
Observera att det direkta objektet i exempel 10.218 i D 4a/D 3/Linc. 1a visar upp 
blandad böjning, med oböjd obestämd artikel men böjt adjektiv (se ex. 10.248 nedan; 
se också avsn. 10.6). 

Jämte glöma finns det närbesläktade verbet forglöma, som i Tungulus förekom-
mer vid tre tillfällen. Det har inte redovisats i tabellen ovan, eftersom verbets kon-
struktion i fornsvenskan är något oklar. Beläggen ser ut enligt följande (ur D 4a; 
kasusstyrningen är densamma i övriga textvittnen).

•	 10.219: ’hwi ær | iach ensammin forglømdh j bland annor | creatur’ 
•	 10.220: ’at siælen forglømde allæ | the pinor och oglædi hon haffde før | 

seeth’
•	 10.221: ’Aff the godha | lukt thær war fingho the swa my-|klæ glædi at the 

forglømdo allæ | the pino och oglædhi som the haffdo | førre seeth’

För fornsvenskan anger Söderwall (art. forglöma) betydelsen ’glömma, förglömma’, 
och av de belägg som ges i artikeln är det svårt att skapa sig en säker bild av kasus-
styrningen (ovanstående belägg finns inte med). I exempel 10.219 ovan är det fråga 
om en participform, och bland Söderwalls exempel finns också sådana (”förglömdh 
wardhe (obliviscaris) all min wranglikhet och alla mina syndher”). I exempel 10.220 
framgår kasusstyrningen entydigt: verbet styr ackusativ, om man utgår från att beläg-
get har åstadkommits av en skrivare som upprätthöll en distinktion mellan ackusativ 
och dativ. I exempel 10.221 kan däremot ackusativ och dativ inte säkert skiljas åt. Ett 
motsvarande verb finns även belagt i fornvästnordiskan, nämligen fyrirgleyma. Detta 
styrde både ackusativ och dativ beroende på semantiken: i den ena betydelsen, ’ring-
akta, förakta’, styrde det ackusativ, men i betydelsen ’glömma’ styrde det dativ (Fritz-
ner, art. fyrirgleyma; utifrån ett exempel i Barlaams saga; se även ONP, fyrir gleyma, 
där detta belägg också har återgivits). Vidare finns variantformerna forgleyma och fyr-
gleyma, och av beläggen på det förstnämnda framgår det att kasusstyrningen var da-
tiv (ONP, forgleyma). Belägget på fyrgleyma (ONP, fyrgleyma) har konstruerats med 
ackusativ, men där synes betydelsen vara ’ringakta’, inte ’glömma’. Man kan således 
förvänta sig att forglöma ursprungligen konstruerades med dativ även i fornsvenskan, 
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även om de svenska beläggen hos Söderwall inte ger stöd för det. Man ska också 
komma ihåg att de belägg som ges hos Söderwall, tillsammans med de två ovan, är 
synnerligen fåtaliga, och bilden av hur detta verb konstruerades är därmed bristfällig.

Sammantaget visar denna genomgång att dativkonstruktioner vid verb upp-
rätthålls i hög utsträckning, även om beläggen är få. Framför allt finns bara ett belägg 
på utebliven dativform där en sådan är väntad, nämligen som indirekt objekt till ver-
bet fa.

Ackusativ vid verb
Efter dativprövningen kontrolleras bruket av ackusativ gentemot oböjd form vid 
 direkt objekt. I många fall, särskilt i pluralis, sammanfaller de oböjda formerna med 
ackusativ, och vid starka substantiv i singularis krävs i de flesta fall en bestämning 
för att kasus ska framgå. Maskulina substantiv i singularis med bestämning innehål-
lande -an är entydiga exempel, och i de feminina motsvarigheterna är distinktionen 
mellan böjd och oböjd form entydig genom närvaron eller frånvaron av ändelsen -a 
på bestämningen. I nedanstående uppställning har de exempel på direkt objekt redo-
visats där kasus framgår, dvs. när det inte är ett sammanfall mellan oböjd form och 
ackusativform, samt exempel där det säkert kan avgöras att det är fråga om oböjda 
former. De maskulina formerna redovisas först, uppdelade på två kategorier (säkra 
böjda resp. oböjda former) och därefter följer de feminina. 

Observera att K 45 avviker i 10.225 (se avsn. 10.6).

Kategori 1: böjning i enlighet med det äldre fyrkasussystemet
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.222 thær mædh fik | han 
en vndhan dødh 

thær mædh fik han 
en wndan | dødh

thær mædh | fiik han 
en ondan dødh 

ther mædh ffick han 
en ondan dødh 

10.223 tha saa hon allan sin 
ondskap och synd 

tha saa han allan 
sin ondh-|skaff och 
syndh 

tha saa | han allan 
sin ondskæff och 
syndh 

thå | så han allan sin 
onskap och sÿndh

10.224 och loffuadho wan 
hærra

och loffuade wan 
hærræ

och loffuade wan 
hærre

och låffuade vån 
herre

10.225 och loffuadho wan 
hærra

och loffuadhe wan 
hærræ 

och loffuade |89 wan 
hærræ 

och loffuade vår 
herra 

Kategori 2: oböjd
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.226 gaffuo sinom sokno 
mannom onth 
effter|dømilsse och 
olofflik liffnadh

gaff[00] | sinom man 
sokne mannom onth 
epther [d0000]|se 
och oloffligh 
liffnath

gaffuo sinom | 
sokne mannom onth 
epther dømilse | och 
oloffligh liffnath

gåffue sinum 
socknamen onth 
effter|dømmelse och 
olofflig leffnadh

Som synes är det fråga om ett fåtal fall, och det finns bara ett exempel på säker 
oböjd form i denna position. Samtidigt ska man komma ihåg att många fall är tve-
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tydiga. I ett exempel som ’hon haffde | mykyn räddugha’ sammanfaller objektet 
med ackusativ singularis i det äldre böjningssystemet, men formen mykyn används 
också i andra funktioner i Tungulus i D 4a. Substantiv utan -er-ändelse i väntad 
ackusativposition kan inte säkert klassificeras som böjda i ackusativ, eftersom denna 
ändelse ibland saknas i väntad nominativposition. I kombination med beläggen på 
ackusativ singularis maskulinum vid prepositioner, särskilt til, ger dessa belägg lik-
väl grund för antagandet att denna böjningsform är relativt konsekvent genomförd 
i de aktuella textvittnena. I det oböjda belägget (ex. 10.226) är det fråga om det 
maskulina substantivet lifnaþer (se Söderwall, art. lifnaþer), med en entydigt oböjd 
bestämning.

I uppställningen nedan redovisas de belägg som finns på direkt objekt i femini-
num singularis med väntad ackusativ, med en bestämning som tillåter kasusbestäm-
ning. De fall som redovisats ovan, dvs. objekt till verb som konstrueras med dativ, tas 
ej med. Dessa exempel är fler än de maskulina, och dessutom kan man här se större 
variation i böjningen. Beläggen har därför delats upp i fyra kategorier. Den första 
inkluderar exempel där böjningen faller inom ramen för det äldre fyrkasussystemet, 
och dit räknas de fall där bestämningens finala vokal representeras av ’æ’ istället för 
’a’, inom ramen för en försvagning [a] > [ä], i enlighet med den tendens som redo-
visats ovan. Den andra kategorin inkluderar fall där det direkta objektet har böjts, 
men avvikande i förhållande till det äldre fyrkasussystemet. Till avvikelser har räk-
nats växling mellan ’a’/’æ’ gentemot ’o’, eftersom etymologiskt [o] i regel skrivs ’o’ 
(se ovan). Den tredje kategorin innefattar fall med blandad böjning inom frasen, på 
så vis att en bestämning i frasen är böjd och den andra är oböjd. Den fjärde kategorin 
innefattar oböjda objekt. 

Observera att K 45 avviker i exempel 10.228 och 10.231 (se avsn. 10.6).

Kategori 1: böjning i enlighet med det äldre fyrkasussystemet 
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.227 thær jnnan toldhe 
hans siæl myklæ | 
pino

thær innan | tholde 
hans siell myklo 
pino 

thær iinnan | toldhe 
hans siæll myklo 
pino 

ther | innan tolde 
hanss siell møklo 
pino 

10.228 han | wenthe sik 
engæ hiælp

hon w[00] | the sik 
enghe hielp

hon | wenthe sigh 
enghæ hiælp

hon venthe seg 
engen hielp

10.229 thær aff fik hon | 
enæ storæ glædhi

thær aff fik hon enæ 
| store glædi

thær aff fik | hon 
enæ storæ glædj 

ther åff ffeck hon 
ena | store glæde

10.230 nar hørdhe jach 
thinæ røst

՝ner՛ iak | hørdhe 
thinæ røsth

nær hør:|dhe iak 
thinæ røsth

når | hørde iag dina 
røsth

10.231 toldhe thær myklæ 
pino och sorg

tholde thær myklæ | 
pino och sorgh

toldhe thær my.|klæ 
pino och sorgh

tolde ther møken 
pino och sorg

10.232 kærde sinæ nødh kærdhe | [0i]næ 
nødh

kærdhe | sine nødh kerde sina nødh
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10.233 mædh hwario 
haffuer | iach vsul 
mænniskiæ for 
skuldat thæssæ | 
myklo pino

mædh hwario 
haffuer iach 
wsull menniskio | 
forskuldat thæssæ 
myklo pino

mædh hwario 
| haffuer iach 
wsull menniskiæ 
forskul|dhat thessa 
mykla pino

mædh huario 
haff|uer iag 
vsell menneska 
fforskulladh thesso 
møkla pine

10.234 hwi han tolde tolde 
[så!] | swa hardhæ 
pino

hwi han tholdhe swa 
harde | pino 

hwi han tholde swa 
harde pino 

hui han tolde så 
hårda pino

10.235 Nw haffuer han 
giorth mædh tik 
myklæ | glædhi

Nw haf[f]|uer han 
giorth mædh tik 
myklæ glædi 

nw haffuer han giort 
| mædh tigh myklæ 
glædj 

nu haffuer | han 
giorth mædh deg 
møkla glæde 

10.236 aldrik haffde 
thu seet | swa 
margfaldæ glædhi

aldriik h [så!] | 
haffde thu seet 
swa margfaldhe 
glædh[0]

aldriigh | haffde 
tw seeth swa 
margfalde glædj

aldrig haffde du seth 
så mårgffålla glæ|de

10.237 hwar | fughil haffde 
sinæ røst

hwar | fugill haffde 
sinæ røsth 

hwar fugiill haffde 
sinæ røsth 

huar fugell sina 
røsth 

10.238 haffuer | thu nw 
seeth allæ thæssæ 
glædhi

haffuer thw | nw 
seeth allæ thæssæ 
glædi

haffuer tw nw seeth 
alle | thessæ glædj

haff| uer tu nu seth 
alla thesse glæde 

10.239 toldhe | swa harda 
pino

tholde swa harde 
pino

tholde swa har-|dhe 
pino

tolde så hårda pino

10.240 for thy toldhe thu 
thæssa pino

for thy tholde thu 
thæss[0] | pino

ffor | thy toldhe tw 
thesse pino

ffor thi tålde du 
thesse | pine

10.241 thær aff fik hon | 
enæ storæ glædhi

thær aff fik hon enæ 
| store glædi

thær aff fik | hon 
enæ storæ glædj

ther åff ffeck hon 
ena | store glæde

Kategori 2: böjning, men med avvikande böjningsform alt. avvikande ortografi
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.242 Saa hon lenghe 
fram enæ liusæ |476 
stiærnæ komma 
til siin

Saa hon lenghe fram 
enæ liuse | stiærne 
komma tiil sin

Saa hon lenghe fram 
enæ liuse | stiærne 
komme tiill sin

så lenge ffran ena | 
liusa stierna komma 
till sin

10.243 the haffdo ey | sinæ 
reglæ ræth haldhet

the haffde sinæ 
reglæ ey re[00] | 
haldhet

the haffde sinæ 
reglæ | ey reth 
haldhet

the haffde sine regla 
eÿ ræth handlath 

10.244 thær honom | 
giordhæ swa storæ 
æræ

thær honum giordhe 
swa st[o00] | æro

thær honom | giorde 
swa store æro

som hånum giorde 
så store æro

10.245 tha fik hon swa 
myklo rædzlæ

tha fik hon sw[0] | 
myklo rædzlæ 

tha fik hon swa 
myklæ | rædzlæ 

så ffeck hon så 
møkla rædz|sla 

10.246 mædan iach hauer 
nw tolt swa myklo 
pino

mædhan jag | 
haffuer nw tolth swa 
myklo pino 

mædhan | iach 
haffuer nw tholt swa 
mykla | pino 

mædan | iag haffuer 
nu tolth så møckle 
pino 

10.247 prædicadhe 
oppenbarlikæ | the 
helghæ tro

prædi-|[c]akde [så!] 
oppenbarlighe the 
helghe tro | 

prædikadhe 
oppenbarlige | the 
helgha troo 

prædickade 
openbarlige the 
hælige tro 



161

Kategori 3: blandad böjning
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.248 Swa fik engelin siæ-
|len en othama ko

Swa fik engelin 
siælen en otha-|me 
koo

Swa fik | engelin 
siælin en otha[m0] 
koo

så | ffeck engelen 
siælen enå otamå 
ko

10.249
(6.51)

toldhe | thær mykyn 
pino

tholde thær stor 
pino 

toldhe thær stoor 
pino

tolde ther | møken 
pine

Kategori 4: oböjd
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.250 Allæ pintho the 
thæn | vsla siæll

alle pinto | the thæn 
wsle siæll 

alle pinthe the thæn 
wslæ | siæll 

alla pinte the then 
vsla siælen 

10.251
(7.13)

tha skal thu ledhæ 
en ko | ower thæssa 
bro

tha skall thu ledhe 
ower | [0h]ænne bro 
en koo

tha skall thu ledhe 
ower |71 thænne broo 
en koo

då skall du leda 
offuer | denna bro 
en koo

10.252 tha drogh siælen 
kon effter |479 sik 
swa som hon gath

tha | drogh siælin 
kon epther sik swa 
som | hon gath

tha drogh siælin 
koon | epther sigh 
swa som hon gaath

då drog siælen koen 
effter seg så | som 
hon gaath

Lexikal variation föreligger i exempel 10.249, vilket tas upp i avsnitt 6.3. Syntaktisk 
variation föreligger i exempel 10.251, och det tas upp i avsnitt 7.1. I båda dessa fall 
sammanfaller dock samtliga textvittnen avseende böjningen. Vidare finns ett flertal 
exempel på ōn-stammar som direkt objekt i oblik form, men där det inte finns någon 
bestämning, alternativt en bestämning som inte tillåter kasusbestämning utöver oblik 
form. Dessa har inte redovisats ovan. 

Som framgår av uppställningen är det vanligast med ett direkt objekt böjt enligt 
det gamla fyrkasussystemet (15 belägg av totalt 26), och bland dessa överväger skriv-
ning med finalt ’æ’ klart framför ’a’ (13 belägg gentemot 2). Det stämmer med den 
ovan påpekade tendensen till försvagning av ändelsevokalerna även i D 4a (avsn. 
10.3), även om den inte är lika stark som i D 3 och Linc. 1a. Ovanstående belägg för-
stärker bilden av en hög grad av upprätthållen kasusböjning i de aktuella textvittnena. 
I kategori 2 ovan återfinns två typer av avvikelser mot det gamla böjningssystemet. 
Den ena består i att skrivningen ’æ’ har använts för väntat etymologiskt obetonat 
[o]. I exempel 10.242–10.245 har en ōn-stam i oblik form betecknats med ’æ’, och i 
exempel 10.247 är det väntad svag böjning av ett adjektiv i femininum singularis som 
har skrivits med ’æ’ i ändelsen. Hos exempel 10.242–10.245 är det likväl entydigt 
fråga om böjda former, eftersom detta framgår av bestämningarna till respektive sub-
stantiv. Sannolikt bör väl dessa skrivningar därmed tolkas som fonologiskt/ortogra-
fiskt betingade, på så vis att obetonat [o] i viss mån är försvagat, även om det i regel 
skrivs etymologiskt. Man kan naturligtvis också tänka sig att det är fråga om blandad 
böjning, på så vis att bestämningarna har böjts, medan substantivet är oböjt. Det finns 
nämligen i D 4a exempel på ōn-stammar i väntad nominativ där ändelsevokalen har 
skrivits ’æ’, t.ex. följande:
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10.253: ’hwar är nw thin myklæ ær[æ]’
10.254: ’Swa som j himmerik | ær enghen pinæ’
10.255: ’thera pinæ endes aldrik’
10.256: ’Tha spordhe | siælen hwem the pinæ til hørdhe’
10.257: ’Thænne rædzlæ gør mik wærre æn | allæ the pinor iach haffuer tolth’
10.258: ’A the mark war en | kældæ’
10.259: ’hwar dagh swa lenghe en mæssæ sag-|des’

Dessa belägg är naturligtvis väntade med tanke på den starka tendensen till försvag-
ning av obetonat [a]. Dessa former sammanfaller med exempel 10.242–10.245 och 
10.247 avseende representationen för ändelsevokalen, trots att det i de sistnämnda 
exemplen är fråga om väntad oblik form. Det finns dock åtminstone ytterligare ett 
säkert belägg i D 4a där väntad oblik form av en ōn-stam har representation med ’æ’ 
för ändelsen, nämligen i följande exempel:

10.260: ’Tha | sporde siælen om nokor man matho | komma til glædhi wtan pinæ’

Här utgör ’pinæ’ rektion till prepositionen utan, och även detta exempel kan tolkas 
på två olika sätt, antingen som en oböjd form eller som en böjd med försvagad än-
delsevokal. Avseende exempel 10.242–10.245 och 10.247 kan man likväl konstatera 
att fraserna som orden i fråga ingår i är böjda, och därför är det mest rimligt att 
tolka de aktuella orden som böjda men med representation för försvagad ändelse-
vokalism.

Den andra typen av avvikelser inom kategori 2, som återfinns i exempel 10.246 
(jämte i ex. 10.245), består i att adjektivet mykil har böjts med o-ändelse vid stark 
böjning som bestämning till en ōn-stam i väntad ackusativ (’myklo rædzlæ’ och ’my-
klo pino’). Samma företeelse har observerats ovan i samband med variationen mellan 
textvittnena (avsn. 10.4.1) samt undersökningen av prepositionerna (avsn. 10.5.1), 
och exemplen var följande:

•	 ’nokro pino’ (direkt objekt; endast i D 4a; ex. 10.3)
•	 ’j thæsso | pino’ (i vid riktning; endast i D 4a; ex. 10.22)
•	 ’j thæsso pino’ (i vid befintlighet; ex. 10.120)
•	 ’j myklo pino’ (i vid befintlighet; ex. 10.121)
•	 ’j thæsso pino’ (i vid riktning; i D 4a och K 45; D 3 har en skada på denna 

plats; ex. 10.127)

I exempel 10.121 är det, liksom i exempel 10.245 och 10.246 ovan, fråga om 
 adjektivet mykil med o-ändelse. Denna form representerar i och för sig en böjning i 
femininum singularis, nämligen bestämd form i oblikt kasus. Dessa fraser kan dock 
knappast tolkas som bestämda, och formen måste därmed förklaras på annat sätt. 
Pronomenformer som slutar på -o/-u, nokro respektive thässo, som i exempel 10.3,  
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10.22 10.120 och 10.127, är enligt det äldre systemet dativformer, men i neutrum 
singularis, inte i femininum singularis. Samtliga dessa o-former utgör bestämning 
till en ōn-stam i oblik form, vilket gör att ändelsen på bestämningen och huvudordet 
sammanfaller. Formerna har möjligtvis sitt ursprung i att substantivändelsen har förts 
över till bestämningen, vilket resulterar i former som avviker från det äldre böjnings-
systemet. Detta har, som påpekats, inträffat även i exempel 10.245, där substantivets 
ändelse har skrivits med ’æ’. Det tyder på att denna böjningsform inte enbart har upp-
kommit tillfälligt, på så vis att skrivaren automatiskt sätter samma böjningsändelse 
på huvudord och bestämning. Dessa former är svårklassificerade avseende kasus, och 
det enda som kan avgöras säkert är att de inte är oböjda.

Kategori 3 består av blandade fraser, där frasens olika komponenter har böjts 
på olika sätt; vissa har böjts men andra inte. I exempel 10.248 har artikeln oböjd 
form, medan adjektivet har böjts i ackusativ. I exempel 10.249 har formen mykin 
använts, mot väntat mykla/myklä. Just ackusativ femininum singularis stark böj-
ning av mykil förekommer i ett flertal olika former i det aktuella textvittnet (D 4a), 
nämligen (normaliserat) mykla/myklä, myklo och slutligen mykin, som här har tol-
kats som oböjd. Denna form förekommer vid två tillfällen i väntad nominativ mas-
kulinum singularis stark böjning, nämligen ’mykyn grat’ och ’mykyn eeldh’, och 
vid två tillfällen i nominativ femininum singularis, ’offmyken kyldh’ och ’myken 
glædhi’. Samtliga övriga textvittnen sammanfaller med D 4a i fråga om de sist-
nämnda formerna.

Kategori 4, oböjt direkt objekt i femininum singularis, utgörs av endast tre 
 exempel, 10.250–10.252. Exempel 10.250 har tolkats som oböjt pga. pronomenfor-
men thän samt ändelsen -a på adjektivet. I de resterande två fallen är det fråga om 
ordet ko, ena gången i obestämd form (ex. 10.251) och andra gången i bestämd form 
(ex. 10.252). I avsnitt 10.4.1 redovisades ett belägg där D 4a hade en oböjd form som 
direkt objekt medan D 3/Linc. 1a/K 45 hade en böjd (en ko gentemot ena ko), medan 
det fanns tre exempel på det motsatta (siälinä gentemot siälin, två gånger, och mykla 
glädhi gentemot mykyn glädhi).

Ackusativ som direkt objekt upprätthålls därmed i hög grad i de undersökta text-
vittnena, även om undantag finns. De flesta oböjda formerna återfinns vid feminint 
huvudord, men exempel finns också på oböjd form vid maskulint substantiv.

10.5.5 Övriga kasusföreteelser 
I detta avsnitt redovisas ett antal företeelser som kompletterar kasusbruket i de un-
dersökta textvittnena, i den mån det sammanfaller i textvittnena. Det finns ett antal 
exempel på genitivföreteelser, och dessa ges i nedanstående uppställning. 

Observera att K 45 avviker i exempel 10.262 och 10.263 (se avsn. 10.6).
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Kasuskongruens eller ej i genitiv på attributet
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.261 Nw thæn hærrin | 
thær ey wil syndugh 
manz dødh tola eller 
| see 

nw thæn hærrn 
th[00] | ey wil 
syndugh manz dødh 
tole ell[e0] | see 

nw them [så!] | thær 
hærren thær ey will 
syndugh manz | 
dødh tole eller see 

nu | then ther eÿ vill 
sÿndug manss dødh 
tole eller see 

10.262 aff annars manz 
skadha

aff annars manz 
skade

aff annars manz 
skadhe

åff annan manss 
ska|de

10.263 wælsignader ware 
| thu hærre som 
syndugx manz dødh 
wi [så!] ey | see

wælsignadhe ware 
thu hærre | som 
syndugx manz dødh 
wi [så!] ey see

wælsignat ware 
tw ՝hærr՛ / som 
syndugx manz | 
dødh wil ey see 

velsingnadh |145r vare 
tu herre som sÿndug 
manss dødh vill eÿ 
see

Inre böjning i genitiv bestämd form
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.264 dødzens dotter dødzens dotther dødzens dotther dødsenss dåtter
10.265 mørksens | wen mørksens wen mørk:|sens wen mørksenss ven
10.266 liusens owen liwsens owen liwsens owen liusens oven
Feminina substantiv med -s-genitiv

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.267 pa wærldz rosning pa wærldz rosningh pa wærldz rosningh på wærldz rosning
10.268 fore wærldz 

rosningh
fore wærldz 
rosningh 

fore wærldz | 
rosningh 

ffor verds | rosning 

10.269 fore wærldz blygd for wærldz blygdh ffør wærldz blygdh ffor verldz blÿgdh
10.270 for wærldz loff fo[00] | wærldz loff ffør wærldz loff ffor verdz | låff
10.271 fra wærldz lustæ | fra wærldz lusthæ ffra wærldz | lusthæ ffrå værldz | luste 
10.272 wærldz lusta wærldz lusthæ wærldz lusthæ værldz lusta

Det är värt att påpeka att kasuskongruensen i genitiv (ex. 10.261–10.263), som 
 varierar mellan böjda och oböjda former, har de böjda och de oböjda formerna i 
samma textställen i D 4a, D 3 och Linc. 1a. Vidare ska noteras att K 45 avviker från 
övriga textvittnen genom att helt sakna exempel på denna kasuskongruens. 

Inre böjning i genitiv bestämd form förekommer vid tre tillfällen (ex. 10.264–
10.266), och de följer tätt inpå varandra i samma passage (se Hjortstam 2017: 33, 40). 
Orden det rör sig om är döþer (mask.), myrk (neut.) och lius (neut.). Som ovan på-
pekats (inledningen till avsn. 6) följer texten i A-redaktionen här den latinska texten 
nära: filia est mortis (’är dödens dotter’), cibus ignis inextinguibilis (’den outsläckliga 
eldens mat’; Helvetets moder i A-red.), amica tenebrarum (’mörkrets vän’), inimica 
lucis (’ljusets fiende’) (Wagner 1882). Det är fråga om likartade formuleringar som 
alla syftar till att karaktärisera av Tungulus. Då denna passage synes vara avsedd att 
vara retoriskt markerad, finns en möjlighet att de dubbla genitiverna används för att 
markera orden retoriskt/poetiskt. 

Det finns som bekant paralleller från bibeltrycken under 1500-talet att ålderdom-
lig morfologi används som ett stilmedel och särskilt vid för kristendomen centrala be-
grepp. Död, mörker och eld måste ses som centrala begrepp i samband med livet efter 
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döden, temat för berättelsen, men det är outrett huruvida ålderdomliga kasusformer 
användes på detta sätt så pass tidigt i kasusbortfallets historia. Som nämnts förekom-
mer inre böjning endast i ovanstående tre exempel, och det finns inga belägg på att 
väntad dubbel genitiv i de aktuella textvittnena har utelämnats. Det betyder att det inte 
går att avgöra om de tre beläggen skiljer sig från bruket i textvittnena i övrigt. Wessén 
(1968: 143) daterar utvecklingen fisksins > fiskins till yngre fornsvensk tid allmänt, 
och det är svårt att mer precist placera in beläggen i en kronologisk utveckling.

Ändelsen -s på feminint substantiv förekommer sex gånger (ex. 10.267–10.272), 
och i samtliga fall är det på ordet väruld den återfinns. Detta ord uppträder tidigare än 
övriga feminina ord med genitivändelsen -s (Wessén: 1968: 136), och ovanstående 
belägg är därmed inte förvånande. På 1400-talet uppträder s-genitiv mer utbrett på 
feminina ord, först på inlånade ord och därefter på inhemska, i det senare fallet efter 
mitten av 1400-talet (a.a. s. 143). Det finns två exempel på den feminina -a(r)-ändel-
sen i de undersökta textvittnena, nämligen på pronomenet hänna(r): 

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.273 the waro kirkio 

weriandes | och 
gømdo hænna gotz

the ware kirkio 
weriandes oc gøm-
|dho hænne gotz

ware | kirkio 
wæriende och 
gømpdo hænne | 
gotz

våre kerkio veriande 
och gømpdo 
hen|ness godz

10.274 tha kom engelin 
ater til hænna som 
hænnæ | haffde 
følgth 

tha kom engelin 
ather tiill hænne 
som hæn[n0] | 
haffde følgh [så!] 

 kom ængelin aather 
| tiill hænne som 
hænne haffde følght 

kom engelen | åter 
till henne som henne 
haffde ffølgth 

Säkra genitivformer framträder endast i D 4a, eftersom det endast är där som ’a’ 
används mer frekvent i obetonad position. Man kan således inte se någon mer omfat-
tande spridning av ändelsen -s till feminina ord, och den förekommer inte alls som 
genitivändelse i pluralis. 

Avslutningsvis redovisas två belägg på dativ vid adjektiv, nämligen onder och 
öþmiuker:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.275 thæt æro lekare 

och lænzmæn | som 
vndho waro vslom 
spakom mannom 

thæt æro lekare och 
lænzmæn som onde 
| [0]aro spakom 
mannom 

thæt æro lekare och 
lænzmæn som | 
onde waro spakom 
mannom 

thæt ero lekare och 
lænz mæn | som 
onda våro spackum 
mannum

10.276 och | waro 
ødmiukæ sinom 
formannom

och waro odmiuke | 
sinom formannom

och waro ød:|miwke 
sinom formannom

och våre 
ødmiucka sinom | 
fformannum

Söderwall (art. onder) anger att onder konstrueras med dativ vid betydelsen ’ond, 
fientlig, hätsk’ (bet. 5). Dativ i denna konstruktion utgör en dativus incommodi 
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( Wessén 1965: 20), som bl.a. förekommer vid adjektiv som uttrycker fientlig inställ-
ning mot något, eller en positiv inställning mot något (då dativus commodi; a.st.). Av-
seende öþmiuker registrerar Söderwall konstruktionen med dativ utifrån ovanstående 
exempel och dessutom ytterligare ett (”wast thu … allom ödhmyuk”). Även detta 
belägg kan tolkas inom ramen för dativus commodi. 

10.6 Avvikelserna i K 45
Trots att K 45 har tillkommit så sent som 1525–1550 sammanfaller detta textvittne 
ofta med de övriga avseende kasusmorfologi. Samtidigt har också ett antal exempel 
redovisats ovan där K 45 ensamt avviker kasusmorfologiskt, för det mesta genom att 
ha en yngre form. Här redovisas samlat de exempel där K 45 avviker kasusmorfo-
logiskt från övriga textvittnen. Exempel där K 45 avviker endast avseende ändelse-
vokalismen har inte tagits med.

I fråga om objektsformerna av hon och han, dvs. hona/hänne respektive han/
honom, befinner sig K 45 på ett yngre stadium än de övriga textvittnena (se avsn. 
10.5.3). Den feminina ackusativformen hona används inte alls i K 45, utan formen 
hänne, i regel skriven ’henne’, används genomgående (ex. 10.177–10.181). Inte hel-
ler ackusativformen han används, utan den gång då denna förekommer i de övriga 
textvittnena används formen ’ham’ i K 45 (ex. 10.192). 

De kasusmorfologiska avvikelserna med distributionen D 4a/D 3/Linc. 1a ≠ K 45 
är av fyra slag: 1) D 4a/D 3/Linc. 1a har en böjd form där K 45 har en oböjd, 2) 
D 4a/D 3/Linc. 1a har en oböjd form där K 45 har en böjd, 3) K 45 har en böjd form, 
vilken dock avviker från den i D 4a/D 3/Linc. 1a och även från det äldre böjnings-
systemet och 4) D 4a/D 3/Linc. 1a och K 45 har avvikande former, men båda är möj-
liga enligt det äldre systemet. De olika kategorierna förekommer med mycket olika 
frekvens, där 1 är den i särklass vanligaste, medan 2 och 4 endast förekommer med 
två respektive ett exempel vardera.

Beläggen inom kategori 1, där K 45 har en oböjd form och D 4a/D 3/Linc. 1a har 
en böjd, ser ut enligt följande:

Rektion till prepositioner
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.277
(10.29)

aff them 
komppa|nom 

aff them 
komppanom 

aff them 
kompanom 

åff them kompana 

10.278
(10.112)

han war en 
pelagrim och bar en 
| palm j sinæ handh

han war en 
pelagrim och bar en 
pal[0]| i sinæ handh

han war en 
pelagrim och | bar 
en palm j sinæ 
handh

han var | en 
pelegrim och bar en 
plalm [så!] kuisth i 
sin håndh |

10.279
(10.133)

til siælinæ tiil siælinæ tiill siælinæ till siælen
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10.280
(10.113)

the som gærnæ tala 
j kirkione | olofflik 
ordh och fafængh

the som gærnæ 
thale i kirki-|eno 
olofflik ordh ok 
fafængh

the som gærnæ 
thale | j kyrkione 
oloffligh ordh och 
fafængh

the som gerna | tala i 
kerken olåfflig ordh 
och ffåffeng

10.281 moth landz laghom moth landz laghom moth landhz | 
laghum

moth lanss lagen 

10.282
(10.96)

Swa fooro the wtan 
| mødho och kommo 
pa en fagran 
wægh |

Swa foro the 
wthan | mødhe 
och kommæ pa en 
fagran wægh

Saa foro the wtan | 
mødhe och kommo 
pa en fagran 
wægh |

Så ffore the vtan 
møda och kome på 
en ffager væg

10.283
(10.39)

Hu-|ru myket liuss 
och godh lukt aff | 
them murenom gik 

hurw myket | liuss 
och godh lukt aff 
them mwrenom 
gik | 

huru mykith | liws 
och godh lukt aff 
them mwrenom 
| gik 

hure møkedh liuss 
och godh luckth | åff 
then muren gick 

10.284
(10.102)

J them mwr sagho | 
the ix englæ koræ

i them | mwr sagho 
the ix ængle kore

j them mwr sagho 
the ix ænglæ kore |

i then mur sågu the 
ix engla korer

Direkt objekt
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.285
(10.228)

han [så!] | wenthe 
sik engæ hiælp

hon w[00]| the sik 
enghe hielp

hon | wenthe sigh 
enghæ hiælp

hon venthe seg 
engen hielp

10.286
(10.231)

toldhe thær myklæ 
pino och sorg

tholde thær myklæ | 
pino och sorgh

toldhe thær my.|klæ 
pino och sorgh

tolde ther møken 
pino och sorg

10.287
(10.225)

the sungho och 
loffuadho wan 
hærra 

the s[un000] | och 
loffuadhe wan 
hærræ 

the sungho och 
loffuade |89 wan 
hærræ 

the songe och 
loffuade vår herra 

Indirekt objekt
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.288
(10.199)

och | gaffuo sinom 
sokno mannom 
onth effter|dømilsse 
och olofflik liffnadh

och gaff[00] | 
sinom man sokne 
mannom onth 
epther [d0000]|se 
och oloffligh 
liffnath

och gaffuo sinom 
| sokne mannom 
onth epther dømilse 
| och oloffligh 
liffnath

och gåffue sinum 
socknamen onth 
effter|dømmelse och 
olofflig leffnadh

Kasuskongruens eller ej i genitiv på attributet
D 4a D 3 Linc. 1a K 45

10.289
(10.262)

aff annars manz 
skadha

aff annars manz 
skade

aff annars manz 
skadhe

åff annan manss 
ska|de

10.290
(10.263)

som syndugx manz 
dødh wi [så!] ey 
| see 

som syndugx manz 
dødh wi [så!] ey see 

som syndugx manz 
| dødh wil ey see 

som sÿndug manss 
dødh vill eÿ see

Exemplen ovan består av olika grammatiska komponenter, och den vanligaste är rek-
tion till prepositioner (ex. 10.277–10.284; åtta fall). Vidare har K 45 i tre fall (ex. 
10.285–10.287) ett oböjt direkt objekt medan övriga textvittnen har en böjd mot-
svarighet. Det ska noteras att det direkta objektet i exempel 10.286, dvs. ’möken 
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pino’, utgörs av ett böjt substantiv medan bestämningen till detta är oböjt. Till sist 
finns ett exempel på oböjt indirekt objekt (i pl.) samt två på avsaknad av kasuskon-
gruens i genitiv på attributet i K 45 (ex. 10.288 resp. 10.289 och 10.290). I exemplet 
på indirekt objekt, ’sinum socknamen’ (ex. 10.288), är det fråga om ett oböjt substan-
tiv, medan bestämningen är böjd. I exempel 10.286 och 10.288 är det därmed fråga 
om nominalfraser som har en böjd och en oböjd komponent tillsammans.

I kategori 2, där K 45 har en kasusböjd form i enlighet med det äldre systemet, 
medan D 4a/D 3/Linc. 1a har en oböjd form, finns två exempel:

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.291
(10.248)

Swa fik engelin siæ-
|len en othama ko

Swa fik engelin 
siælen en otha-|me 
koo

Swa fik | engelin 
siælin en otha[m0] 
koo

så | ffeck engelen 
siælen enå otamå ko

10.292
(10.70)

thær war badhæ 
mæn och qwinnor 
och | waro klæddæ 
mædh dyr klædhen

thæt war bade | [0]
æn ok qwinnor och 
waro klædhe mædh 
dyr | [0]lædhen

thær | war badhe 
mæn och qwinnor 
och | waro clædh 
mædh dÿr clædhen

ther var både men 
och | kuinner och 
våro klædh mædh 
dÿrum klædum

I exempel 10.291 har D 4a/D 3/Linc. 1a en oböjd obestämd artikel, medan K 45 har 
en artikel böjd i ackusativ femininum singularis, vilket är det väntade i den aktuella 
positionen. Det adjektiv som följer efter den obestämda artikeln är böjt i samtliga 
textvittnen. Skrivaren av K 45 kan här spontant ha fört över ändelsen från adjektivet 
till artikeln för att skapa överensstämmelse mellan de två leden, och formen behöver 
därmed inte förklaras med att K 45-skrivaren har använt egen språkkänsla för att 
åstadkomma skrivningen. 

Exempel 10.292 utgörs av rektionen till prepositionen mädh i konstruktionen 
klädd med, där dativ är väntat kasus. Som framkom i avsnitt 10.5.1, där prepositionen 
mädh undersöktes (bl.a. i den aktuella konstruktionen), finns en omfattande växling 
i kasusstyrningen hos denna preposition, också internt inom textvittnena D 4a/D 3/
Linc. 1a. Att K 45-skrivaren i ovanstående exempel självständigt har åstadkommit 
en form som sammanfaller med det äldre böjningssystemet, trots att en oböjd form 
användes i förlagan Linc. 1a, beror möjligtvis på att K 45-skrivaren utifrån mön-
ster från förlagor har kommit att associera prepositionen mädh med dativändelsen 
-um/-om. Det kan naturligtvis vara en ren tillfällighet att K 45-skrivaren har lyckats 
åstadkomma denna form, och det utgör som sagt ett isolerat exempel. Det ska noteras 
att K 45-skrivaren synes ha haft en förkärlek för -um/-om-ändelsen, eftersom han/hon 
har lagt till den självständigt (och felaktigt) vid flera tillfällen (se ex. 10.294–10.298 
nedan). Möjligtvis har skrivaren gjort detsamma här, och då råkat träffa rätt.

Kategori 3 innebär som nämnts att K 45 har en kasusböjd form som inte samman-
faller med det äldre böjningssystemet. Exemplen ser ut enligt följande:
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D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.293
(10.51)

aat enom storom 
wægh 

ath enom storom 
w[æ00]

aath enom storom 
wægh

åth enum storan 
væg

10.294 Swa foro the fram 
til en | siø

saa fooro the fram 
tiill en sioo

Swa foro the ffram 
til en sioo 

så ffore the ffram till 
enum siø

10.295 och diæfflæ stodho 
| thær mædh 
iærnkrokom

och diæfflæ 
stodho | ther mædh 
iærnkrokom

och diæfflæ stodho 
thær mædh iærn | 
krokom

och diæfflum 
stode ther mædh 
iernkrokum

10.296 och drogho |480 Allæ 
the siælæ the fingho 

och droghe allæ | 
the siælæ the fingho 

och drogho alle the 
siæle | the fingho 

och drogo alla | the 
siælum the ffinge 

10.297 the thær sungho 
waro ba-|dhæ mæn 
och qwinnor och 
klædh mædh | 
dyrom klædhom

the thær sungho | 
waro badhe mæn ok 
qwinnor ok klædh 
mædh | dyrom 
klædhom

the thær sungho | 
waro badhe mæn 
ok qwinnor och 
| klædh mædh 
dyrom klædhom

the ther songe 
våro både | men 
och kuinner och 
klæddom mædh 
dÿrum klædom

10.298
(6.53, 
10.200)

donatus gaff myket 
bort | fatige folke 
aff sith gotz kirkiom 
| och klostrom 

donatus gaff 
miket bort | fatigh 
folke aff sith gotz 
kirkionne ok 
kløstrom

donatus gaff mykit 
bort fatighe | folke 
aff sith gotz kirkiom 
och cløstrom

donatus gaff 
møkedh | borth 
ffattigum folcke åff 
seth gotz kerkum 
och cløstom

10.299 hans tiænistæ mæn 
the | blæsæ och 
ryktæ hans eeldh 
wnder | honom

hans tiænisthe mæn 
the blæse | och 
rykthe hans eldh 
wnder honom

hans tiænste mæn 
the blæse och rykte 
| hans eeldh wnder 
honom

hanss tiæneste 
men the blæste och 
røckta hanss elder | 
vnder hånum

Denna kategori utgörs av sju exempel, och i ett av dessa, 10.293, återfinns avvikel-
sen i rektionen till prepositionen at, som uteslutande styrde dativ (se avsn. 10.5.1). 
I D 4a/D 3/Linc. 1a utgörs huvudordet av en ändelselös dativ, och bestämningarna, 
obestämd artikel och ett adjektiv, har entydig dativform. I K 45 har artikeln den vän-
tade dativformen, medan adjektivet har en form som enligt det äldre systemet endast 
användes i ackusativ maskulinum singularis, stark böjning. 

I fem exempel, 10.294–10.298, består avvikelsen i att K 45-skrivaren har använt 
-um/-om-ändelsen i positioner där den inte användes i det äldre fyrkasus systemet. 
(Ex. 10.298 innehåller också lexikal variation mellan övriga textvittnen; se avsn. 
6.3.)  Exempel 10.294 rör rektionen till prepositionen til. Som ovan redovisats (avsn. 
10.5.1) styrde denna preposition ursprungligen genitiv, men den övergick efter för-
ändringarna i kasussystemet runt 1300 till att styra ackusativ. Så är även fallet i 
textvittnena med Tungulus, med endast fyra belägg på genitiv (se avsn. 10.5.1). En 
dativform som rektion till til, vilket föreligger i K 45, är däremot avvikande enligt 
systemet såväl före 1300 som därefter. Detta exempel kan därmed inte ses som en rest 
från ett tidigare skede, utan måste uppfattas som ett resultat av K 45-skrivarens osä-
kerhet i bruket av kasusändelserna. Exempel 10.295 visar ännu tydligare skrivarens 
osäkerhet, eftersom det utgörs av en dativform i subjektsställning. Exempel 10.296 
består av att ett  direkt objekt, i väntad ackusativ, har återgetts med en dativform. I 
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exempel 10.297 har  dativformen används för väntat presens particip neutrum pluralis 
i nominativ. I exempel 10.298 återfinns -um/-om-ändelsen på en bestämning i dativ 
neutrum singularis.

Exempel 10.299 består i att en form med nominativändelsen -er har använts som 
direkt objekt, med ackusativ som väntat kasus. I de övriga textvittnena finns inga 
sådana belägg. 

Kategori 4 innebär att både K 45 och D 4a/D 3/Linc. 1a har böjda former som ur 
ett fornspråkligt perspektiv ter sig tänkbara. Kategorin består av endast ett exempel: 

D 4a D 3 Linc. 1a K 45
10.300 swa foor | thæt diur 

nider til heluites 
mædh siæx | 
thusandhe siælæ

swa foor thæt di[00] 
| nidher tiil heluites 
mædh siæx thusende 
s[iæl00] |

swa |69 foor thæt 
diwret nidher tiill 
heluites | mædh siæx 
twsændhe sielæ

så ffor thæt diureth 
neder till hellvetes 
mædh sex | tusande 
siælum

Avvikelsen består i att prepositionen mädh har en rektion i ackusativ eller en oböjd 
form i D 4a/D 3/Linc. 1a, men entydig dativ i K 45. (Jfr ex. 10.292 ovan, där mädh 
står i konstruktionen klädd med.) Som påpekades ovan (avsn. 10.5.1) har man räk-
nat med att mädh främst styrde dativ i fornsvenskan, och utifrån det antagandet har 
K 45 en form som sammanfaller med det äldre böjningssystemet, medan D 4a/D 3/
Linc. 1a har en form som avviker från detta. Samtidigt, som påpekades på samma 
ställe, förekom i de nordiska medeltidsspråken ackusativstyrning vid mädh, främst i 
fornvästnordiskan men även i enstaka belägg i äldsta tid i fornsvenskan. I fornväst-
nordiskan styrde motsvarigheten till mädh, dvs. með, både ackusativ och dativ, och 
i ovanstående betydelse är bådadera möjligt (Fritzner, art. með, snarast bet. 6, ”med 
noget, som man har i Hænderne, bærer, er i besiddelse af, m. Akk. og Dat.”, t.ex. 
hann fór suðr aptr til Róms með miklar vingjafir). Även om således dativ bör ges 
prioritet ur ett fornsvenskt perspektiv, fanns likväl i de nordiska fornspråken förut-
sättningarna för bruk av ackusativ i denna position.

Att det gamla böjningssystemet används så pass sent som runt 1525–1550 (tiden 
för K 45:s tillkomst) är inte förvånande, sett i ljuset av bibelspråket i NT 1526 och 
Gustav Vasas bibel 1540–1541. I dessa förekommer som bekant rikligt med  gamla 
böjningsformer (t.ex. Ståhle 1970: 30–35; sammanfattande Wollin 2005: 1211). 
Samtidigt är språkformen i Tungulus i K 45 av ett annat slag. Förklaringen till före-
komsten av kasusformerna där är en avskriftsprocess där ordens morfologiska form 
har kopierats från förlagor. Ursprunget till formerna är således att finna i tiden när 
fyrkasussystemet var i aktivt bruk, och sedan har de via mellanled förts ända till K 45. 
Texten i NT 1526 och i Gustav Vasas bibel var en nyöversättning, och språkformen 
skapades för det aktuella ändamålet. De äldre kasusformerna där har därmed inte 
traderats via äldre förlagor, utan de har skapats för översättningen, till stor del i ett 
stilistiskt syfte. I textvittnet K 45 är de äldre kasusformerna diakront betingade, och 
utgör ett arv från tidigare steg i Tungulus historia. 
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Även om den övergripande tendensen, i de fall K 45 avviker ensamt från övriga 
textvittnen i fråga om kasusformer, är att K 45-skrivaren har använt en oböjd form 
där de övriga har en böjd, finns också exempel på att denna skrivare spontant har fört 
in kasusböjda former som inte fanns i förlagan Linc. 1a. I ett fall, eventuellt två, leder 
det till att K 45 faktiskt har en äldre form än de övriga textvittnena. I flera andra fall 
har K 45-skrivaren fört in kasusböjda former som uppenbart strider mot det äldre 
systemet, och det tyder på att hans/hennes uppfattning om formernas lingvistiska 
funktion präglades av osäkerhet.

10.7 Övriga texter i D 4a 
Undersökningen av kasusmorfologin i de olika textvittnena ger vid handen att denna 
i hög grad sammanfaller. Textvittnena visar upp en blandning mellan kasusböjda och 
icke-kasusböjda former generellt, samtidigt som de böjda och de oböjda formerna 
återfinns i samma textställen. Sammanfallet är därmed av ett sådant slag att det med 
största sannolikhet är ett resultat av att skrivarna har kopierat sina respektive förlagor 
på morfologisk nivå, och detta kan man slå fast med hög grad av säkerhet i fråga 
om D 3, Linc. 1a och K 45, även om K 45 också bär prägel av sin eftermedeltida 
tillkomsttid. Dessa textvittnen säger därmed mycket litet om språkformen vid deras 
respektive tillkomsttid. I dessa textvittnen har språkblandningen uppstått i ett tidigare 
skede. 

Som den tidigare undersökningen har visat är det sannolikt fråga om en linjär tra-
dering mellan textvittnena, och D 4a utgör det tidigaste textvittnet. Undersökningen 
visar också att D 4a inte var A-redaktionens ursprungstext, utan att detta textvittne är 
en avskrift av en äldre förlaga. Det betyder att man inte kan uttala sig med säkerhet 
om ursprunget till språkformen i D 4a. Språkformen skulle teoretiskt sett kunna ha 
sitt ursprung hos skrivaren själv, eftersom vi inte kan komma åt det föregående ste-
get, men den kan också vara kopierad från förlagan. Det går inte att nå full säkerhet i 
fråga om varje enskild skrivning huruvida den härrör från skrivare eller förlaga, men 
däremot går det att skapa sig en bild av skrivarens generella hantering av morfologi 
och språkformer. Detta kan göras genom att kontrastera flera texter i D 4a ur ett 
språkligt hänseende, för att genom detta se om texterna visar upp stora likheter i detta 
avseende eller om de skiljer sig åt. Om de är väldigt lika finns skäl att anta att skriva-
ren har normaliserat sin förlaga efter egen språklig norm, och att språkformen därför 
har sitt ursprung hos skrivaren själv. Om de däremot skiljer sig åt är det sannolikt så 
att skrivaren har varit förlageberoende i fråga om språkformen.

I detta avsnitt kontrasteras därmed språkformen i Tungulus i D 4a mot andra tex-
ter i samma handskrift utifrån ett urval språkliga drag, för att se hur texterna förhåller 
sig till varandra. Interna jämförelser avseende paleografi, ortografi och språkformer 
i olika textvittnen i en och samma handskrift har gjorts vid ett flertal tillfällen inom 
den västnordiska filologin, och man kan t.ex. nämna Gustaf Lindblad (1954), Karl G. 



172

Johansson (1997), Lasse Mårtensson (2011) och Alex Speed Kjeldsen (2013). Detta 
förfarande torde vara än mer givande vid undersökningar av senmedeltida svenskt 
material, där den språkliga variationen kan förväntas vara avsevärt större än i de 
västnordiska handskrifter som var i fokus i de nämnda undersökningarna. Helhets-
undersökningar av fornsvenska handskrifter har naturligtvis gjorts, bl.a. inspirerat 
av den nya filologin, och man kan nämna Jonas Carlquist (2007), Maria Arvidsson 
(2017) och Agnieszka Backman (2017). Fokus har dock i regel legat på annat än 
kontrastering av språkliga företeelser.

De språkliga data som redovisas är från en pågående undersökning (Wahlberg 
& Mårtensson, pågående). Urvalet av texter är betingat av vilka som har förelegat 
i digital form, och det betyder att jämförelsen inte blir fullständig. Dessutom görs 
jämförelsen utifrån ett mindre antal språkdrag som lätt kan kvantifieras och jämföras 
i de olika texterna. De ger därmed en bild av vilken variation mellan textvittnena som 
föreligger, men inte en fullständig bild av språket i respektive textvittne. De texter 
som är med i undersökningen är följande: Flores och Blanzeflor, Hertig Fredrik av 
Normandie, Skämtan om abbotar och Namnlös och Valentin. Texterna är av mycket 
olika omfattning, vilket man måste ha i åtanke när man jämför dem. Dessutom är 
två av texterna skrivna på vers, vilket påverkar språkformen. Texten med Flores och 
Blanzeflor utgörs av en transkribering av Agnieszka Backman (opubl.). De övriga 
texterna har tagits från Fornsvenska textbanken, och dessa bygger på G. E. Klem-
ming (1887–1889; Skämtan om abbotar), Erik Noreen (1927b; Hertig Fredrik av 
Normandie) och Werner Wolf (1934; Namnlös och Valentin).

Det ska noteras att en mindre jämförelse mellan Tungulus och Namnlös och 
 Valentin redan har genomförts. Den gjordes i avsnitt 10.5.2, och gällde represen-
tationen av -er-ändelsen. I denna företeelse fanns en tydlig skillnad mellan de två 
texterna, i det att språkformen i Tungulus var mer ålderdomlig än den i Namnlös och 
Valentin.

De språkdrag som kontrasteras här är följande: 

1. Rektionen till prepositionen af.
2. Växlingen hona och hänne (objektspronomen till hon).
3. Växlingen a och pa för prepositionen på.

Kasusstyrningen hos prepositionen af ser ut enligt tabell 10. Det ska understrykas att 
enstaka exempel hade kunnat klassificeras annorlunda, exempelvis beroende på hur 
ändelsevokalismen har tolkats samt förkortade ändelser. Exempelvis har en ändelse-
lös dativ utan bestämning, t.ex. af gull, inte räknats som en icke-dativ, utan flertydig. 
De flertydiga beläggen, som inte har kunnat klassificeras någorlunda säkert avseende 
dativ – icke-dativ, är talrika och har inte tagits med i tabellen.

Man kan se att Skämtan om abbotar enbart har rektion i dativ (dock en kort text) 
och Tungulus har en övervikt för dativ. I Flores och Blanzeflor, Hertig Fredrik av 
Normandie samt Namnlös och Valentin finns ett stort antal flertydiga belägg, men 
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det är tydligt att det i samtliga dessa texter är en övervikt för icke-dativ gentemot 
dativ i de fall detta kan avgöras med säkerhet. Tendensen i Flores och Blanzeflor och 
i Hertig Fredrik av Normandie är blandad, och i vissa fall synes böjningsändelserna 
vara anpassade till vad rimmen kräver. En detaljerad undersökning av kasusbruket 
i dessa texter kräver en mer detaljerad kontroll än den som har gjorts här, men det 
är ändå klart att formerna i entydig icke-dativ överväger över dem i entydig dativ. I 
Namnlös och Valentin är också de flertydiga beläggen talrika, men även här är det en 
stor övervikt för entydiga icke-dativformer gentemot entydiga dativformer. 

Nästa språkdrag som redovisas är pronomenformerna hona gentemot hänne. I 
tabell 11 redovisas fördelningen i det totala antalet förekomster, och i tabellen görs 
ingen uppdelning i funktion mellan väntad ackusativ och väntad dativ. Istället blir 
uppställningen ett mått på i vilken utsträckning den ursprungliga ackusativformen 
hona används över huvud taget. Vissa kommentarer om bruket ges dock under tabel-
len. I redovisningen var utgångspunkten hur pronomenformen har återgivits i den 
utgåva som har legat till grund för undersökningen. Det betyder att viss osäkerhet 
föreligger avseende hur förkortade skrivningar har tolkats, och siffrorna i tabell 11 
ska därför ses som ett ungefärligt mått. 

Tabell 11. Fördelningen hona – hänne i de undersökta textvittnena.

Text hona hänne Totalt
Flores   4 118 122
Skämtan   2     –     2
Namnlös   – 125 125
Fredrik 15   19   34
Tungulus   5     4    9
Totalt 26 266 292

Både hona och hänne förekommer i Tungulus, med fördelningen väntad ackusativ 
respektive dativ. I Skämtan om abbotar förekommer endast hona, i förväntad ackusa-
tivposition, medan dativformen inte används. I dessa två texter har därmed det gamla 
systemet upprätthållits. I Hertig Fredrik av Normandie och Flores och Blanzeflor 
används båda formerna. Det är dock inte fråga om en strikt uppdelning i ackusativ 
och dativ, utan hänne används också vid väntad ackusativ. Den generellt höga frek-

Text Dativ Icke-dativ Totalt
Flores   5 17 22
Skämtan   5   –   5
Namnlös 17 48 65
Fredrik   9 42 51
Tungulus 13   7 20
Totalt 49 114 163

Tabell 10. Prepositionen af i de undersökta textvittnena.
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vensen hos hona/hänne i Flores och Blanzeflor beror naturligtvis på att en kvinnlig 
gestalt spelar en viktig roll där. I Namnlös och Valentin förekommer hona inte alls. 
Denna text visar därmed upp en fullständigt genomförd övergång till ett gemensamt 
feminint objektspronomen. Här kan man därmed i de undersökta texterna se tre olika 
skikt: 1) upprätthållen funktionell distinktion mellan hona och hänne (Skämtan om 
abbotar och Tungulus), 2) både hona och hänne förekommer, men hänne används 
också vid väntad ackusativ (Flores och Blanzeflor och Hertig Fredrik av Normandie) 
och 3) enbart hänne används (Namnlös och Valentin).

Ovanstående kontroll visade ytterligare ett drag där Namnlös och Valentin  visar 
upp en yngre språkform än de övriga texterna. I genomgången av pronomenformen 
hänne sorterades genitivformerna bort, i den mån dessa sammanföll med hänne 
formmässigt. Genitivformerna är således inte med under hänne i tabell 11. Denna 
sortering visade att -s-genitiv på den feminina pronomenformen, dvs. hännes, är i 
det närmaste fullständigt genomförd i Namnlös och Valentin, medan den inte alls 
förekommer i Tungulus, och inte heller i Hertig Fredrik av Normandie. I Flores och 
Blanzeflor förekommer fyra exempel på hännes, medan genitivform utan -s förekom-
mer nio gånger. 

Den sista företeelsen som redovisas rör inte kasusmorfologi, utan utformningen 
av prepositionen a ’på’, nämligen a gentemot pa. Fördelningen ser ut enligt tabell 12. 
Här har även de exempel där a/pa utgör verbpartikel eller fungerar adverbiellt tagits 
med, och även samtliga belägg på prepositionerna, oavsett om rektionen är böjd eller 
inte. 

Tabell 12. Fördelningen a – pa i de undersökta textvittnena.

Text a pa Totalt
Flores   28     7   35
Skämtan     5     –     5
Namnlös     4   83   87
Fredrik   96   17 113
Tungulus   20     7   27
Totalt 153 114 267

I Skämtan om abbotar om finns enbart belägg på formen a, men beläggen är som 
synes få. I övrigt finns en växling mellan a och pa i samtliga texter, dock med varie-
rande fördelning. I Flores och Blanzeflor, Tungulus och Hertig Fredrik av Normandie 
är det en stor övervikt för a gentemot pa, medan pa överväger lika kraftigt i Namnlös 
och Valentin. Texterna representerar således även här olika kronologiska skikt, med 
Skämtan om abbotar i det äldsta, Flores och Blanzeflor, Tungulus och Hertig Fredrik 
av Normandie i det mittre och Namnlös och Valentin i det yngsta.

Variationen mellan texterna internt inom D 4a antyder att den språkliga utform-
ningen i denna handskrift i hög utsträckning är förlageberoende, och att också denna 
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skrivare till stor del har kopierat ordformerna på en morfologisk nivå. Det innebär 
därmed att språkformen i Tungulus i D 4a, dvs. den språkblandning man kan se där, 
inte utgör skrivarens individuella språkligt vacklande norm. Redan ovanstående be-
gränsade kontroll visar att det finns flera kronologiska skikt i D 4a, och det vore en 
ren slump om det var den i Tungulus som utgjorde skrivarens egen norm. Det antyder 
också att denna skrivare har arbetat förlagetroget också i fråga om de tidigare be-
handlade kategorierna, dvs. i fråga om frånvaro/närvaro av text, lexikon och ordföljd. 
Det är därmed troligt att Tungulus i D 4a väl speglar det föregående steget i textens 
traderingshistoria, dvs. det steg α som ovan etablerades. 

10.8 Diskussion av kasusmorfologin 
Den viktigaste slutsatsen av ovanstående genomgång är att textvittnena av Tungulus 
visar upp en hög grad av morfologisk överensstämmelse. Detta hade naturligtvis varit 
väntat om samtliga textvittnen hade upprätthållit det gamla fyrkasussystemet, och på 
samma sätt om de gemensamt hade haft en språkform där detta genomgående hade 
fallit bort. Nu är språket en blandform, där fyrkasussystemet i vissa fall upprätthålls 
och i vissa fall inte, och med få undantag sammanfaller textvittnena avseende de 
textställen där de böjda respektive oböjda formerna återfinns. Slutsatsen av detta är 
att kasusmorfologin är förlageberoende, och att skrivarna har återgivit sina respektive 
förlagor på morfologisk nivå. En tydlig indikation på detta är att identiska konstruk-
tioner växlar mellan böjda och oböjda former, exempelvis hängia mädh, som ibland 
konstrueras med dativ och ibland med icke-dativ. En annan liknande företeelse är de 
prepositioner som ursprungligen styrde dativ, vilka i ca 50 % av fallen konstrueras 
med dativ, och textvittnena sammanfaller i mycket hög utsträckning i fråga om de 
textställen där dativformer har använts. Om språkblandningen i de enskilda textvitt-
nena hade varit resultatet av skrivarnas egen vacklande norm hade man väntat sig 
variation som var åtminstone delvis oberoende i de olika textvittnena. I D 3, Linc. 1a 
och K 45 är därmed språkformen med stor säkerhet kopierad från förlagan, och den 
ger mycket lite information om språkformen hos dem som skrev. K 45 visar dock upp 
en del morfologiska avvikelser, dels i det att yngre former har använts, dels i det att 
kasusböjda former har använts i strid med det gamla fyrkasussystemet. En kontroll 
av fyra ytterligare texter i D 4a avseende ett antal språkdrag visade att skrivaren av 
D 4a sannolikt också i hög utsträckning har följt förlagorna på en morfologisk nivå, 
även om det inte kan avgöras i detalj hur han har arbetat. Det troliga är därmed att 
språkformen i Tungulus i D 4a också härrör från ett tidigare skede i textens tradering.

Skrivarna har strävat efter att återge inte bara orden i förlagorna, utan också deras 
exakta morfologiska utformning, trots att den inte var en del av den egna språkliga 
normen. Man ska då också komma ihåg att samma avskriftsprincip tillämpades av de 
skrivare som var verksamma i de mellanled som ovan etablerades mellan D 4a och 
D 3 (β; relativt säkert) och mellan D 3 och Linc. 1a (γ; möjligt, men inte säkert). Då 
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sannolikt även D 4a-skrivaren har skrivit av enligt denna princip har vi en lång serie 
avskrifter i denna traderingskedja där samtliga skrivare har följt samma morfologiska 
avskriftsprincip. Detta ger vid handen att dessa skrivare i ett avseende skiljer sig i sitt 
arbetssätt jämfört med det som man räknar med att de isländska skrivarna arbetade 
efter. För dessa räknar man med att den egna språkliga normen spelade roll, och att de 
i någon mån (naturligtvis individuellt varierande) lät denna styra avskriftens utform-
ning. Hos de här undersökta skrivarna har den egna språkliga normen inte alls, eller i 
mycket begränsad omfattning, spelat en roll i språkets utformning. Det är naturligtvis 
svårt att avgöra hur representativa dessa skrivare är för det senmedeltida Sverige, 
men likväl är det, som ovan påpekats, fråga om fyra alternativt fem skrivare under 
en period från ca 1450 till 1500 (om den något avvikande K 45 räknas bort) som har 
arbetat enligt en mycket likartad princip. Detta kan tyda på att denna avskriftprincip 
var utbredd under denna period i Sverige, men för att reda ut denna fråga mer utför-
ligt krävs att flera avskriftskedjor från samma period undersöks.

Utifrån endast Tungulus-avskriftskedjan är det svårt att förklara varför skrivar-
na har tillämpat denna morfologiska avskriftsprincip, och varför de har gjort det så 
strikt. En möjlig förklaring som likväl inställer sig är just språkets stora variation vid 
den aktuella perioden. Om en skrivare hade en kasusupplöst språklig norm och skrev 
av en äldre förlaga med bevarat fyrkasussystem, eller en förlaga med blandad språk-
form, kan det ha varit mest ekonomiskt att bortse från den egna normen och istället 
kopiera förlagan mycket nära. Det faktum att samtliga skrivare i den undersökta av-
skriftskedjan, med K 45 som delvis avvikande, har följt förlagan på en strikt morfolo-
gisk nivå tyder på att ordens morfologiska utformning uppfattades som närmast obli-
gatorisk, eller åtminstone viktig, att återge, eftersom man annars hade förväntat sig 
fler avvikelser mellan textvittnena. Denna undersökning visar generellt på den stora 
försiktighet som måste tillämpas vid språklig analys av handskrifter. När det gäller 
såväl original som textvittne är det dessutom sällan ett säkert datum finns att tillgå, 
dvs. en säkert fastställd tidpunkt för originalets respektive textvittnets tillkomst. 

Om man jämför den kasusmorfologiska variationen med de övriga kategorier 
som har undersökts ser man att antalet avvikelser mellan textvittnena är få. Det finns 
endast 19 exempel på kasusmorfologisk variation med distributionen D 4a ≠ D 3/
Linc. 1a/K 45. Det finns därmed något fler exempel på kasusmorfologisk variation 
jämfört med morfologisk variation avseende böjningsform av lemma (avsn. 8) med 
distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45, där det finns 11 exempel på variation. Där-
emot är det betydligt färre exempel på kasusmorfologisk variation med distributionen 
D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45, med bara ett exempel, gentemot åtta exempel på morfo-
logisk variation mellan böjningsform inom lemma med denna distribution. I steget 
mellan D 4a och D 3 finns 36 fall av lexikal variation och 26 av syntaktisk variation, 
dvs. flera än av den kasusmorfologiska variationen. Det betyder att skrivarna har varit 
mer benägna att byta ut ord eller byta ordning på dessa än att ändra ordens kasus-
morfologiska utformning.
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Går det avslutningsvis att säga något generellt om språkformen i originalet till 
Tungulus utifrån perspektivet kasus, som skulle kunna ge någon information om i 
vilken form texten först koncipierades? Vissa generella iakttagelser om kasusbruket 
är följande:

•	 Nominativändelsen -er upprätthålls i hög grad, även om enstaka undantag 
finns.

•	 Dativ som indirekt objekt upprätthålls i regel.
•	 Ackusativ vid direkt objekt upprätthålls oftast, där detta kan avgöras. Dock 

finns exempel på oböjt direkt objekt. Det finns flera fall av detta i D 3/Linc. 
1a/K 45 än i D 4a.

•	 Dativ vid monotransitiva verb upprätthålls i regel.
•	 ōn-stammar i nominativform förekommer inte där oblik form är väntad. 

Visserligen finns enstaka exempel på skrivning med ’æ’ i ändelsen av 
oblika former av ōn-stammar, men de bör snarare tolkas som utslag av 
vokalförsvagning än som oböjda former, eftersom dessa belägg har böjda 
bestämningar. 

•	 Substantivändelsen på ōn-stammar i oblik form sprider sig i vissa fall till 
bestämningarna (t.ex. i myklo pino). 

•	 Ursprungliga dativprepositioner visar upp ca 50 % upprätthållen dativ, 
oberoende av grammatisk kategori (numerus, genus och kasus).

•	 Dativform vid i i befintlighetskonstruktion med substantiv i maskulinum 
singularis förekommer endast en gång (’J them mwr’; manifesterar sig endast 
i bestämningen). I övrigt böjs inte sådana substantivformer i den aktuella 
positionen.

Detta sammantaget antyder en hög grad av upprätthållen kasusböjning men det sker 
alltså inte fullständigt. I de flesta fall där avvikelser från det gamla kasussystemet 
förekommer är det fråga om enstaka avvikelser från ett i övrigt upprätthållet system 
(t.ex. vid direkt objekt), och i vissa fall mer talrika avvikelser (t.ex. vid de ursprung-
liga dativprepositionerna). Generellt sett är det vid prepositioner som konstruerades 
med dativ som avvikelserna från det gamla systemet är vanligast. De fall där man 
kan se en allmän övergång till icke-böjda former är vid i i befintlighetskonstruktion, 
när rektionen har ett maskulint ord i singularis som huvudord (se ovan). Möjligtvis 
föreligger samma tendens hos a, men beläggen är för fåtaliga för att slutsatser ska 
kunna dras. 

Jämförelsen mellan dessa två kategorier haltar på så vis att beläggen på dativ vid 
verb endast är ett fåtal, medan prepositionsfraserna är relativt talrika. Avvikelserna i 
prepositionsfraserna tyder likväl på påverkan från ett relativt långt gånget kasusbort-
fall. Detta tyder på att även det äldsta textvittnet, D 4a, bär vittne om denna process, 
även om avvikelserna från fyrkasussystemet i övrigt är få. Frekvensen hos en viss 
företeelse synes dessutom ha spelat roll för i vilken mån skrivarna lät skriva ned 
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ett viss kasusupplöst drag. Man kan t.ex. se att de gamla dativprepositionerna har 
konstruerats på olika sätt. Prepositionen at blev ovanlig under medeltidens gång, och 
ersattes till stor del med til (Åström 2007). De tre gånger prepositionen at förekom-
mer konstrueras den med dativ, medan vissa andra dativprepositioner, troligtvis mer 
frekventa, genomgående eller i vissa fall konstrueras med icke-dativ. Som exempel 
kan ges fra(n), mädh och ur. Markerade strukturer, som sannolikt inte hade en lika 
stark förankring i skrivarens språkliga norm, tycks ha en konserverande egenskap. 
Observera att detta antagande endast gäller i vilken mån novationerna får representa-
tion i skrift, inte den språkliga förändringsprocessen i sig.

Om Delsing har rätt i sitt antagande att fyrkasussystemet faller bort i Stockholms-
området ca 1450, är det troligt att D 4a:s förlaga har tillkommit strax före D 4a. Då 
trots allt ett flertal brott mot det gamla kasussystemet kan iakttas är det sannolikt att 
förlagan har tillkommit i ett område där kasussammanfallet har börjat göra sig gäl-
lande, dvs. i Mälardalen, strax före 1450. Det troliga är därmed att D 4a:s förlaga, 
det steg α som har etablerats, inte är mycket äldre än D 4a. Om det är A-redaktionens 
original, eller om det har föregåtts av flera steg, kan inte avgöras. Om D 4a är en 
avskrift av originalet, har denna redaktion tillkommit i perioden när kasusbortfallet 
börjar göra sig gällande, och i så fall är det upphovspersonens vacklande språkliga 
norm som återfinns i de undersökta textvittnena. Alternativet är att originalet tillkom 
i ett tidigare stadium, i en språkform där fyrkasussystemet upprätthölls, och sedan har 
yngre former förts in sekundärt. 

Som nämnts finns exempel på att sena fornsvenska handskrifter (senare än D 4a, 
D 3 och Linc. 1a) upprätthåller hög grad av kasusböjning (högre grad än i D 4a, D 3 
och Linc. 1a), t.ex. Cod. Ups. C 61 och Cod. Holm. A 1. Båda dessa handskrifter 
dateras till en bit in på 1500-talet, men språkformen i båda är ålderdomlig. Även om 
båda dessa handskrifter har tillkommit i Vadstena, och Delsing har räknat med ett 
senare kasusbortfall i Östergötland, kan inte handskrifternas ålderdomlighet förklaras 
utifrån detta. Det måste ha funnits en avskriftstradition där man kopierade förlagan 
på en morfologisk nivå, vilket ledde till att ålderdomliga textvittnen skapades i ett 
sent skede. Möjligen är det den ovan konstaterade tendensen att återge ordens morfo-
logiska utformning i förlagan som är förklaringen till den språkliga utformningen hos 
dessa textvittnen. Det kan vara så att det är just språkets förändring under senmedel-
tiden som gör att förlagan i detta avseende blir så starkt styrande. När skrivarnas norm 
fjärmar sig alltför mycket från normen i förlagan, blir i så fall resultatet att skrivarnas 
egen norm inte alls, eller i mycket begränsad mån, påverkar språkets utformning i 
avskriften. Denna faktor, dvs. skrivarnas egen norm, reduceras då till stor del bort. 
Att så är fallet i den här studerade avskriftskedjan kan med stor säkerhet slås fast. 

Detta väcker frågan om hur språket i handskrifter speglar det talade språket vid 
en viss given period. Innan sådana frågor kan besvaras krävs större undersökningar 
av diplom, vilka är daterade och proveniensbestämda, och sedan måste diplomens 
språk jämföras med språket i handskrifter från samma tid. Detta är av vikt allmänt 
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för medeltida språkområden, men särskilt för det medeltida Sverige, där de språkliga 
förändringarna är mycket kraftiga. Det är en mycket viktig uppgift för den framtida 
forskningen inom filologi och historisk lingvistik.
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11 Sammanfattning 

I fokus för denna undersökning står A-redaktionen av Tungulus. Den namnform som 
är mest spridd i de europeiska versionerna av denna text är Tundalus, men i den 
fornsvenska A-redaktionen används uteslutande formen Tungulus. Därför används 
Tungulus genomgående om såväl huvudpersonen som texten i denna monografi.

Tungulus är en svensk översättning/bearbetning av en text som i sin tidigast be-
varade utformning är på latin. Den äldsta latinska versionen finns utgiven av Albrecht 
Wagner (1882) under namnet Visio Tnugdali. Den medeltida svenska traditionen 
utgörs av två redaktioner, dels den nämnda A-redaktionen, dels B-redaktionen. B-
redaktionen ligger nära den äldsta latinska texten, även om avvikelser finns, medan 
A-redaktionen har en mycket annorlunda utformning.

A-redaktionen finns bevarad i fyra textvittnen som är av vikt för dess tidiga tra-
dering. Dessa har i tre fall tillkommit under senare delen av medeltiden, och i ett fall 
under tidigmodern tid. Huvudsyftet med denna undersökning (avsn. 1) är att reda 
ut hur dessa fyra textvittnen förhåller sig till varandra ur ett textkritiskt perspek-
tiv.  Ytterligare ett syfte är att undersökningen ska utgöra en fallstudie i den svenska 
senmedeltida avskriftsverksamheten, med ett särskilt fokus på hur språklig varia-
tion hanterades. Det svenska språket genomgick omfattande strukturella förändringar 
under senmedeltiden, främst i det att det gamla fyrkasussystemet reducerades till 
det nuvarande systemet. Hur hanterade skrivarna den variation som var betingad av 
denna förändring när de skrev av äldre förlagor? Ett syfte är också att skapa en ny ut-
gåva av A-redaktionen. Huvudtexten tas från det textvittne som efter den text kritiska 
undersökningen bedöms återge texten i dess mest ursprungliga form, och sedan redo-
visas varianter från de övriga textvittnena i en variantapparat.

De fyra textvittnena som innehåller A-redaktionen är (avsn. 2) Cod. Holm. D 4a 
(ca 1448, 1449–1463), Cod. Holm. D 3 (ca 1487/1488), Cod. Linc. Saml. 1a (sent 
1400-tal eller tidigt 1500-tal) och Cod. Holm. K 45 (1525–1550). Undersökningen 
bygger på en fullständig excerpering av avvikelser mellan dessa textvittnen, avse-
ende fem kategorier: frånvaro/närvaro av textelement, lexikal variation, syntaktisk 
variation i bemärkelsen variation i ordföljd, morfologisk variation avseende olika 
böjningsformer av samma lemma och slutligen morfologisk variation avseende 
 kasusmorfologi. För detta ändamål har faksimilära och diplomatariska transkribe-
ringar av ovanstående textvittnen framställts, och det är utifrån dessa som excerpe-
ringen har gjorts.

Tidigare forskning (avsn. 3) har framför allt uppmärksammat förhållandet mel-
lan D 4a och D 3, eftersom dessa två handskrifter har ett till stora delar gemensamt 
innehåll. Tungulus ingår i en textsekvens som är identisk i de två handskrifterna, 
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näm ligen Namnlös och Valentin, Hertig Fredrik av Normandie, Tungulus, Lilla rim-
krönikan (äldre redaktionen) och Prosaiska krönikan. Utifrån i första hand Namnlös 
och Valentin uppstod inom den tidigare forskningen två uppfattningar om förhål-
landet mellan D 4a och D 3, nämligen 1) att de utgjorde parallella steg i stemmat 
(Werner Wolf) samt 2) att de var släkt i rakt nedstigande led, och att D 3 var en direkt 
avskrift av D 4a (David Kornhall). Agnieszka Backman (2017) prövade Kornhalls 
argument för ett direkt avskriftsförhållande mellan de två handskrifterna, och fann att 
dessa argument i själva verket var svaga. De utsagor som Hans Ronge (1975) gör om 
textvittnena till Tungulus har huvudsakligen sitt ursprung i antaganden om förhål-
landena kring Namnlös och Valentin, och således lämnas Linc. 1a (som ej innehåller 
denna text) i regel åt sidan. Kornhall säger sig dock ha parallelläst Tungulus i D 4a 
och D 3, och menar sig inte ha hittat något som talar emot ett direkt avskriftsförhål-
lande. 

De fyra textvittnena med Tungulus visar upp stora likheter, men det enda fallet 
där man kan påvisa en direkt koppling (avsn. 4) mellan dem är mellan Linc. 1a och 
K 45. Det finns två exempel i K 45 på att exakt en grafisk rad i Linc. 1a saknas, och 
dessutom finns ytterligare ett exempel där en grafisk rad i Linc. 1a har bytt plats 
i K 45, sannolikt pga. av att raden först uteglömdes och därefter fördes in senare. 
Att dessa exempel har sitt ursprung i Linc. 1a torde vara ovedersägligt, men det är 
möjligt att felen har kommit till K 45 via ett mellanled. Däremot finns det också ett 
exempel där skrivaren av K 45 har börjat på fel rad, men upptäckt felet och rättat det. 
Detta är endast möjligt med en förlaga med exakt den grafiska uppställning som finns 
i Linc. 1a. Det finns också ett gemensamt fel i D 3 och Linc. 1a, där felet dock har 
rättats i Linc. 1a. Det är ingen säker indikation på direkt avskriftsförhållande, men det 
pekar på släktskap i rakt nedstigande led.

Undersökningen i avsnitt 4 visar också att D 4a inte är ursprungstexten till A-
redaktionen. Det finns nämligen ett fel, utan för väntat va(r)n (’vår’ i mask. sing. 
ack.), som måste ha sitt ursprung i ett avskriftsfel. Felet har restituerats i övriga text-
vittnen, men då till en oböjd form, var. Ett gemensamt fel för samtliga textvittnen 
lyfts fram, nämligen en utelämnad negation: (normaliserat) […] badh at hon <ei> 
skuldhe glöma the pino tha hon komme ater til kroppen. Detta fel har inte rättats 
i något avskriftssteg från D 4a till K 45, inklusive de förlorade mellanstegen. Det 
finns vidare ett gemensamt fel i textvittnena där väntat cibus ignis inextinguibilis 
(’den outsläckliga eldens mat’) har återgetts Hälvites modher. Förändringen mater 
(dvs. ’mat’) > modher har sannolikt uppstått som ett avskriftsfel inom ramen för den 
svenska texttraditionen, inte som ett översättningsfel. Dessa exempel stöder antagan-
det att D 4a inte är A-redaktionens original, utan att minst ett led har föregått detta 
textvittne. Det finns ett exempel på saknad text i D 3 (och i dess efterföljd i Linc. 1a/K 
45) som motsvarar en grafisk rad i D 4a. Denna avsaknad av text har sannolikt sitt 
ursprung i en avskrift av D 4a, men den kan ha förts vidare till D 3 via ett mellanled. 

Vidare finns ett citat från Vulgata, Matteus 25: 34–36, där ordningen på satserna 
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i vers 36 inte sammanfaller med Vulgatas grundtext (denna vers är inte med i Visio 
Tnugdali). Ordningen hos satserna är densamma i D 3/Linc. 1a/K 45, medan dessa 
gemensamt skiljer sig från D 4a. Samma ordning som i D 4a återfinns också i den 
isländska versionen, Duggals leiðsla, och det betyder att den ordningsföljden bör ha 
tillkommit före A-redaktionens uppkomst. D 4a:s läsning är därmed primär i förhål-
lande till den i D 3/Linc. 1a/K 45.

Undersökningen av frånvaro/närvaro av textelement (avsn. 5) är den första delen 
där textvittnenas variation prövas i fråga om specifika kategorier. Avseende antalet 
varianter är distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 i särklass vanligast, med 72 
exempel. Det vanligaste scenariot är att D 4a har textelement som saknas i D 3/
Linc. 1a/K 45, men exempel finns också på det motsatta. Det går inte att urskilja 
någon systematisk bearbetning, på så vis att man kan se att tillägg genomgående 
har gjorts t.ex. i förtydligande syfte eller att element har strukits för att åstadkomma 
en förkortning. Istället förefaller växlingen vara slumpmässig, uppkommen genom 
spontana tillägg/strykningar av en enskild skrivare. Det framstår ändå klart att D 3/
Linc. 1a/K 45 ofta hålls ihop gentemot D 4a. Den näst vanligaste distributionen är 
D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45, med 12 exempel inom denna kategori. Det finns endast 
ströexempel på övriga distributioner. Ur ett kvantitativt perspektiv kan man därmed 
tydligt urskilja en primär distribution i D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45, och en sekundär i 
D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. Ur ett enbart kvantitativt perspektiv kan den primära dis-
tributionen förklaras på två sätt: 1) de två grupperna, dvs. D 4a å ena sidan, D 3/Linc. 
1a/K 45 å den andra, representerar två parallella traderingssträngar, eller 2) om det 
är fråga om släktskap i rakt nedstigande led mellan de två grupperna måste relativt 
talrika ändringar ha gjorts i steget mellan D 4a och D 3.

Det finns ett exempel som starkt talar emot ett direkt avskriftsförhållande mellan 
D 4a och D 3, nämligen avsaknaden av (normaliserat) tha kommo the til en gyltan 
mur i den senare, och även i Linc. 1a och K 45. Denna beskrivning av huvudper-
sonernas ankomst till en plats är nödvändig för den kommande beskrivningen av 
platsen i fråga, han var sva skinande och en uppföljning på det. I D 3 och övriga 
textvittnen byts han (syftande på muren) ut mot sva, och det blir oklart vad som är 
skinande, vad personerna har kommit in i osv. Detta är ett exempel på en primär läs-
ning i D 4a i förhållande till de övriga textvittnena, och förändringen måste ha upp-
stått i två steg: först har ett textstycke utelämnats, och därefter har ett försök gjorts att 
restituera texten genom att byta ut han mot sva. Detta talar för minst ett mellansteg 
mellan D 4a och D 3.

D 4a visar därmed upp flera primära läsningar i förhållande till i D 3/Linc. 1a/K 45, 
medan det inte finns något exempel på det motsatta. Denna undersökning pekar mot 
ett linjärt förhållande mellan textvittnena, och de 72 exemplen på avvikelser enligt 
D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 är inte av det slaget att de förutsätter parallell tradering.

Inom distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45 är som nämnts beläggen få, men 
vissa av dem ger dock viktig information. I denna distribution finns faktiskt det enda 
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exemplet på text som med säkerhet inte kan ha sitt ursprung i något av de tidigare be-
varade textvittnena, nämligen den avslutande skrivarversen i Linc. 1a och K 45, som 
dock inte är en del av berättelsen om Tungulus. Den finns således inte i D 4a  eller i 
D 3. Antingen har skrivarversen förts in i ett mellanled mellan D 3 och Linc. 1a, eller 
också har skrivaren av Linc. 1a själv fört in den.

Det finns ett viktigt exempel på avsaknad av text i Linc. 1a/K 45 gentemot 
D 4a/D 3, nämligen (normaliserat) for them stodho stolar af gull. Denna formulering 
kommer efter att det redan har berättats om stolar som personer sitter på, och det kan 
här handla om en medveten strykning av vad man har uppfattat som en upprepning. 
Förklaringen till formuleringen i D 4a/D 3 är att lemmat stol sannolikt är ett fel för 
bokastol ’pulpet’. Det är i så fall ytterligare ett exempel på ett ursprungligt fel i D 4a, 
och kan läggas till de tidigare nämnda (exempelvis utan för väntat va(r)n,  modher för 
väntat mater och uteglömd negation i samtliga textvittnen).

Den lexikala variationen (avsn. 6) fördelar sig enligt samma distribution som 
den avseende frånvaro/närvaro av textelement, nämligen primärt i D 4a ≠ D 3/Linc. 
1a/K 45, med 36 exempel på variation, och sekundärt D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45, med 
10 exempel på variation. Även här finns endast ströbelägg på andra distributioner. 
Det är värt att märka att beläggen på lexikal variation är betydligt färre än beläggen 
på variation inom kategorin frånvaro/närvaro. De allra flesta fallen av lexikal varia-
tion utgörs också av likvärdiga eller mycket näraliggande synonymer, t.ex. rädhe-
ligher – grymmeligher samt mykil – stor. Den översiktliga slutsatsen är därmed att 
den lexikala överensstämmelsen är mycket stor, och att ingen systematisk lexikal 
bearbetning har genomförts i något av textvittnena. 

I vissa fall är det fråga om växling mellan skilda lemman som också har skild 
 semantik. Två sådana exempel, med fördelningen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45, är 
 syrghia – sighia (sörghdho – saghdho) och forsighia – forsea (forsaghdho – for-
sagho). Dessa exempel på mer djupgående lexikal skillnad har sitt ursprung i att läs-
ningar i D 4a har förvanskats i D 3 som tidigaste steg bland de bevarade textvittnena, 
och därefter har samma läsningar förts vidare i Linc. 1a och K 45. Det sannolika är 
att läsningarna i D 3/Linc. 1a/K 45 kan härledas ur motsvarigheterna i D 4a, och att 
de därmed är sekundära.

Det finns också exempel på mer djupgående lexikal växling med distributio-
nen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. Ett sådant exempel är när halvo (dativ av halver) 
i D 4a/D 3 motsvaras av havdhe (av hava) i Linc. 1a/K 45. Detta exempel innebär 
växling över ordklassgränser och leder till olika meningsstruktur i de två fallen. Även 
i detta fall är sannolikt förklaringen en felläsning, denna gång i steget mellan D 3 och 
Linc. 1a. Skriftbilden hos halvo, ’halffua’ har sannolikt föranlett felläsningen. En 
annan variant med liknande, men inte identisk, distribution är den mellan (normali-
serat) glödhninga huggormar i D 4a/D 3, mot glödhughe huggormar i Linc. 1a och 
glödhande huggormar i K 45. Formen glödhninga i D 4a/D 3 är, enligt Söderwall, 
bara belagd med detta enda exempel, och möjligtvis är formen i Linc. 1a resultatet 
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av en medveten omtolkning av en skrivning som uppfattades som felaktig. Formen i 
K 45, glödhande, är med säkerhet resultatet av en medveten förändring, denna gång 
från glödhughe.

Den syntaktiska variationen (avsn. 7) faller inom samma distribution som de tidi-
gare två kategorierna, en primär i D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45, med 26 belägg, och en 
sekundär i D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45, med tre belägg, och till sist enstaka ströbelägg 
på andra distributioner. Det vanligaste här är att två led intill varandra har bytt plats, 
och utöver det förekommer exempel på att ett led har flyttats längre inom satsen. 
Sådana växlingar har inga textkritiska implikationer i sig, utan det är främst distribu-
tionsmönstren som är av vikt: ett relativt stort antal sådana förändringar har uppstått 
i steget mellan D 4a och D 3, och sedan har Linc. 1a och K 45 behållit läsningarna i 
D 3. Det finns tre exempel på mer komplex syntaktisk variation, som inte bara består 
av att enstaka led har bytt plats eller flyttats, utan där större skillnader föreligger. 
Dessa har samtliga distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45. Ingen av dessa avvikel-
ser förutsätter dock tillgång till en källa utanför den aktuella handskriftsserien.

Den morfologiska variationen i kategorin växling mellan böjningsformer inom ett 
lemma (avsn. 8) är mycket fåtalig, men den som ändå finns har samma distribution 
som föregående kategorier. Det finns 11 exempel på sådan variation med distributio-
nen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 och åtta med distributionen D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45, 
och i övrigt ströbelägg på andra distributioner. Denna kategori kan inte lägga något 
nytt till handskriftsrelationerna som de föregående inte har visat. Däremot kan man 
se att distributionen här alltså sammanfaller med övriga kategorier, och det är tydligt 
att skrivarna i mycket få fall har valt en annan böjningsform än i förlagan.

Sammanfattningsvis (avsn. 9) har många avvikelser mellan textvittnena kunnat 
förklaras som felläsningar, och endast ett fåtal omtolkningar. I regel kunde avvikel-
serna härledas från varandra, enligt ordningen D 4a – D 3 – Linc. 1a – K 45. Under-
sökningen ger vid handen en avskriftskedja med följande utformning:

α – D 4a – β – D 3 – (γ –) Linc. 1a – K 45.

Det innebär att det måste ha funnits minst ett steg före D 4a, nämligen α. Detta steg 
utgör A-redaktionens arketyp, i den bemärkelsen att det inte går att komma längre 
tillbaka utifrån de bevarade textvittnena. Det innebär att arketypen är den text som 
återfinns i D 4a, minus ett antal sekundära läsningar i detta textvittne som har identi-
fierats. Självklart finns också möjligheten att detta steg har föregåtts av flera, men det 
finns inga sekundära läsningar i D 4a som måste ha uppstått i flera steg. Mellansteget 
mellan D 4a och D 3, β, är relativt säkert, och även här finns möjligheten att det har 
funnits flera steg. Mellansteget mellan D 3 och Linc. 1a, γ, är mindre säkert men 
utgör ändå en möjlighet. Till sist är det troligtvis fråga om ett direkt avskriftsförhål-
lande mellan Linc. 1a och K 45.

Efter denna textkritiskt inriktade genomgång vidtar en undersökning av textvitt-
nenas kasusmorfologi (avsn. 10), främst ur perspektivet hur skrivarna har hanterat 
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denna typ av variation. Förutsättningarna inför undersökningen är att samtliga text-
vittnen visar upp en språklig blandning mellan former böjda i enlighet med det gamla 
fyrkasussystemet, och sådana former som bryter mot detta. Avvikelserna mot det 
gamla fyrkasussystemet består dels i att till synes oböjda former används, dels i att 
former används som är böjda men inte i enlighet med det äldre systemet. Vidare har 
textvittnena D 4a, D 3 och Linc. 1a tillkommit precis under den tid då man har antagit 
att det gamla fyrkasussystemet håller på att falla bort, D 3 och Linc. 1a möjligtvis 
efter att detta har inträffat. K 45 har tillkommit efter bortfallet av fyrkasussystemet. 
Utgångspunkt för kronologin i denna process är Delsing (2014), som hävdar att fyr-
kasussystemet föll bort runt 1450 i Stockholmsområdet och runt 1500 i Östergötland.

Frågan ställs hur den språkliga blandningen i textvittnena ska tolkas. Om det är 
fråga om fri variation mellan textvittnena, på så vis att samtliga textvittnen har bland-
ning, samtidigt som de böjda respektive de oböjda formerna inte återfinns i samma 
textställen i textvittnena, kan det vara skrivarnas individuella vacklande norm som 
åskådliggörs. Om textvittnena däremot visar upp samma variationsmönster, på så vis 
att de böjda respektive de oböjda formerna återfinns i samma textställen i textvitt-
nena, är språkformen sannolikt förlagebetingad. Naturligtvis kan man också tänka sig 
en blandning av dessa två scenarier, men det troliga är ändå att någotdera har spelat 
en större roll än det andra.

Grundprincipen bakom undersökningen är densamma som vid de textkritiska 
undersökningarna. Textvittnena har jämförts, och skillnader respektive likheter har 
excerperats. Det visar sig att likheterna överväger kraftigt över skillnaderna. Antalet 
skillnader inom denna kategori ligger i antal mitt emellan skillnaderna i syntaktisk 
variation och morfologisk variation mellan böjningsformer, och med samma distri-
bution (avsn. 7 resp. 8). Det finns 19 exempel på kasusmorfologisk variation med 
distributionen D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45, och endast ströexempel på andra distribu-
tioner, inklusive D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. Detta betyder att textvittnenas överens-
stämmelse avseende kasusmorfologi är mycket hög, trots den språkblandning som 
finns.  Undantaget är K 45, som i morfologiskt hänseende avviker relativt ofta från 
de övriga.

Nästa steg är att kartlägga överensstämmelsen, för att se hur språkblandningen 
manifesterar sig. Detta görs genom att pröva kasusbruket i fyra avseenden: preposi-
tioners rektion, nominativändelsen -er, kasus vid verb och till sist ett antal ytterligare 
kasusföreteelser. Vissa av dessa drag manifesterar sig endast i ett fåtal belägg, medan 
prepositionerna, åtminstone vissa av dem, förekommer mer frekvent.

Prepositionernas kasusstyrning visar upp en blandning mellan former böjda en-
ligt det äldre böjningssystemet och former som bryter mot detta. De ursprungliga 
dativprepositionerna visar exempelvis upp rektion i dativ i ca 50 % av fallen. Varia-
tionen är inte enbart betingad av vilken typ av rektion det rör sig om (pl./sing; mask./
fem./neut. etc.), utan även i identiska konstruktioner, med samma rektion, kan man 
se variation. Ett sådant exempel är konstruktionen hängia mädh, som förekommer 



187

talrikt i ett visst parti i texten i samband med att det berättas att personer hängs upp 
i olika kroppsdelar som straff beroende på vad de har gjort. Här finns konstruktio-
ner med både dativ och icke-dativ, och det är därmed en växling som måste tolkas 
som tillfällig, inte styrd av andra faktorer. Likväl sammanfaller textvittnena avseende 
vilka rektioner som står i dativ respektive icke-dativ. De prepositioner som styr både 
ackusativ och dativ visar upp en högre andel dativ där en sådan är förväntad enligt 
det äldre systemet, men man kan ändå se ett betydande antal avvikelser från detta. 
Också här återfinns formerna i dativ och de i icke-dativ i samma textställen i de olika 
textvittnena.

De övriga kategorierna inom kasusböjningen utgörs av färre belägg, och det är 
därför svårare att där uttala sig om mönster. Man kan dock se att förekomsten av 
nominativändelsen -er, kasus vid verb och de övriga kasusföreteelserna visar upp 
en hög grad av upprätthållen kasusböjning. Det finns många exempel som inte kan 
klassificeras eftersom t.ex. ackusativformer i många fall sammanfaller med oböjd 
form, men man kan ändå se att dativformer i hög utsträckning återfinns där sådana är 
väntade. Entydiga oböjda former finns, och de utgörs vid flera tillfällen av feminina 
substantiv. Även maskulina substantiv i sing. förekommer relativt frekvent i oböjd 
form, främst som rektion till preposition vid väntad dativ. Men som påpekats ovan 
avseende konstruktionen hängia mädh är en stor del av denna variation tillfällig, och 
inte betingad av grammatiska egenskaper hos orden i fråga.

Då D 4a utgör det första steget i avskriftskedjan kan man där inte direkt följa 
skrivarens arbete med sin förlaga. För att komma åt detta görs en kontroll av ett urval 
språkliga företeelser i ett antal texter i D 4a, för att undersöka vilken variation som 
finns internt inom D 4a. Urvalet språkdrag är följande: rektionen till prepositionen 
af, växlingen hona och hänne (objektspronomen till hon) och till sist växlingen a 
och pa för prepositionen på. Urvalet texter är styrt av vad som vid tillfället fanns 
tillgängligt i digital form, och följande undersöktes: Flores och Blanzeflor, Namnlös 
och Valentin, Hertig Fredrik av Normandie och Skämtan om abbotar. Det visar sig 
att den interna variationen inom D 4a, mellan texterna, är stor. Namnlös och Valentin 
kännetecknas av att ha en stor andel sena former av de undersökta dragen, medan 
Skämtan om abbotar är ålderdomlig i sin språkform (dock en kort text). Flores och 
Blanzeflor samt Hertig Fredrik av Normandie visar upp en mer blandad tendens. 
Också Tungulus intar en mellanställning mellan ytterligheterna Skämtan om abbotar 
och Namnlös och Valentin. Språkformen i Tungulus ligger inte på det sena steg som 
Namnlös och Valentin gör, men det är inte fråga om ett fullständigt upprätthållande 
av det äldre böjningssystemet. Denna undersökning visar att D 4a-skrivaren i hög ut-
sträckning har följt sin förlaga på en morfologisk nivå, med det resultatet att texternas 
olika ålder präglar den språkform som föreligger. 

Skrivarna av de undersökta textvittnena, samt skrivaren/skrivarna av det eller de 
förlorade mellansteg som identifierades ovan, har därmed skrivit av sina respektive 
förlagor på en morfologisk nivå. Skrivarnas egen språkliga norm kommer således i 
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princip inte alls fram i språkformen, utan den har sitt ursprung i ett tidigare skede i 
textens historia. K 45, det eftermedeltida textvittnet, avviker dock relativt ofta genom 
att ha yngre språkformer än de övriga, och i vissa fall genom att ha felaktigt använda 
äldre kasusformer. Skrivarna synes ha strävat efter att återge sina förlagor oföränd-
rade, och de avvikelser som finns är sådana som har uppkommit tillfälligt. I steget 
mellan D 4a och D 3 har relativt rikligt med förändringar gjorts, men dessa kan inte 
sammanfattas i en bearbetande tendens. Trots att det bara är en enskild text som har 
studerats är det likväl minst fem eller sex skrivare (de fyra bevarade textvittnena samt 
ett eller två förlorade mellanled) som har följt en mycket likartad avskriftsprincip. 
Denna princip, avskrift på morfologisk nivå, kan förklara förekomsten av mycket 
sena medeltida svenska handskrifter med ålderdomlig språkform, som t.ex. Cod. 
Ups. C 61 och Cod. Holm. A 1.

 



12 Summary 

The focus of this investigation is the A-redaction of Tungulus. The form of the name 
most widely used in the European versions of this text is Tundalus, but in the Old 
Swedish A-redaction only the form Tungulus is used. Thus Tungulus is used in this 
monograph, both for the main character and the redaction.

Tungulus is a Swedish translation/adaption of a text that is preserved in its earliest 
form in Latin. The oldest Latin version is edited by Albrecht Wagner (1882) under the 
title Visio Tnugdali. The medieval Swedish tradition consists of two redactions: the 
A-redaction mentioned above, and the B-redaction. The B-redaction comes close to 
the oldest Latin text, even though there are deviations, whereas the A-redaction has 
a very different form.

The A-redaction is preserved in four textual witnesses that are of importance for 
its early transmission. Three of these have originated in the Late Middle Ages, and 
in one case in the Early Modern period. The main purpose of the present investiga-
tion (section 1) is to examine how these four textual witnesses are related to each 
other from the perspective of textual criticism. Secondly, the investigation comprises 
a case study of copying work in late medieval Sweden, with special focus on how 
linguistic variation is dealt with. In late medieval Sweden, the Swedish language 
 underwent far-reaching structural changes, especially through the reduction of the 
old four-case system to the present system. How did the scribes deal with the varia-
tion that was conditioned by this change when they were copying older exemplars? 
One further purpose is to create a new edition of the A-redaction. The main text is 
taken from the textual witness that is judged to render the text in its most original 
form according to the textual investigation, and then variants are given from the 
 others in a variant apparatus.

The four textual witnesses containing the A-redaction are (section 2) Cod. Holm. 
D 4a (c. 1448, 1449–1463), Cod. Holm. D 3 (c. 1487/1488), Cod. Linc. Saml. 1a 
(late 15th century or early 16th century) and Cod. Holm. K 45 (1525–1550). The 
investigation builds on a complete collection of divergences between these textual 
witnesses, within five categories: absence/presence of textual elements, lexical vari-
ation, syntactic variation with respect to word order, morphological variation with 
respect to different inflected forms of the same lemma, and finally morphological 
variation with respect to case morphology. To this end, transcriptions on facsimile/
diplomatic levels of the mentioned textual witnesses were produced, and it is from 
these that the examples were collected.

Previous research (section 3) has primarily been focused on the relations between 
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D 4a and D 3, as these two manuscripts to a large extent have the same content. 
Tungulus is a part of a text sequence that is identical in the two manuscripts, namely 
Nameless and Valentin (Namnlös och Valentin), Duke Fredrik of Normandy (Hertig 
Fredrik av Normandie), Tungulus, The Small Rime Chronicle (Lilla rimkrönikan; the 
older redaction) and The Prose Chronicle (Prosaiska krönikan). Mainly on the basis 
of Nameless and Valentin, two opinions arose within the previous research about 
the relation between D 4a and D 3, namely 1) that they were parallel stages in the 
stemma (Werner Wolf) and 2) that there is a lineal relationship, D 3 being a direct 
copy of D 4a (David Kornhall). Agnieszka Backman (2017) scrutinized Kornhall’s 
arguments for a direct lineal relationship between the two manuscripts, and found 
that the arguments in fact were weak. The statements that Hans Ronge (1975) makes 
about the textual witnesses of Tungulus mainly have their origin in assumptions relat-
ing to Nameless and Valentin, and as a consequence Linc. 1a (which does not contain 
this text) is usually left aside. However, Kornhall claims to have read Tungulus in 
D 4a and D 3 in parallel, and states that he has not found anything that speaks against 
a direct lineal relationship.

The four textual witnesses of Tungulus display great similarities, but the only 
case in which a direct connection can be demonstrated (section 4) is between Linc. 
1a and K 45. There are two examples in K 45 of exactly one graphic line in Linc. 1a 
being missed out, and there is also one example of one graphic line in Linc. 1a having 
switched place in K 45, probably due to the line first having been left out and then 
inserted at a later stage. These deviations must ultimately have their origin in Linc. 
1a, but it is possible for them to have been transferred to K 45 through an intermedi-
ate copy. However, there is also an instance when the scribe of K 45 started copying 
on the wrong line, but then detected the mistake and corrected it. This is only pos-
sible with an exemplar having the exact graphic form of Linc. 1a. There is also one 
common error in D 3 and Linc. 1a, but where the error has been corrected in Linc. 1a. 
This is not a certain indication of one manuscript being a direct copy of the other, but 
it points to a lineal relationship.

The investigation in section 4 also shows that D 4a is not the original of the A- 
redaction. There is an error, utan (‘without’) for expected va(r)n (‘our’ in the acc. 
sing. masc.), which must have originated as a copying error. The error has been cor-
rected in the other textual witnesses, but then to a non-inflected form, var. An error 
common to all textual witnesses is emphasized, namely a left-out negation: […] badh 
at hon <ei> skuldhe glöma the pino tha hon komme ater til kroppen (‘[…] asked that 
she should <not> forget the suffering when she came back to her body’). This error 
has not been corrected in any of the copying stages from D 4a to K 45, including the 
lost intermediate stages. Furthermore, there is a common error in the textual wit-
nesses where the expected cibus ignis inextinguibilis (‘the food of the inextinguish-
able fire’) is rendered Hälvites modher (‘the mother of Hell’). The change mater (i.e. 
’food’) > modher has probably occurred as a copying error within the Swedish text 
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tradition, and not as a translation error. These three examples support the assumption 
that D 4a is not the original of the A-redaction, but that there must have been at least 
one stage before this textual witness. There is one example of missing text in D 3 
(and thus also in Linc. 1a/K 45) comprising one graphic line in D 4a. This absence of 
text probably has its origin in a copy of D 4a, but it could have been brought to D 3 
through an intermediate stage. 

Furthermore, there is a quote from the Vulgate, Matthew 25: 34–36, where the 
 order of the clauses in verse 36 does not coincide with the text of the Vulgate (this 
verse is not in Visio Tnugdali). The order of the clauses is the same in D 3/Linc. 
1a/K 45, whereas these together diverge from D 4a. The same order as in D 4a is also 
found in the Icelandic version, Duggals leiðsla, and this means that this order must 
have originated before the creation of the A-redaction. The variant in D 4a is thus 
primary to the one in D 3/Linc. 1a/K 45.

The investigation of absence/presence of text elements (section 5) is the first part 
in which the variation between the textual witnesses is examined on the basis of 
specific categories. Regarding the number of variants, the distribution D 4a ≠ D 3/
Linc. 1a/K 45 is by far the most numerous one, with 72 examples. The most com-
mon scenario is that D 4a has a textual element that is missing in D 3/Linc. 1a/K 45, 
but there are also examples of the opposite. No conscious revision can be discerned, 
consisting in additions being made in order to clarify, or in elements being cut out in 
order to abbreviate. Instead, the variation appears to be random, originating through 
spontaneous additions/cuts by an individual scribe. Still, it remains clear that D 3/
Linc. 1a/K 45 often coincide as against D 4a. The second most common distribution 
is D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45, with 12 examples within this category. There are only 
random examples of other distributions. Thus, from a quantitative perspective, one 
distinct primary distribution can be discerned, D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45, and one 
secondary, D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. From the perspective of quantity only, the 
primary distribution could have two explanations: 1) the two groups, i.e. D 4a on the 
one hand, D 3/Linc. 1a/K 45 on the other, represent two parallel lines, or 2) if there is 
a linear relation between the two groups, numerous changes must have been made in 
the stage between D 4a and D 3.

There is one example that is a strong argument against D 3 being a direct copy of 
D 4a, namely the absence of (normalized) tha kommo the til en gyltan mur (‘then they 
came to a golden wall’) in the former, and also in Linc. 1a and K 45. This description 
of the arrival of the main characters at a place is necessary for the following descrip-
tion of the place in question, han var sva skinande (‘he/it was so shining’) and a 
continuation of this. In D 3 and the other textual witnesses, han (‘he’, referring to the 
wall) is exchanged for sva (‘so’), and it becomes unclear what is shining, into what 
the characters have entered and so forth. This is an example of a primary variant in 
D 4a in relation to the other textual witnesses, and the change must have arisen in two 
steps: first a piece of text has been left out, and then an attempt to restore the text has 
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been made by exchanging han for sva. This indicates that at least one intermediate 
stage has existed between D 4a and D 3.

D 4a thus displays several primary variants in relation to D 3/Linc. 1a/K 45, 
whereas there is no example of the opposite. This investigation points to a linear rela-
tionship between the textual witnesses, and the 72 examples of variation according to 
D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 do not presuppose a parallel textual relationship.

As mentioned, the number of variants found with the distribution D 4a/D 3 ≠ 
Linc. 1a/K 45 is small, but some of them give important information. Within this dis-
tribution one example of text is found that cannot have its origin in the earlier textual 
witnesses, namely the concluding scribal verse in Linc. 1a and K 45, which however 
is not a part of the narrative itself. It is not to be found in D 4a or D 3. Either it has 
been inserted in an intermediate stage between D 3 and Linc. 1a, or the scribe of Linc. 
1a has inserted it himself/herself.

There is one important example of absence of text in Linc. 1a/K 45 compared 
to D 4a/D 3, namely (normalized) for them stodho stolar af gull (‘before them were 
chairs of gold’). This formulation comes when there has already been mention of 
chairs that people are sitting on, and it is possible that this clause has been left out 
consciously to avoid what may have been perceived as a repetition. The explanation 
of the formulation in D 4a/D 3 is that the lemma stol (‘chair’) is probably an error 
for bokastol ‘desk for books’. If this is correct, this is another example of an original 
error in D 4a, and it can be added to the ones mentioned above (e.g utan for expected 
va(r)n, modher for expected mater and a negation being left out in all textual wit-
nesses).

The lexical variation (section 6) falls into the same distribution as the one within 
absence/presence of textual elements, namely one primary distribution D 4a ≠ D 3/
Linc. 1a/K 45, with 36 examples of variation, and one secondary D 4a/D 3 ≠ Linc. 
1a/K 45, with 10 examples of variation. Also here there are random examples of other 
distributions. It is worth noting that the examples of lexical variation are much fewer 
than the examples within the category absence/presence of text element. Furthermore, 
most examples of lexical variation consist of synonyms or variants coming very close 
to being synonyms, e.g. rädheligher – grymmeligher (‘dreadful’ and ‘ cruel’, but also 
‘dreadful to look at’ respectively) and mykil – stor (in both cases ‘large’). The overall 
conclusion is thus that the lexical agreement is very great indeed, and that no con-
scious lexical revision has been carried out in any of the textual witnesses.

In some cases, there is a variation between different lemmas that also have dif-
ferent meaning. Two such examples, with the distribution D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45, 
are syrghia – sighia (sörghdho ‘mourned’ – saghdho ‘said’) and forsighia – forsea 
(forsaghdho e.g. ‘disclaimed’ – forsagho e.g. ‘checked’). These examples of more 
deep-going lexical variation have their origin in readings in D 4a having been garbled 
in D 3 as the earliest stage among the preserved textual witnesses, and then the same 
readings have been copied into Linc. 1a and K 45. Most likely, the readings in D 3/
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Linc. 1a/K 45 can be derived from the corresponding forms in D 4a, and they are thus 
secondary.

There are also examples of more deep-going lexical variation with the distribu-
tion D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. One such example is when halvo (dative of halver 
‘half’) in D 4a/D 3 stands against havdhe (of hava ‘have’) in Linc. 1a/K 45. This 
example consists in variation over the borders of the word classes and it results in a 
different sentence structure in the two cases. Also in this case, the explanation of the 
variation is most likely a misreading, this time in the stage between D 3 and Linc. 
1a. The form of the letter sequence of halvo has probably caused the misreading. An-
other similar variant, with a similar but not identical distribution, is the one between 
(normalized) glödhninga huggormar in D 4a/D 3, and glödhughe huggormar in Linc. 
1a and glödhande huggormar in K 45 (formally divergent, but with approximately 
the same meaning, ‘glowing vipers’). The form glödhninga in D 4a/D 3 is, according 
to Söderwall, only attested in this example, and perhaps the form in Linc. 1a is the 
result of a conscious reinterpretation of a reading that was perceived as erroneous. 
The form in K 45, glödhande, is with certainty the result of a conscious change, in 
this case from glödhughe.

The syntactic variation (section 7) falls within the same distributions as in the 
previous categories, one primary in D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45, with 26 examples, and 
one secondary in D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45, with three examples, and finally random 
examples of other distributions. The most common variant of this category consists 
of two components next to each other having switched position, and apart from this 
there are examples where components have been moved farther away within the 
clause. Such variants have no text critical implications in themselves, but it is rather 
the distribution pattern that is relevant: a relatively large number of such changes 
have occurred in the stage between D 4a and D 3, and then Linc. 1a and K 45 have 
kept the readings in D 3. There are three cases of more complex syntactic variation, 
consisting not only of separate components switching place or being moved, but of 
more extensive differences. All these have the distribution D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45. 
However, none of these deviations implies access to a source outside the investigated 
manuscripts.

The morphological variation found, consisting of different inflected forms of the 
same lemma (section 8), is very small, but the examples that are identified have the 
same distribution as the previous categories. There are 11 examples of this type of 
variation with the distribution D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45 and eight with the distribu-
tion D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45, and apart from this, random examples of other distri-
butions. This category cannot add anything new regarding the relationships between 
the manuscripts that the previous categories have not shown. However, it can be 
observed that the distribution here coincides with that of the other categories, and it 
is obvious that the scribes in very few cases have chosen another inflected form than 
the exemplar.
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To sum up (section 9), many deviations between the textual witnesses can be 
explained as misreadings, and only in a few cases as reinterpretations. Usually the de-
viations could be derived from each other, in the order D 4a – D 3 – Linc. 1a – K 45. 
The investigation indicates a chain of copying as follows: 

α – D 4a – β – D 3 – (γ –) Linc. 1a – K 45.

This means that there has to have been at least one stage before D 4a, namely α. This 
stage comprises the archetype of the A-redaction, in the sense that it not possible to 
reach further back on the basis of the preserved textual witnesses. This means that 
the archetype is the text found in D 4a, minus a few identified secondary readings 
in this textual witness. There is of course also the possibility that this stage has been 
preceded by further stages, but there is no secondary reading in D 4a that has to have 
arisen in two steps. The intermediate stage between D 4a and D 3, β, is relatively 
certain, and also here there is a possibility that there has been more than just one 
stage. The intermediate stage between D 3 and Linc. 1a, γ, is less certain but it is still 
a possibility. Finally, Linc. 1a was probably the direct exemplar to K 45.

After this analysis, with focus on textual criticism, follows an investigation of 
the case morphology in the textual witnesses (section 10), mainly from the perspec-
tive of how the scribes have dealt with this type of variation. The prerequisite of the 
investigation is that all textual witnesses display a linguistic variation between forms 
inflected according to the old four-case system, and forms that do not conform to 
that system. The deviations from the old four-case system consist partly in appar-
ently non-inflected forms being used, partly in inflected forms being used but still 
not in accordance with the older system. Furthermore, the textual witnesses D 4a, 
D 3 and Linc. 1a originate from the time when the four-case system is disappearing, 
D 3 and Linc. 1a maybe even after this. K 45 originates from the time after the loss 
of the four-case system. The point of departure for this chronology of this process is 
Delsing (2014), who claims that the four-case system disappeared around 1450 in the 
Stockholm area, and around 1500 in the province Östergötland.

The question is addressed of how the linguistic variation is to be interpreted. If the 
variation is free between the textual witnesses, in the sense that all textual witnesses 
contain variation, but the inflected and the non-inflected forms respectively are not 
found in the same positions in the textual witnesses, it may be that it is the unstable 
linguistic norm of the individual scribes that is reflected. On the other hand, if the 
textual witnesses display the same pattern of variation, in the sense that the inflected 
and the non-inflected forms are found in the same positions, it is likely the variation 
is conditioned by the exemplar. Of course a mixture of these scenarios is possible, but 
it is likely that one of them has played a more important part than the other.

The basic principle behind this investigation is the same as the one used in tex-
tual criticism. The textual witnesses have been collated, and the differences and the 
similarities have been collected. It turns out that the similarities are found to be far 
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greater than the differences. The number of differences within this category comes 
inbetween that of the syntactic variation and the morphological variation between 
different inflected forms of the same lemma, and the distribution is the same (section 
7 and 8). There are 19 examples of case morphological variation with the distribution 
D 4a ≠ D 3/Linc. 1a/K 45, and only random examples of other distributions, includ-
ing D 4a/D 3 ≠ Linc. 1a/K 45. This means that the agreement of the textual witnesses 
regarding case morphology is very high, despite the extensive linguistic variation. 
The exception is K 45, which relatively often diverges from the others with respect 
to case morphology.

The next step is to map the agreement, in order to see how the linguistic varia-
tion is manifested. This is done through an investigation of the case usage in four 
respects: the case government of the prepositions, the nominative ending -er, case 
with verbs and, finally, a few other case features. Some of these features were present 
in a few examples only, whereas the prepositions, at least some of them, occur more 
frequently.

The case government of the prepositions displays a mixture of forms inflected 
 according to the old inflectional system, and forms not conforming to this. For exam-
ple, the original dative prepositions govern the dative in c. 50% of the examples. The 
variation is not only conditioned by the type of case government (pl./sing.; masc./
fem./neut. etc.), but also in identical constructions, with the same case government, 
one can observe variation. One such example is the construction hängia mädh (‘hang 
with’), which occurs frequently in a certain section of the text where it is narrated 
about people being hanged in different body parts as a punishment, depending on 
what they have done. Here constructions with both dative and non-dative are found, 
and it is thus a variation that must be interpreted as incidental, not determined by oth-
er factors. Still the textual witnesses agree as to what case governments are in dative 
and non-dative. The prepositions governing both dative and accusative have propor-
tionally a higher number of dative where this is expected according to the old system, 
but there are still several exceptions to this. Also here the dative and the non-dative 
forms respectively are found in the same positions in the different textual witnesses.

The other categories within case inflection consist of fewer examples, and there-
fore it is more difficult to identify a pattern there. One can still observe that the occur-
rence of the nominative ending -er, case forms with verbs and the other case features 
show a high degree of upheld case inflection. There are many examples that cannot be 
classified because for instance accusative forms often agree with non-inflected forms, 
but still dative forms are often found where a dative form is expected. There are unam-
biguous non-inflected forms, and in several instances they consist of feminine nouns. 
Also masculine nouns in the singular occur relatively frequently in non-inflected form 
as case government to prepositions where dative is expected. But as stated above re-
garding the construction hängia mädh, a large part of this variation is incidental, and 
not conditioned by grammatical characteristics of the words in question.
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As D 4a is the first step in the copying chain, the scribe’s work with the exemplar 
cannot be followed directly. In order to explore this, a control was made of a selec-
tion of linguistic features in a number of texts in D 4a, to investigate what variation 
that exists internally within D 4a. The selection of features are the following: the 
case government of the preposition af; the variation between hona and hänne (‘her’ 
in acc. and dat. respectively) and, finally, the variation between a and pa ‘on’. The 
selection of texts is determined by what texts were available in digital format at that 
point, and the following were investigated: Flores and Blanzeflor (Flores och Blan-
zeflor), Nameless and Valentin (Namnlös och Valentin), Duke Fredrik of Normandy 
(Hertig Fredrik av Normandie) and A Joke about Abbots (Skämtan om abbotar). The 
investigation shows that the internal variation in D 4a, between the texts, is extensive. 
Nameless and Valentin is characterized by having a large amount of late forms of the 
investigated features, whereas A Joke about Abbots has an archaic linguistic form 
(but a short text). Flores and Blanzeflor and Duke Fredrik of Normandy display a 
more varying tendency. Also Tungulus holds a position between the extremes A Joke 
about Abbots and Nameless and Valentin. The linguistic form of Tungulus is not in 
the late stage of Nameless and Valentin, but the old inflectional system is still not 
completely upheld. This investigation shows that the scribe of D 4a has followed the 
exemplar on a morphological level to a high degree, with the result that the varying 
age of the texts characterizes the linguistic form.

The scribes of the investigated textual witnesses, and the scribe/scribes of the 
lost intermediate step/steps that was/were identified above, have thus copied their 
respective exemplars on a morphological level. As a result, the linguistic norm of the 
scribes themselves is hardly manifested at all in the language form, but this has its 
origin at an earlier stage in the history of the texts. However, K 45, the post-medieval 
textual witness, often diverges relatively often through having later language forms 
than the rest, and in some instances older case forms wrongly used. The scribes seem 
to have striven to render their exemplars unchanged, and the deviations that are still 
present seem to have arisen incidentally. In the stage between D 4a and D 3, a fairly 
large number of changes has been made, but they do not constitute a part of a revising 
tendency. Despite the fact that only one text has been investigated, at least five or six 
scribes (the four preserved textual witnesses and one or two lost intermediate steps) 
have followed a very similar copying principle. This principle, copying on a morpho-
logical level, can explain the existence of very late medieval Swedish manuscripts 
having a very archaic linguistic form, like e.g. Cod. Ups. C 61 and Cod. Holm. A 1.



13 Utgåva 

13.1 Utgivningsprinciper 
Ovanstående undersökning har visat att det sannolikt är fråga om ett linjärt förhåll
ande mellan de undersökta textvittnena av Aredaktionen av Tungulus enligt följande:

α – D 4a – β – D 3 – (γ –) Linc. 1a – K 45.
Enligt denna traderingslinje är det därmed endast D 4a som ger information om tex
tens mest ursprungliga utformning, medan de övriga ger information om senare för
ändringar. De senare förändringarna bär inte vittne om någon medveten bearbetning 
av texten, utan det är sannolikt fråga om tillfälliga förändringar, uppkomna  genom 
felläsningar (utelämning av text), omkastning av ordföljden hos enstaka ord, ut
byte av synonymer och liknande. Därför kommer texten från D 4a att användas som 
 huvudtext, och varianterna från D 3, Linc. 1a och K 45 kommer att redovisas i vari
antapparaten. 

I variantapparaten kommer samtliga varianter att tas upp som faller inom kate
gorierna frånvaro/närvaro av text, lexikal variation, syntaktisk variation (i bemärk
elsen variation i ordföljd) och morfologisk variation. Det betyder att det inte enbart 
är de textkritiskt signifikanta varianterna som tas med, utan samtliga de kategorier 
som har behandlats i undersökningen redovisas. Dessutom tillkommer ytterligare 
morfologiska varianter, nämligen sådana som inte rör växling mellan böjningsfor
mer av samma lemma eller kasusmorfologisk variation. Ortografisk variation tas 
inte med.

Nedan beskrivs de principer som har följts i textåtergivningen. Ledande för de 
principer som har följts har varit att återge huvudtextvittnet D 4a så nära som möjligt, 
med vissa redaktionella ingrepp för att underlätta läsningen. 

I undersökningen uppmärksammades det gemensamma textkritiska felet (norma
liserat) Hälvites modher ’Helvetets moder’ för väntat Hälvites mater ’Helvetets mat’ 
(enligt den latinska versionen). Även om Hälvites modher således är en sekundär 
läsning har den fått stå kvar i huvudtexten orättad.

Textrepresentation
•	 Textvittnet i huvudtexten återges diplomatariskt med upplösta abbreviaturer 

i kursiv (se nedan).
•	 Vid urvalet av varianter är en avvikande syntaktisk, lexikal eller morfologisk 

struktur kriteriet. I de fall då det finns en gemensam morfologisk variant i 
D 3/Linc. 1a/K 45 återges endast skrivningen i D 3. Om skrivningen i D 3 är 
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skadad kompletteras den utifrån det näst äldsta textvittnet, dvs. Linc. 1a. Om 
Linc. 1a och K 45 har en gemensam läsning återges endast den i Linc. 1a.

•	 Allografer inom grafem, t.ex. runt och rakt r eller runt och högt s, återges 
inte, och inte heller paleografiska varianter som ’η’ (för [n] i final ställning), 
vilka saknar språklig funktion.

•	 Avseende bruket av majuskler följs D 4a.
•	 Radskifte markeras med |. Radskifte markeras endast i huvudtexten, inte i 

variantapparaten. Sida i D 4a markeras anges med siffra i fetstil inom hak
parentes.

•	 Interpunktionen i D 4a behålls. Den består främst av virgula, /. Däremot har 
också redaktionell interpunktion införts, för att underlätta läsningen. Härvid 
har punkt, komma, kolon och frågetecken förts in. I textutdragen i undersök
ningsdelen finns ej den redaktionella interpunktionen med.

•	 Vid avstavning i D 4a används i vissa fall //, och vid ett tillfälle /. Dessa har i 
utgåvan återgivits med vanligt avstavningstecken ().

•	 Osäkert lästa grafer placeras inom hakparenteser, […].
•	 Oläslig graf markeras med ”0” inom hakparentes.
•	 Ord eller textsekvenser placerade utanför huvudtexten har placerats in på an

given plats inom ՛…՝. 
•	 Inga ord eller texsekvenser finns över raden i D 4a.
•	 Textensekvenser strukna av skrivaren står kvar i huvudtexten inom ⸠…⸡. Rät

telser i övriga textvittnen återges inte i variantapparaten, undantaget sådana 
som är av särskilt stor vikt för den föregående undersökningen. 

•	 Orättad dittografi står kvar i huvudtexten inom ⸡…⸠. Dittografier i övriga 
textvittnen återges inte regelbundet i variantapparaten, men i vissa fall före
kommer sådana exempel likväl, om de har diskuterats i den föregående 
under sökningen.

•	 Ändringar i huvudtexten markeras med *, och därefter anges i not vari änd
ringen består. Det kan vara rättelser från övriga textvittnen samt konjekturer 
om samtliga textvittnen visar upp ett gemensamt fel. Konjekturer är place
rade inom <…>.

Abbreviaturer
Abbreviaturerna i huvudtexten har lösts upp och markerats med kursivering. Den 
ledande principen för upplösningen är skrivarens bruk vid fullt utskrivna former. I 
vissa fall saknas utskrivna former, och då har en uppskattning gjorts utifrån skrivar
nas allmänna bruk.

Ickealfabetiska abbreviaturer:
•	 Erabbreviaturen i betonad position representerar i det aktuella textvittnet en 

främre vokal, [i], [e(:)] eller [ä(:)] i kombination med [r], före eller efter voka



199

len. Oftast representerar abbreviaturen såväl vokalkomponenten som [r], men 
i vissa fall är [r]:et representerat medan endast vokalen är förkortad. Även 
det motsatta förekommer, dvs. att bara [r]:et är förkortat. Vid upplösningen 
av denna abbreviatur i betonad position har i hög utsträckning etymologiska 
principer tillämpats, dvs. om abbreviaturen utifrån den förväntade ordformen 
bör representera [ir], har upplösningen ’ir’ gjorts osv. Vid såväl [e(:)] som 
[ä(:)] har vokalen upplösts som ’æ’, vilket ger former som ’gærna’, ’kærde’, 
’prædika’ osv.

•	 Erabbreviaturen för obetonat er/ir har lösts upp ’er’. Denna följd förkortas 
i regel med nämnda abbreviatur, 123 gånger, men tre gånger har den skrivits 
ut ’er’, och en gång ’ir’.

•	 Erabbreviaturen för obetonat ri/re alternativt ensamt i/e vid utskrivet ’r’ 
har lösts upp ’(r)e’. Skrivningen ’e’ är den vanligaste representationen vid ut
skrivet i/e, och ’i’ är främst knuten till vissa substantiv (vanligast (o)glädhi) 
medan ’æ’ används vid försvagat [a]. Ett lexikalt undantag har gjorts för ordet 
aldrigh, där den aktuella komponenten har lösts upp ’ri’.

•	 Vid upplösning av abbreviaturen ’¯’, dvs. det horisontella förkortningsstreck
et, har delvis samma principer följts som vid upplösningen av erabbrevia
turen i betonad position. Vid såväl [e(:)] som [ä(:)] har vokalen upplösts ’æ’, 
vilket ger former som ’hær’, ’thær’, ’thæn’ osv. Undantaget är böjningsfor
merna utgående från the, dvs. thera och them. Här har vokalen lösts upp ’e’, 
utifrån nominativformen.

•	 Horisontellt förkortningsstreck för obetonat i/e har lösts upp ’e’.
•	 Esabbreviaturen i final position löses upp ’es’, med hänvisning till ovanstå

ende observation om ändelsevokalismen.

Alfabetiska abbreviaturer:
•	 Överskrivet ’d’ förekommer en gång, i skrivningen ’gd’ för Gudh.
•	 Överskrivet ’de’ förekommer endast en gång, vid radslut, i skrivningen ’swa

de’ för svaradhe.
•	 Överskrivet ’i’ efter ’q’ har lösts upp ’wi’, utifrån skrivningen ’qwar’, vilket 

är enda gången ’q’ + ’u/v/w’ förekommer utskrivet. Detsamma har gjorts vid 
förkortningen ’v’ i denna position.

•	 Överskrivet ’o’ (endast i ordet tro) löses upp ’ro’.
•	 Överskrivet ’m’ (endast i skrivningen ’hom’ för pronomenformen honom) 

 löses upp ’nom’.
•	 Överskrivet ’t’ för obetonat it/et har lösts upp ’et’, med hänvisning till 

 observationen om obetonade vokaler ovan. Det förekommer dock även ut
skrivet ’it’ jämte ’et’.

•	 Överskrivet ’v’ (endast i betonad position) löses upp ’ru’, alternativt ’ur’. 
•	 Överskrivet ’e’ löses upp ’re’ (endast i creatur).



200

•	 Pronomenformen thät, förkortad ’thz’, har lösts upp ’thæt’, efter den utskriv
na genitivformen ’thæss’.

•	 Skrivningen ’mz’ har lösts upp ’mædh’.

Övrigt:
•	 I vissa latinska/grekiska ordformer förekommer abbreviaturer och skrivsätt 

som inte förekommer i övrigt i texten, men som är standard i skrift på latin. 
Dessa är i Iesus (’iħus’, upplöst ’iesus’; se Capelli 1995, Iesus), Christus 
(’χρus’ + horistontellt förkortningsstreck, upplöst ’christus’; se a.a., Chris-
tus), apostoli (’apƚi’; se a.a., apostoli), prophetae (’ꝓꝑħa’; man hade väntat 
sig ’e’ som avslutande graf, se a.a. prophetae) och confessores (’ꝯfessores’, 
se a.a., confessoris, avseende ordets första del).

•	 I anslutning till föregående punkt ska det också påpekas att lånorden präster 
och prädika är skrivna med den inledande komponenten förkortad ’p’ med 
supralinjärt ’¯’, vilket i skrift på latin är en standardbeteckning för följden 
prae (a.a. , Prae).

Symboler i variantapparaten:
•	 A = D 4a; B = D 3; C = Linc. 1a; D = K 45.
•	 + = text som finns i D 3, Linc. 1a och/eller K 45 men som saknas i D 4a.
•	 ÷ = text som finns i D 4a men som saknas i D 3, Linc. 1a och/eller K 45.
•	 omv. = två ord som kommer i omvänd ordning.
•	 så! = anmärkningsvärd form.
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13.2 Text 
|[474] Hær effter læsis aff en man och war | en riddare och heth Tungulus |[475] Jnnan 
ybernia landh war en riddare | och heth Tungulus. han war en fager |  wngher1 man 
och ræddes ey gudh. han | togh siældæn skriptemall och gik2 nøduger | til kirkio. han 
forsmadde fatighæ mæn och | følgde myket sinom wiliæ och thæt han gaff, | gaff han 
alt pa wærldz rosning. tha wilde | gudh thæt ey3 lengre stedhiæ och thær mædh fik | 
han en vndhan dødh swa at hans likamma | laa owan jordhen iij dagha och iij nætter 
| och thær jnnan toldhe hans siæl myklæ4 | pino och sidhan æn halffua5 flere6 for7 thy 
| at tha hon foor wth aff kroppenom | tha saa hon8 allan sin ondskap och synd | hon9 
haffde giorth skriffuat fore sik10. | Siælen stodh a  kroppenom och tordhe | ey aff 
honom gangha wtan wilde ater j krop|pen och matthe ey in komma. hon haffde | 
mykyn ræddugha swa at hon wiste ey | hwat hon skulde først rædhæs for | thæn skuld 
at thæt huset som liket laa | jnnan war alt fult mædh diæffwlum och | allæ trætto the 
thær om at æthæ the | vsla siælinæ11. ey at enast war huset | fult jnnan12 / wtan allæ 
wegnæ wtan om | kringh. Tha sagde en aff them komppa|nom13 til siælinæ: See nw 
hwat thu | haffuer fortiænth mædhan thu liffde. Nw | skal thu thin løn tagha. Thu ær | 
dødzens dotter, heluites modher, mørksens | wen och liusens owen. Hwar ær nw tith 
| hugmod? hwar ær nw thin myklæ14 ær[æ]15 | thu haffde olofflikæ j wærldine16? Hwi 
æst | thu ey nw hugmoder? hwi gør thu ey | nw hoor? Hwi røffuar thu ey nw17? Hwi 
| dræpær thu nw ey thin iæmpncristin? | Hwi trugher thu nw ey thæn arma mædh | 
oræth? Hwar ær nw thin blidskap? | Hwar æru nw thinæ manga winj | thu haffde j 
wærldinne? Hwi hiælpæ the | tik ey nw? Tha stod the arma siæll | och greth swa 
jæmmerlikæ thy at han18 | wenthe sik engæ19 hiælp. Nw thæn hærrin | thær ey wil 
syndugh manz dødh tola eller | see, han saa til the vsla siæll och sendhe | hænne sin 
engil til hiælp och swa som hon | saa opp Saa hon20 lenghe fram21 enæ liusæ |[476] 
stiærnæ komma til siin. thær aff fik hon | enæ storæ glædhi. Tha engelin kom nider | 
sagde *han22 til siælinnæ: Heell  tungulus, hwat | gør thu23 nw? Siælin swarade: Awi 
min | hærra, hwar æst thu? hiælp nw mik24 aff | thænna myklæ wanda. thu seer hær25 
nw | mangha mina owinj som mik wiliæ sunder | slithæ mellan sin. Ængelin swarade: 
thu | kallar mik nw thin hærra mædhan tik | om trængher26 och thæn tiidh thu liffde | 
tha tiænthe thu them thær27 tik wiliæ | nw pinæ. Tha thu wast j jorderike | gaff thu mik 
enkte goth. Awi min | kære hærra, nar saa iach tik eller | nar hørdhe jach28 thinæ røst? 

1 fager wngher] fagerligher B; fagherlighen CD.     2 gik] geck ⸠ffattige mandh⸡ D.     3 thæt ey] omv. B.     
4 myklæ] myklo BCD.     5 halffua] haffde CD.     6 flere] mere BCD.     7 for] ÷ D.     8 hon] han BCD.     9 hon] 
han BCD.     10 skriffuat] efter sik BCD.     11 siælinæ] siælin BCD.     12 jnnan] men D.     13 komppanom] 
kompana D.     14 myklæ] ÷ BCD. B är skadad på denna plats, men utrymme saknas för denna följd.      
15 Följden ’myklæ ær[æ]’ har fylts i av en senare hand. Den ursprungliga läsningen framgår likväl, 
undantaget den sista grafen.     16 olofflikæ] efter wærldine BCD.     17 thu ey nw] nw thu ey BCD.      
18 han] hon BCD.     19 engæ] engen D.     20 hon] ÷ D.     21 fram] fran D.     22 han B] hon A; ÷ CD.      
23 thu] ÷ CD.     24 nw mik] omv. BCD.     25 hær] efter mangha BCD.     26 om trængher] omv. BCD.      
27 thær] ÷ BCD.     28 hørdhe jach] omv. B.     
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Ænge|lin swarade: fran thæn dagh thu togh | widh cristindomen tha war1 iach mædh 
tik | och følgde tik badhæ nath och dagh2 | och thu wilde mik ey3 lydhæ. Æn gudz | 
miskund ær mer4 æn thin onskæ. | Tha thu haffuer seet allæ the pinor | thær thu 
haffuer tik forskuldat5 / Sidan6 | skal thu ater til thiin likamma. Swa | gik engelin fore 
och  siælin effter. Tha | sagde siælin til engelin: Awi7 min kære | hærra, gak ey8 swa 
lankt borth9 fra10 mik | thy at11 the tagha mik borth fra12 tik | før æn thu weest aff13. 
Ængelin swarade: | thu skal them ey rædhæs fore thy | at flere æræ mædh oss æn 
mædh them. gudh | ær mædh oss. enghen ma oss skadhæ. | Tha diæfflana hørdhe thæt 
at engelin | foor borth mædh siælinnæ tha ropadhe | the och bardhis inbyrdes och 
sagdo | swa: Awi huru grym gudh14 ær15 och | huru wranglika16 han tager aff oss | 
*wan17 tiænistæ *man18 och gælder ey | hwariom effter sinom gærningom. tha som | 
siælin hørde thæt ropit ræddes hon | myket. / Swa kom engelin och siælin | til en 
diwpan dall. han war fulder | mædh bik och brænnesten och fulder mædh | vsla siælæ. 
Siælin spordhe hwat | siællom19 thær pintes. Ængelin swaradhe: | thær skulo20 
 mandrapare pinæs, the som | swikæ sin iæmpncristin j tro och skal | thu thær wdi swa 
lenghe som gudh wil. | Sidhan kommo the til eth bærgh21. thær | owan laa en lithen 
stighi och a |[477] annan sidhan thæt bærghet war en gry|melighin22 eeldher och a 
annan sidhan | war23 offmyken kyldh och beggiæ | j Mellan24 war25 fulth mædh siælæ 
och diæfflæ | som the siælæ skulde pinæ. the kastade | them mædh glødandhe26 jærn 
krokom | wr eeldhen och j kylden och ather27 | wr kyldhen och j eeldhen. Tha sporde 
| hon at hwat siælom thær pintes. Ængelin | swaradhe: thæt æru the som awndzsiukæ 
| æru och28 waro och haffde wredhe til | sin iæmcristin wtan skyldh och gladdos29 | aff 
annars manz  skadha och togho thær | ey script fore før æn the dødhe. for | thy skulu 
the30 thær først wdi och sidhan | skulo the j hardara pino. Sidhan | fooro the til en 
annan dall och thær | jnnan war myket mørker31. j thæn | dalen war mykyn grat och 
sorgh | och alt fult mædh siælom. / ower thæn dalen32 | la en bro thusændh fiæth langh 
och | eth fiæth bredh. thær mathe enghen ower | ganga wtan thæn thær ware33 wtan 
syndh | och en præster gik thær tha ower wtan wadha | och han war en pelagrim och 
bar en | palm34 j sinæ handh. Siælin sporde hwem | the pinæ til hørde. engelin 
swaradhe: | them som høgfærdige plæghæ35 waræ och | tagha36 thær ey script fore før 
æn the dø37. | the fallæ aff thæssæ bro och nidher j | thæssa pino och sidhan faa the æn 

1 war] wart CD.     2 nath och dagh] dagh och nath BCD.     3 ey] + hielpe eller BCD.      
4 mer] mere BCD.     5 tik forskuldat] omv. D.     6 Sidan] och sidhan BCD.     7 Awi] ÷ 
BCD.     8 ey] icke D.     9 borth] ÷ BCD.     10 fra] i ffra BC.     11 at] ÷ BCD.     12 fra] i ffra BCD.      
13 weest] + thær eth ordh BCD.     14 grym gudh] omv. BCD.     15 ær] + oss BCD.     16 wranglika] 
wrangelike BCD.     17 wan] konjektur; wtan A; var BCD.     18 man BCD] mæn A.     19 siællom] sieler 
BCD.     20 skulo] skulle D.     21 Sidhan kommo the til eth bærgh thær] ÷ D.     22 grymelighin] grømmelig 
D.     23 war] ÷ BCD.     24 Mellan] mellom CD.     25 war] + alth BCD.     26 glødandhe] gloande D.      
27 ather] ÷ D.     28 æru och] ÷ BCD.     29 gladdos] Nästsista grafen, ’o’, kunde ev. tolkas som ’a’.     30 the] 
÷ C.     31 mørker] + ok BCD.     32 dalen] dall thær CD.     33 ware] var D.     34 palm] plalm [så!] kuisth D.     
35 plæghæ] plæghede BCD.     36 tagha] thoge BCD.     37 dø] dødhe BCD.     
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mere | pino. Swa fooro the1 fram2 ena stund | aat enom storom3 wægh och thær sagho 
| the eth grympt diur. thæss øghon | waro rædheligh4, thæss mwn war | opin och 
diæfflanæ5 wroko thær jn siæ|læ mædh iærn krokom6 och swa foor | thæt diur nider 
til heluites mædh siæx | thusandhe siælæ7. Siælin sporde8 hwem | thæn pinan til 
 hørdhe. Ængelin swarade: | allæ  nidinghe9 skulo thær jnne pinas | och for thy at thu 
gaff thit gotz |[478] fore wærldz rosningh och loff10 och11 ey fatighom | fore gudz 
skuldh, for thy skal thu jn j thæsso12 | pino och j the samma stundh hwarff engelin | 
borth och siælin foor jn j thæt grymmæ diu|rith och toldhe thær myklæ13 pino och 
sorg. | thær war mykyn eeldh och kyldh och ræ|dhelik14 diwr som andra wlffua, 
biornæ | och hugorma15. Allæ pintho the thæn | vsla siæll swa lenghe gudh wildhe | 
och sidhan kom engelin ater til siælinæ16 | och gladdhæ hona17 effter18 the pino som19 
hon | haffde tolth och badh at hon skuldhe *<ey>20 | glømæ the pino tha hon komme 
ater til | kroppen. Swa foro the fram til en21 | siø och han war fulder mædh rædhelik22 
diwr | och thær ower laa en bro, twa mila lang | och eth fiæth bredh. hon war all sæth 
| mædh brenandhe23 jærn spikæ. nidhan | wndher bronæ waro24 the diwr thær | eeldh 
sputadhæ och the diwr æthæ | allæ them thær nider fallæ aff thæssæ | bro25. Siælen 
laa26 owan bron. / tha kom | thær en man ⸠och haffde⸡ och haffde en | korn sæk a sinom 
bak och greth sar|likæ och kærde sinæ nødh. Siælen sporde: | hwat siælom skulo hær 
j27 pinas. Ængelin | swarade: han som war28 wan at stiælæ | korn och togh thær29 ey 
scripth fore. for | thy skal han pinæs j thæsso30 pino och | allæ tiuffuæ och røffuare 
wtan the til | scripth31 ganga32 fore sinæ synder. allæ skulo | the fara ower thæn 
bronæ33 och sidhan komma | the til myklæ hardara pino och for | thy at thu røffuade 
en34 ko aff thinom | gudh fadher, tha skal thu ledhæ en ko | ower thæssa bro35. Siælin 
swaradhe: the36 | ko thu sagde aff, hona37 galt jach wæl | igen. Ængelin swarade: thu 
galt hona38 | ey ater igen før æn thu gath hona39 ey | lenghre hafft. Swa fik engelin 
siæ|len en othama ko. tha greth siælen40 | sarlika41 och  wengadhe sik42 at hon war | 
fødh43 at hon skulde komma til the bro44. | Tha wilde the ko45 ey følgiæ siælinæ46 | A 
brona. tha drogh siælen kon effter |[479] sik swa som hon gath. stundom fioll kon | 
och siælen stodh och stundom fiøll siælen | och kon stodh. Som hon kom mith47 | a 

1 the] + en CD.     2  fram] efter stund BCD.     3 storom] storan D.     4 rædheligh] grymmeligh BCD.      
5 diæfflanæ] diæfflæ CD.     6 mædh iærn krokom] ÷ D.     7 siælæ] siælum D.     8 sporde] + thæn engil 
BCD.     9 nidinghe] nidhughe B; nidnghe så! C; nidunge D.     10 och loff] ÷ BCD.     11 och] + gaff 
BCD.     12 thæsso] thæsse B; thænnæ CD.     13 myklæ] møken D.     14 rædhelik] rædelighen BCD.      
15 hugorma] hugarme så! B.     16 siælinæ] siælen D.     17 hona] ħne C; henne D.     18 effter] 
sidhan ephter BCD.     19 som] ÷ BCD.     20 <ey>] konjektur; saknas i ABCD.     21 en] enum D.      
22 rædhelik] rædhelighen BCD.     23 brenandhe] brynnande C; brinnande D.     24 waro] var D.      
25 aff thæssæ | bro] ÷ BCD.     26 laa] låg D.     27 skulo hær j] thær i skulde B; thær skulde j CD.      
28 war] ÷ C; er D.     29 thær] ÷ D.     30 thæsso] thæsse BC; ÿ thesse ⸡i thesso⸠ D.     31 scripth] scripthe BC.     
32 ganga] gaa BCD.     33 thæn bronæ] thænne bro BCD.     34 en] ene B; ena CD.     35 en ko ower thæssa 
bro] ower thænne bro en koo BCD.     36 the] thæn BCD.     37 hona] ħne BC; henne D.     38 hona] henne D.     
39 hona] efter lenghre BCD.     40 siælen] + gantzke BCD.     41 sarlika] sare BCD.     42 och wengadhe sik] 
÷ BCD.     43 fødh] + for thy BCD.     44 bro] + tha wilde thee siæll ey følghie a the bro BCD.     45 wilde 
the ko] koon wilde BCD.     46 siælinæ] siælin BCD.     47 mith] ÷ CD.     
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brona møthe1 hænne en tiuffuer mædh | enæ korn byrdhæ. Siælen wilde fram | mædh 
kon och tiuffwen wilde fram2 mædh | kornet. Swa som the stodho lenghe3 och | 
sørgdo4 och haffdo lenghe træth5 | tha *kom siælen6 fram mædh kon7 ower bron | och 
lagde sik qwar och gath ey ganghet. | tha kom engelin til siælinnæ8 och sagdhe: | hwi 
lost thu thætta tik9 ey minnæs thæn | thimæ thu wast j jorderike? tha waro | thina føter 
raske til syndh och olofflik | tingh. for thy toldhe thu thæssa pino. | Swa skalt thu j 
thætta mørkæ hws pinas, | thok10 ey lenghe. J the samma stundh hwarff | engelin borth 
och siælen foor j thæt mør|ka hws mædh mykyn grath och toldhe | thær mykyn11 
pino. hon saa thær henghæ | vsla siælæ owan a12 glødh iij saman. sommæ | hengdo 
mædh13 halsen14, somma mædh hender och | sommæ mædh føter och sommæ mædh 
tunghone | och saa hon thær qwinnor hænghæ som waro | giordhade mædh hugorma15 
och sommæ | hengdo mædh thera spenom och somma mædh | thera har. Och somma 
qwinnor føddo glød|ningha16 hugorma aff thera spenom och | the waro allæ brinnandhe 
och haffde | iærnkroka ower sinæ halssa17 och riffuo18 | vsla siælæ thær mæder. Tha 
sa hon alla | handha folk, pawa, cardenales, konunga19, | biscopa, Præstæ, munka20, 
riddare och swena, | frur och jumfrur21 och alla handa almoga. | Sidhan kom siælen 
wth aff huset | och engelin gaff sin signilsse ower | hona at hon warth swa wæl hell 
som | før. Swa fooro the fram aat enom | wægh och kommo til eth hws. thæt war | swa 
skapt som en bagare wggn22. thær gik | wth en lughi. han brændæ allæ the | siælæ thær 
nær waro pa thusændæ | milor nær for wtan them23 thær jnne | waro j lughan, och 
diæfflæ24 stodho | thær mædh iærnkrokom och drogho |[480] Allæ the siælæ25 the 
fingho ower thusandhe | milor Jn j thæt huset. / Tha siælen sa | thæt26 sagde hon til 
engelin: Awi27 min kære hærræ, | lath mik ey komma j thæssa pino. Ængelin | 
swaradhæ: thænnæ lugha thu seer28 wtan widh | thætta29 hws, han skal tik30 enkte 
skadha wtan | thu skalt thær jn och see hwat siælom31 thær | jnne æræ. Tha hon kom 
in saa hon thær | kloster mæn och kloster frur, konunga och | drøtninge, riddara och 
swenna, the som | ey haffdo32 sith æmbitæ rætteligæ forstan|dhet33 / och saa hon thær 
jumfrur, enkior och34 | hionalagh, thær pintes hwar effter sinom | gærninghom. tha 
siælen haffde thætta seeth tha | kom hon thædhan mædh gudz miskundh. Sidan | 
sagde hon til engelin: mædh hwario haffuer | iach vsul mænniskiæ for skuldat 
thæssæ35 | myklo36 pino som iach haffuer nw tolth? Nw | haffuer iach hørth wisæ 

1 møthe] miøte B.     2 wilde fram] ÷ BCD.     3 lenghe] ÷ BCD.     4 sørgdo] sagdo BCD.     5 lenghe 
træth] omv. BCD.     6 kom siælen] omv. ABCD.     7 mædh kon] efter bron BCD.     8 siælinnæ] siælen 
BD.     9 thætta tik] omv. CD.     10 thok] och BCD.     11 mykyn] stor BC.     12 a] i BCD.     13 mædh] ÷ B.     
14 halsen] + och BCD.     15 som waro giordhade mædh hugorma] mædh h[u0]ormæ waro giordhadhe BCD.     
16 glødningha] glødughæ C; glødande D.     17 sinæ halssa] sin halss D.     18 riffuo] røffue BC; reffue D.     
19 konunga] + och BC.     20 konunga biscopa Præstæ munka] ÷ D.     21 jumfrur] iomfruger D.     22 bagare 
wggn] baggerewgn B; bakarewnghn C; bakkerevngn D.     23 them] the BCD.     24 diæfflæ] diæfflum 
D.     25 siælæ] siælum D.     26 thæt] + tha BCD.     27 Awi] O BCD.     28 seer] + hær BC.     29 thætta] thæt 
BCD.     30 tik] + ⸠ffor thi ath hon skulle komma till thin bro⸡ D; i skiftet mellan 129v och 130r.     31 siælom] 
suikom C.     32 ey haffdo] omv. BCD.     33 forstandhet] forestandhet BCD.     34 enkior och] omv. BCD.     
35 thæssæ] thesso D.     36 myklo] mykla CD.
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mæn1 sighiæ at | wærldin ær full mædh gudz miskund. hwi ær | iach2 ensammin 
forglømdh j bland annor | creatur? hwar ær nw gudz milda miskund | som allæ 
synduge mæn hopas til? Ænge|lin swarade: gudz miskund ær ey wtan | ræth och 
rætter dugher ey wtan miskund. | Nw ær gudh miskundsammer3 widh tik | for thy at4 
thu skalt ater til likamen | igen och thy ær nw gudh rætter ath | thu toldhe5 nokro6 pino 
for thin bruth. | Tha sporde siælin aat / hwo7 thær toldhe | swa harda pino. Ængelin 
swaradhe: the som8 | thu saa thær9 hengiæ mædh halsenom, thæt æro | the som dødhe 
wtan scriptamall / och the thær | hengdo mædh føternæ thæt æro the som gærnæ 
gingo | til olofflik tingh som ær dantz och waku|nætter och annat oloffliket liffuernæ10. 
the thær | hengdo mædh hendernæ thæt11 æro the som giordhe | sinom iæmpcristnæ12 
misførilsse mædh sinom han|dhom och ey bøth widh gud och sin iæmp|cristin. the 
som hengdo mædh twngone, the | sagde gærnæ osant och taladho goth for | sinom 
iæmpcristnæ13 j øgonen14 och annat a | hans bak, och the som gærnæ tala j kirkione15 
| olofflik ordh och fafængh. The qwinnor | thær henghæ mædh giordadhæ hugorma, | 
thæt waro the som barn myrdhæ och ræd|des mere fore16 wærldz blygd æn17 gudz 
wrede, | och the thær hengdo mædh spennane18, the gingo | for jumfrur och waro ey. 
The qwinnor |[481] thær19 hengdo mædh handhom, the plægadhæ | oloffliket liffuernæ 
haffua20 mædh sinom handom21. | The som hengdo mædh harit giordho sik | fæghræ 
for wærldz loff / och haffdo ondz|sko j sinæ hiærtæ. / the som orma fød|dho aff sik22 
wartho aldrik fullæ mædh | fulom23 lustom. Pawa, biscopa, konunga etcetera | 
fordømpdo sik siælffuæ mædh wrangha doma24 | och lagdo myket pa fore wældh25 
skuldh | och dømpdo wrankt mellan sinæ vnder|dana och the pinæs wtan all miskund. 
| Præste the thær waro ryktadhæ illæ | thera26 embitæ och thera thidhæ gærd | och 
fooro illa mædh siælæ rykt och | gaffuo sinom sokno mannom27 onth effter|dømilsse 
och olofflik liffnadh. kloster|mæn the thu thær saa, the haffdo ey28 | sinæ reglæ ræth 
haldhet29. the jumfrur | thær waro, the waro jumfrur for wærldinne30 | och ey for 
gudhi. The enkior thu | thær saa glømpdo snart sinom31 husbondom | och sidhan 
smittades thera hugher och | hiærtæ och ræddes mere wærldinne skam32 | æn33 gudz 
hempdh. Thæt hionalagh thu | thær saa waro saman mædh olofflik glædi, | for thy 
haffua the nw oglædhi. Tha | sporde siælen om nokor man matho | komma til glædhi 
wtan pinæ. Ængelin | swarade: for thy at gudh løste siælinæ | mædh sith liiff, for thy 
skal hon pinas | fore sinæ synder om hon them ey bættrar | j jorderike mædh 

1 mæn] ÷ BCD.     2 iach] + swa CD.     3 gudh miskundsammer] gudhz meskundh sanner D.     4 at] ÷ D.      
5 thu toldhe] han loth tik tholæ BCD.     6 nokro] nokor BCD.     7 hwo] + thæt war BCD.     8 som] ÷ BCD.      
9 thær] ÷ BCD.     10 och annat oloffliket liffuernæ] ÷ BCD.     11 thæt] thær C.     12 iæmpcristnæ] 
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mannom] socknamen D.     28 ey] efter reglæ BCD.     29 haldhet] handlath D.     30 wærldinne] wærldin BC.     
31 sinom] theræ BCD.     32 wærldinne skam] for wærldin BCD.     33 æn] + fore BCD.     
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scriptemall och mædh1 almosa | och mædh gotz, bønom, fastom, mædh2 kirkio gang, 
| mædh pilagrims færdh och androm godhom gær|ninghom3. Æn for allæ the synder4 
man | gør och bættrar them ey mædh scripte|mall thær skal siælen pinæs fore. tha | 
spordhe siælin hwi godhæ mæn skulo5 | see ondhæ manna pino. Ængelin swarade: | 
for thy at godhæ mæn skulo6 swa my|kyt7 heldræ loffua gudh at han them | gøma8 och 
frælssæ aff pino och nødh | och ondhæ mæn skulæ9 see them som | æru j glædhi10. 
Tha spordhe siælen | om the kennæs inbyrdes som j glædi | æru. Ængelin swaradæ: ee 
glædz |[482] hwar aff annars til kommo. Swa som j himmerik11 | ær enghen pinæ och 
enkte we, Swa ær | och j heluitæ12 enghen glædi och enghin roo | och thera pinæ13 
endes aldrik. Tha saa14 siælin | hwar diæfflæ stodho wthi en rædelikin | eldh och 
wendho ee som thidaste vsla siælæ | andra stund15 j eeldhen och andra stundh j 
kylden. Siælen spordhe hwo thær war j the pino. | Ængelin swarade: thæt æro lekare 
och lænzmæn | som vndho16 waro vslom17 spakom mannom mædh | orætthom 
laghom. Tha saa siælen vslæ | siælæ j myklo pino. for them war badhæ | math och 
dryk och honom mathe the | engelund na. Siælen sporde hwem | thæn pinæn18 til 
hørdhe. them som illæ | fastæ19 och ey wiliæ20 giffuæ fatigæ folke21 | math som 
hungroghe waro och them som | ey wildho til kirkio gaa for læthi | skuldh och atho 
før æn mæssæn22 sagdes | om sonnedaghen. Tha fooro the fram | til eth myket 
rædhelikit diwr. thæt | haffde ij føther och ij wingha. thæss | næff och thæss næglæ 
waro allæ glø|dindhæ iærn23. aff thæss mwn gik | en24 rædheliken eeldher. Tha 
spordhe | siælen hwem the pinæ25 til hørdhe26. Ænge|lin swaradhe: them thær hoor 
giordæ | och bættradhæ thæt ey och skal thu | thær27 wthi swa lenghe som gudz wiliæ 
| ær, och swa hwarff engelin borth | och siælin kom j the samma pino och | toldhe thær 
myket ilt, och sidhan mædh | gudz wiliæ fooro the æn bættre fram | och kommo til 
enæ28 smidhio. thær war j | twa esior och fullæ mædh vsla siælæ och | swa som man 
plæger bløthæ iærn mædh ham|brom swa bløtæ diæfflæ the vsla siælæ | och sidhan 
kastados the wti en mørkan | mur. Tha sporde siælin: hwo skal wti | the29 pino? 
Ængelin swaradhe30: j thæsso31 pino | skulo allæ falske gærninges mæn och the32 | 
som swikæ sin iæmcristin j rættæ tro | och bættræ thæt ey widher han. Swa | kommo 
the til en diupan dall. thær aff | gik  lughen33 opp j skyn. j thæn lughæ | foro34 siælæ35 
opp och nidher swa som eeldh|gnistor. Siælin spordhe hwat thæt | war. Ængelin 
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messo C; messe D.     23 glødindhe iærn] glødhuge CD.     24 en] ÷ BCD.     25 pinæ] ÷ CD.     26 til hørdhe] 
omv. BCD.     27 thær] her D.     28 enæ] eno BC; ena D.     29 the] thænne BCD.     30 Ængelin swaradhe] ÷ 
BCD.     31 thæsso] thessa C; thesso D; B skadad på denna plats.     32 the] ÷ BCD.     33 lughen] en lughe 
BCD.     34 foro] foor så! B.     35 siælæ] + badhe BCD.     
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swarade: thæt ær heluite. | hwo thær komber in, han komber aldrik thædan. | Swa 
kommo the fram til heluites port. / |[483] thær sagho the margha fulæ pinor | och we, 
swa at waro thusændæ hoffwd | och hwart hoffwdh haffde thusændæ1 | tungor, the 
gatho ey allæ2 talt the | pinor och we som thær3 saghos. thær | la lucifer a gruffuo, 
swarter som en | ram. han haffde manga hender och hwar | hand x spanna4 langh och 
x spanna | bredhæ5. hans klør waro swa langha | som glaffuio staka. hans næff war6 | 
swa lankt och iæmmerligæ7 hwast | och j8 allæ matho illæ skaplighit. | hans hælæ 
waro swa som sylæ at pina | siælæ mædh. han ligger sielffuer bundhen | a gruffuo. 
hans tiænistæ mæn, the | blæsæ9 och ryktæ10 hans eeldh11 wnder | honom. The siælæ 
waro otalikæ som12 | mædh hans andha foro wth och jn. han | dragher mædh sin anda 
j sender siæx | thusændæ siælæ. Huru manghe diæff|læ kringhom om13 honom waro, 
thæt giter hiær|tæt ey huxat eller tunghan14 talat. | Siælen sagde til engelin: gudh 
fader | hielp15 mik hædhan j gudz nampn, thy | iach seer hær mangha aff minom16 | 
kompanom, the jach haffde j jorderike. | Thænne rædzlæ gør mik wærre æn | allæ the 
pinor iach haffuer tolth sidan | iach skildes widh likamen. Sidhan | kommo the fram 
til en mur och thær | war innan17 myket folk som ey gaffuo | fatighe folke18 aff sith 
gotz, badhæ | mæn och qwinnor. the haffdo thær19 my|ket rægn och kalt20 wædher, 
hunger och | *tørsth21. Siælen spordhe hwat thæt | war. engelin swaradhe: thæt war22 
onth | folk. for23 thy skal thu thola thær pino | swa lenge gud wil och sidhan komber 
thu | thædan. Nw haffuin j hørt allæ the pinor | thær mænniskiæn haffuer fore sinæ 
synder, | thær omøgheliket24 ær at sighiæ, Och | thusænde flere pinor j heluite som ey 
ær | møgheliget25 aff 26 at sighiæ. aff hwilkom | pinom frælsse os iesus christus gudh27 
| son som styrer och radher j himmerike28 | ee for wtan endhæ. AMEN | [484] 
*<N>W29 skulin j høræ the gledhi som j himerike | ær. Ængelin och siælen fooro 
fram | ath enom wægh, war grøn och fagher | mark. hon war och full mædh roser och 
| allæ handhæ godhæ30 yrter och gik aff | godh lukt. A the mark war en | kældæ. hwo 
som aff hænne drak, honom tørste31 | aldrik. thær war myket folk, badhæ mæn | och 
qwinnor. Tha sporde siælin hwem the | glædhi til hørdhe. Ængelin swarade: the | 
waræ godhæ och ey ful godhæ. the haffdo | lenghe warit j pino och æro ey æn | 
wærddughe32 at waræ mædh englom j allæ | glædi. Swo kommo the til en stadh, | til 
ij konunga. annar heth33 donatus och | annar het konkaber. the waro godhæ | winj j 
jorderike før æn the waro | dødho34. Siælen sporde hwi the waro | j the glædhi. 

1 thusændæ hoffwd och hwart hoffwdh haffde thusændæ] tusænde C; ÷ D.     2 allæ] aldrich CD.     3 thær] 
waro ok thær BCD.     4 spanna] spanner BCD.     5 bredhæ] bredh BCD.     6 war] ÷ B.     7 iæmmerligæ] 
÷ BCD.     8 j] ÷ BCD.     9 blæsæ] blæste D.     10 ryktæ] røckta D.     11 eeldh] elder D.     12 som] ÷ BCD.     
13 kringhom om] om kringh BCD.     14 tunghan] tungha BCD.     15 hielp] hielpe CD.     16 minom] mina D.     
17 innan] inne BCD.     18 folke] folk BCD.     19 thær] theres så! B.     20 kalt] køldh D.     21 tørsth BCD] 
trøst A.     22 war] våro så! D.     23 for] ÷ BCD.     24 omøgheliket] [0]mølighit B.     25 møgheliget] mølighit 
B.     26 aff] efter sighiæ BCD.     27 gudh] gudhz BCD.     28 j himmerike] ÷ BCD.     29 I marginalen står 
en minuskel ’n’.     30 allæ handhæ godhæ] ÷ BCD.     31 tørste] tørstade D.     32 wærddughe] wærldughe 
[så!] B.     33 heth] ÷ BCD.     34 waro dødho] dødhe BCD.     



208

Ængelin swarade: fore1 | thy at2 the waro godhæ3, rætfærduge | vinj j jorderike. Och 
konkaber laa | lenghe siwker och iættæ sik wiliæ4 | wardhæ munk5 och bleff døder j 
thæn | hughen, och donatus gaff myket bort | fatige folke6 aff sith gotz, kirkiom7 | och 
klostrom før æn han doo8. for thy | skulæ9 the thær glædhiæs for wtan | ændhæ. Swa 
kommo the fram til | eth huss och thæt war alt aff gull | och silff och thæt war sæt alt 
mædh | alskons10 dyrom stenom badhæ wtan | och jnnan. thær mathe jn gaa | hwo som 
wildhe. thær war swa liust | innan som en soll. thæt hws war alth | kulloth och11 myket 
with om kringh. | thær sath en koning a en stoll. han | war all forgylder och war 
sielffuer | klædder mædh12 dyr13 klæden och thær kom | myket folk och førdhæ 
honom dyræ | gaffuor j mæssæ klædhom14 och the | fiollo allæ a knæ for honom, 
sungho15 | och loffuadho wan hærra. Siælen | spordhe hwo the16 waro thær17 honom | 
giordhæ swa storæ æræ. Ængelin | swaradhe: the thær fatighæ mæn | waro och 
pilagrimæ och andra gudz | tiænistæ mæn, for thy at han ælska|dhe them j jorderike. 
thy skal han |[485] ⸡thy18 skal han⸠ haffuæ thæssæ glædhi enæ | stundh och sidhan æn 
halffuæ mere. | Siælen spordhe j hwat pino han | haffde19 warit. Ængelin swarade: 
bidhæ | enæ stundh, tha ma thu see hans pino. | och j samma stund warth huset alt 
mørkt | jnnan. konunghen20 stodh opp och gik wt | och græth och møddes sarlika och 
fol|kit følgde alt21 effter honom och fiollo *alle22 | a sin knæ23 och badho for honom 
til gudh. | konungen stodh j en eldh och war klædder | mædh24 harklædhom25 och the 
pino toldhe han | hwar dagh swa lenghe en mæssæ sag|des. / tha *spordhe26 siælin27 
hwi han tolde ⸡tolde⸠ | swa hardhæ pino. / engelin swarade: | for thy at han smittadhe 
sith hiona|lagh och bættradhe thæt ey j jorderike | och for thy at han badh dræpa en | 
riddare moth landz laghom28 och bøtte | thæt ey widh gudh eller mæn29. thy skal | han 
swa30 pinas enæ stundh och sidhan | faar han glædi for wtan ændhæ, thy | at allæ the 
synder han haffde giorth, | them haffde han allæ bøth31 wtan twa | synder. swa kommo 
the fram til en gyl|tan mur32. han33 war swa skinande | som soll och thær war engen 
dør a | æn hwar the kommo in thæt wiste the | ey. the sagho thær mang hion standa | 
for wares hærra och loffuado the helgæ | trefaldighet och sungho swa: loffuader | 
warth34 thu35, fadher och son och thæn | helge36 ande. the thær sungho waro ba|dhæ 
mæn och qwinnor och klædh37 mædh | dyrom klædhom. Aff them klædhom gingo | 
gnislæ som soll och huru søt thera | røst war38, thæt giter enghen tungha | sakt. Jnnan 
thæn mwr war ee dager | och aldrik nath, thær war glædi och | aldrik sorgh, thær war 

1 fore] for BCD.    2 at] ÷ BCD.     3 godhæ] ÷ BCD.     4 wiliæ] ÷ BCD.     5 munk] munker BCD.     6 fatige 
folke] fatigh folke B; ffattigum folcke D.     7 kirkiom] kirkionne B.     8 doo] dødhe BCD.     9 skulæ] 
skullo BC.     10 alskons] ÷ BCD.     11 alth kulloth och] ÷ BCD.     12 mædh] i BCD.     13 dyr] dyre D.     
14 klædhom] klædhen BCD.     15 sungho] ÷ BCD.     16 the] thæt D.     17 thær] som D.     18 thy] ffor thi 
D.     19 haffde] haffdo så! B.     20 konunghen] kongen D.     21 alt] ÷ D.     22 alle BCD] all A.     23 sin knæ] 
knæ sin BCD.     24 mædh] i CD.     25 harklædhom] harklædhen BCD. Den avslutande ’m’-grafen i följden 
’harklädhom’ i D 4a har tillkommit genom en rättelse från ’n’.     26 spordhe BCD] spordh A.     27 tha 
spordhe siælin] siælin sporde BCD.     28 landz laghom] lanss lagen D.     29 mæn] man D.     30 swa] ÷ BCD.     
31 bøth] + for BCD.     32 swa kommo the fram til en gyltan mur] ÷ BCD.     33 han] Swa BCD.     34 warth] 
warde BC; vare D.     35 thu] + gud BCD.     36 helge] hælige D.     37 klædh] klæddom D.     38 war] ær BCD.  
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sangher och aldri1 | grater, thær war liiff och aldrik døder, | thær war mere glædhi æn 
hiærtad | giter huxat eller øghon githæ seeth | eller øron githæ hørt. Siælen |[486] 
spordhe hwem the glædhi til hørdhe. Ænge|lin swaradhe: them2 som rætteligæ 
gømpdo | sith hionalagh wtan smitto och kendho | thera3 barnom huru the skuldo 
liffuæ j | gudz4 tiænist och styrdhæ them til godæ | siidher och godh gærningæ5 och 
gaffuo gærnæ | fatighom mannom aff sith gotz j gudz hedher | och giordho sin tiondhæ 
rættæ och godhæ | och hioldho hørsemio j6 the7 helghæ | kirkio. war hærra sigher til 
them a doma|dagh: komin8 nw til min, / min kære barn, | j the glædhi och til thæt rike 
som gudh | haffuer idher budhet aff wærldinne wpphoff. | for thy at thæn tiidh iach 
war hung|roger, tha gaffuin9 j mik math. tha | iach war tørstogher10, gaffuin j mik 
drikkæ11. | tha iach war naken, gaffuin12 j mik | klæder. tha iach war wægfarande, 
læntin | j mik hus13. tha iach war j fengilssom, | hugswaladhen14 j mik15. tha sagde 
siæ|lin til engelin16: min hærra och fadher17, | lath mik hær waræ j thæssæ glædhi18. 
| Aldrik girnæs iach mere glædi fanga19. | Ængelin swarade: thu ma ey waræ | j 
thæssæ glædhi, for thy thu skalt æn | see mere glædhi och sidhan skalt thu | ater til20 

kroppen. Swa fooro the wtan | mødho och kommo pa en fagran21 wægh | och beggia 
wegnæ wæghen stodho | helghæ22 mæn och kronor23 a thera | hoffwdh. / the nigho 
tungulum och | næmpde24 och sagde swa: wælsignader25 ware | thu, hærre, som 
syndugx26 manz dødh *wil27 ey | see. Nw haffuer han giorth mædh tik myklæ | glædhi 
och nadh och28 ware ey hans myklæ29 | nadh och miskundh, aldrik haffde thu seet | 
swa margfaldæ glædhi. Swa kommo the | fram til en mwr och han war halffuo | 
fæghre och kommo thær wnderligæ in wtan | dør och thær sagho the manga forgyl|tæ 
stola. thær pa sath gamalt folk, *karlle30 | och qwinnor, och waro klæddæ mædh dyr | 
klædhen31. thera anlite skino som soll. the | haffdo kronor a sino hoffwde. thera | haar 
war skinande som gull. for them | stodho *<boka>stola32 aff gull33. fore them lagho | 
bøker skriffuadhæ mædh gull bok staffua. | the sungho och loffuadho wan34 hærra | 
och kunno ey wardhæ fullæ35 aff gudz | [487] loff. thera røst war swa lustelik | at høræ 
at siælen forglømde allæ | the pinor och oglædi hon haffde før36 | seeth. Siælen sporde 
hwem the | glædi til hørdhe. Ængelin swarade: | thæt æro the som toldhe37gudz 
martirium | fore gudz nampn skuld och forsagdo38 | thera synder och togho thær script 

1 aldri] aldrik BCD.     2 them] thæn CD.     3 thera] sinom BCD.     4 gudz] + ffruckth och D.     5 godh 
gærningæ] gode gærninghæ BCD.     6 j] aff BCD.     7 the] thæn BCD.     8 komin] kom D.     9 gaffuin] 
gaffue BCD.     10 tørstogher] + tha BCD.     11 drikkæ] drykke B; drÿck C.     12 gaffuin] gåffue D.     
13 tha iach war wægfarande læntin j mik hus] Avvikande placering i BCD; se nedan.     14 hugswaladhen] 
hwghswalade BCD.     15 mik] + tha iagh war wægfarandhe lontin i mik hwss BCD.     16 engelin] + O BC.     
17 min hærra och fadher] ÷ D.     18 glædhi] + hær (?) C.     19 Aldrik girnæs iach mere glædi fanga] ÷ BCD.     
20 til] ti B; j CD.     21 fagran] fager D.     22 helghæ] hælige D.     23 kronor] kuÿnner och D. För kvinnor.     
24 och næmpde] ÷ BCD.     25 wælsignader] wælsignadhe B; wælsignat CD.     26 syndugx] sÿndug D.     
27 wil CD] wi AB.     28 och] ÷ BCD.     29 myklæ] ÷ BCD.     30 karlle BCD] karll A.     31 klædhen] 
clædom BCD; B skadad i första delen av ordet, men ändelsen bevarad.     32 <boka>stola] konjektur efter 
B-red.     33 for them stodho stola aff gull] ÷ CD.     34 wan] vår D.     35 fullæ] full BCD.     36 før] forre CD.     
37 toldhe] efter martirium BCD.     38 forsagdo] for sagho BCD.     
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fore | och bundho sik siælffua fra wærldz lustæ | och lotho sik finnæs j godhom 
gærninghom | och haffdo ey trugh eller lømsko | widh sin iæmcristin. fore1 thy skulo 
the | thær glædhiæs ee2 for wtan ændæ. | Swa kommo the fram3 til en kringul|tan mur. 
han war alder aff gull | och fægre æn allæ the muræ the | haffdo4 før seet. thær hørde 
the5 als|kons6 røst och sangh7 som dyr war8. | Siælen sporde hwem the glædhi | til 
hørde. Ængelin swarade: thæt æro | the *gode9 mæn och jumfrur som the | glædhi til 
hørir. / the forlotho sin | eyghin wilia och wærldz lusta och | waro ødmiukæ sinom 
formannom. | Tha sagde siælin til engelin: kære | hærre, lath mik see hwar hær10 
jnnan | thænne mwr faar11. Ængelin swarade: | thu ma wæl see hwat thæt ær æn | ey 
ma thu til them komma for thy | at allæ the thær æru jnne, the æro | skripnæ j gudz 
anlite och kunno ey war|dha mætthæ aff the glædi the haffua. | hwo thær komber jn, 
han komber aldrik | thædan. jumfrur magho thær jn komma | och sidhan skulæ the j 
englæ kora | wara ee for wtan endhæ. Swa | kommo the fram til eth træ. thær war | pa 
badhæ fagerth12 løff och qwistæ. A | thæt træ war alskons frukt thær | wæxæ matthe a 
jordh. Aff thæt | træ gik godh lukt. pa hwario | gren sath13 en fugill och haffdo gyl
|dhæ winghæ och fiædræ och hwar | fughil haffde sinæ røst och alskons | sangh thær 
fagher mathe waræ. |[488] Thæt giter enghen tungha fulsakt huru | myken glædhi 
thær war wndhi14 thæt træ. | thær war badhæ mæn och qwinnor och | waro klæddæ15 
mædh dyr klædhen16. the baro | gullkronor a thera hoffwdhe och hwar | thera haffde 
sith hws aff gull skinande | som soll och the sungho wares hærra loff ok | hedher 
mædh dyrom sangh, sighiænde swa: | loffuader warde17 gudh altzwalduger for | allæ 
the nadh thu giffuer oss. Siælen | spordhe hwem the glædhi til hørdhe. | Ængelin 
swarade: thæt træ haffuer ath | thydhæ mædh the helgho kirkio och the | mæn thu saa, 
the18 waro kirkio weriandes19 | och gømdo hænna20 gotz och peninga troligæ | och 
wæl och somma haffua21 giffuet gotz | och22 æghor23 til kirkionæ och sommæ haffua24 
| lathet byggiæ25 kirkior26 mædh sith gotz | och sino27 ærffuode thær28 gudz 
tiænistæ|mæn skulo fødhæs widher. The qwinnor | thu thær saa, the haffdo hedræd 
kirkior | Mædh klæder och lius och fore29 thy skulo | the haffuæ thæssa glædhi och 
thær byggiæ | och waræ ee for wtan endhæ. Swa | kommo the til en mwr, fægerst aff 
allom | them murom30 the haffdo før seeth. J | thæn mwr satho dyre stenæ, som ær 
cris|tallus, crissolitus, berillus, iaspis31, jacinctus, | smaragdus, saphirus, topazion, 
sardius, | ⸠amestus⸡ ametistus och granatus32. Hu|ru myket liuss och godh lukt aff | 
them murenom33 gik, thæt gath34 enghen | twngha sakt. J them35 mwr sagho | the ix 

1 fore] for BCD.     2 ee] ÷ BD.     3 fram] ÷ CD.     4 haffdo] hade BC.     5 thær hørde the] ÷ BCD.     
6 alskons] + glædhi BCD.     7 røst och sangh] sangh och røsth BCD.     8 dyr war] dyre waro BCD.     9 gode 
BCD] olofflik A.     10 hær] ÷ BCD.     11 faar] ær BCD.     12 pa badhæ fagerth] swa fagerth badhe CD.     
13 sath] gik BCD.     14 wndhi] wnder BCD.     15 klæddæ] clædh CD.     16 dyr klædhen] dÿrum klædum 
D.     17 warde] vare D.     18 the] thær CD.     19 weriandes] wæriende CD.     20 hænna] hænne BC; heness 
D.     21 haffua] haffde CD.     22 gotz och] ÷ BCD.     23 æghor] æghiør B.     24 haffua] hadhe C; haffde D.     
25 byggiæ] bÿgth D.     26 kirkior] kirkione CD.     27 sino] ÷ BCD.     28 thær] tiill BCD.     29 fore] for BCD.     
30 murom] + som CD.     31 iaspis] iappis CD.     32 topazion sardius ⸠amestus⸡ ametistus och granatus] ÷ D.     
33 them murenom] then muren D.     34 gath] gither BCD.     35 them] then D.     
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englæ koræ. thær sagho | the them mædh fægrindh1 som wæl ær | loffuadh at see. The 
sagho thær | englæ, patriarcha och propheta, apostoli, | martires, confessores, helghæ2 

jumfrur, | godhæ klærikæ och manga wtualda | godhæ tiænistæ mæn. Aff the godha | 
lukt3 thær war fingho the swa my|klæ4 glædi at the forglømdo allæ | the pino och 
oglædhi som the haffdo | førre seeth. Tha hon stodh j the glædi | tha kom engelin ater 
til hænna5 som hænnæ | haffde følgth och sagde swa: haffuer | thu nw seeth allæ 
thæssæ glædhi? Tha | swarade siælin: min kære hærræ, lath mik |[489] hær wara, thy 
iach wil aldrik mere glædi | haffua æn hær ær. Ængelin swarade: thu | ma hær ey 
⸠waræ⸡6 waræ, thy at7 thu skalt | ater j likamen igen och thu skalt prædi|ka och 
kunnogha8 alt thætta thu haffuer | seeth, badhæ pino och glædi. Tha siælin | hørde 
thæt at hon skulde ater til likamen | tha9 fik hon swa myklo10 rædzlæ at hon11 | glømde 
allæ the glædi *hon12 haffde førre | seeth13 och kærde sik iæmmerliga och sagde | 
swa: Awi, hwat haffuer iach14 vsla creatur | giorth j bland allæ the som føddæ æro? | 
Hwi skal iach nw ater igen til liffuidh och | til ՛| thæn dødhæ likamen mædan iach 
hauer nw tolt swa myklo15 pino | fore hans |՝ ondha gærninga skuldh eller hwi wil mik 
| gudh16 ensam skiliæ fra17 them myklæ18 nadhom | som han iættæ allom syndughom 
mannom? Hwi | skal iach nw19 skiliæs widh thænne glædhi | och komma ater til thæt 
synduga liffuet? | Ængelin swarade: thær20 skal enghen man | wara forwtan21 thæn22 
rættelighæ23 liffuer24 | j25 iorderike26 och the som troligæ tiænæ | gudhi j27 kirkionæ 
och the som gærnæ hør|dhe gudz28 ordh och the som latha sighiæ | mæsso j gudz 
hedher och psaltaræ29 for30 | sinæ forældra siælæ och for31 allæ cristnæ | siælæ och 
gaffuo fatige folke [a]ff sith | gotz och for thy at thu giord[e] enkte | aff32 
godgærninghom33, thy ma thu thær34 ey | waræ wtan far35 nw ater til likamen | och 
gøm tik wæl fra allæ the gær|ningæ som ondhæ æro och thu36 saa och | hørdhe. mith 
radh och min hiælp skal | waræ mædh tik och j samma stundh enge|lin taladhe widh 
siælinæ j himmerike tha | kom siælin ater til likamen och han sættes | opp och beddes 
gudz likamme och signade | sik mædh kors, badhæ hiærtæ och bryst. | Och sidhan 
gaff han37 borth alt thæt | han atthe fatighe folke j gudz heder | och søkte gærnæ 
kirkio och hørde gærnæ | gudz ordh och prædicadhe oppenbarlikæ | the helghæ tro 
och sagde alt thæt han | haffde seet badhæ j himmerike och j | heluite och sagde: allæ 
the som gudz | budordh gømæ the faa38 glædi j | himmerike som øgath ma ey see och 

1 fægrindh] fægridh BC.     2 helghæ] hælige D.     3 godha lukt] godh lukt BCD.     4 myklæ] mykin BCD.     
5 hænna] hænne BCD.     6 Rättelsen är sannolikt betingad av att teckensekvensen blev otydlig. Det synes 
dock vara fråga om samma teckensekvens som följer direkt efteråt.     7 thu | ma hær ey ⸠waræ⸡ waræ thy at] 
÷ CD.     8 kunnogha] kungøra CD; kūgho[00] B.     9 tha] så D.     10 myklo] myklæ C; mykla D.     11 hon] 
hom så! C.     12 hon BCD] han A.     13 førre seeth] omv. BCD.     14 haffuer iach] omv. CD.     15 myklo] 
mykla C; møckle D.     16 mik gudh] omv. BCD.     17 fra] i fran BCD.     18 myklæ] myklom B.     19 nw] 
÷ BCD.     20 thær] hær B.     21 forwtan] wthan BCD.     22 thæn] + som BCD.     23 Grafen ’h’ i rætteligha 
är resultatet av en rättelse.     24 liffuer] + hær CD.     25 j] ÷ C.     26 iorderike] iorderiik B.     27 j] ÷ BCD.     
28 gudz] ÷ B.     29 psaltaræ] phaltare D.     30 for] fore BD.     31 for] ffore D.     32 aff] + thæssom BCD.     
33 godgærninghom] godgierning D.     34 thær] hær BCD.     35 far] ffara D.     36 thu] ÷ CD.     37 han] ÷ 
BCD.     38 the faa] faa alle BCD.     
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øræt |[490] ma ey høræ. The glædi giffui os | gudh fadher och son och thæn helgæ 
ande | nw oc1 for wtan ændhæ.
AMEN | 

Skrivarversen, enligt Linc. 1a (C), varianter från K 45 (D):

bidhen for thæn som boken monde scriffue 
ath gudh matthe honom sinæ nader giffue 
och matthe døø j cristelighæ troo,
ephter dødhen j himmerike boo.
Thæt wnne2 oss gudh allom saman 
j himmerike liffue for wthan gaman3.

1 oc] + ee BCD.     2 wnne] vnde D.     3 gaman] ende ammen D.     
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Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet

Serie 1. Svenska skrifter
1.   Flores och Blanzeflor. En kärleksdikt från medeltiden. Efter gamla handskrifter 

utg. af Gustaf Edv. Klemming. 1844.
2.  S. Patrikssagan, innehållande S. Patrik och hans järtecken, Nicolaus i S. Patriks 

skärseld och Tungulus. Efter gamla handskrifter utg. af George Stephens & J. A. 
Ahlstrand. 1844.

3.  Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Efter författarens handskrift utg. af 
Gunnar Olof HylténCavallius. 1845.

4.  Wadstena klosterreglor. Efter gamla handskrifter utg. af Carl Ferdinand Lind
ström. 1845.

5.  Herr Ivan Lejonriddaren, en svensk rimmad dikt ifrån 1300talet, tillhörande 
sagokretsen om konung Arthur och hans runda bord. Efter gamla handskrifter 
utg. af J. W. Liffman & George Stephens. 1849.

6.  Namnlös och Valentin. En medeltidsroman. Efter gamla handskrifter utg. af 
Gustaf Edward Klemming. 1846.

7.  Ett fornsvenskt legendarium, innehållande medeltids klostersagor om helgon, 
påfvar och kejsare ifrån det I:sta till det XIII:de århundradet. Efter gamla hand
skrifter utg. af George Stephens. 1–3. 1847–74. 

8.  Daniel Hansson Hund till Romelberg: Konung Erik XIV:s krönika, på rim eller 
uti en visa författad. Efter äldre handskrifter utg. af Fredrik August Dahlgren. 
1847.

9:1–2. Svenska medeltidens bibelarbeten. Efter gamla handskrifter utg. af G. E. Klem
ming. 1–2. 1848–53.

10. Sagan om Didrik af Bern. Efter svenska handskrifter utg. af Gunnar Olof Hyltén
Cavallius. 1850–54.

11. Hertig Fredrik af Normandie. En medeltidsroman. Efter gamla handskrifter på 
svenska och danska utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.

12. Konung Alexander. En medeltids dikt från latinet vänd i svenska rim omkring 
år 1380 på föranstaltande af riksdrotset Bo Jonsson Grip. Efter den enda kända 
handskriften utg. af G. E. Klemming. 1862.

13. Skråordningar. Samlade af G. E. Klemming. 1856.
14:1–5.  Heliga Birgittas uppenbarelser. Efter gamla handskrifter utg. af G. E. Klemming. 

1–5 (band 5: Bihang). 1857–84.
15. Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne. Legenden om Gregorius af 

 Armenien. Efter gamla handskrifter utg. af G. E. Klemming. 1860.
16. Helige Bernhards skrifter i svensk öfversättning från medeltiden. Efter gamla 

handskrifter utg. af Harald Wieselgren. 1866.
17:1.  Svenska medeltidens rimkrönikor 1. Gamla eller Erikskrönikan. Folkungarnes 

brödrastrider med en kort öfversigt af närmast föregående tid. 1229–1319. Efter 
handskrifter utg. af G. E. Klemming. 1865.

17:2.  Svenska medeltidens rimkrönikor 2. Nya eller Karlskrönikan. Början af unions 
striderna samt Karl Knutssons regering. 1389–1452. Efter en originalhandskrift 
utg. af G. E. Klemming. 1866.



17:3.  Svenska medeltidens rimkrönikor 3. Nya krönikans fortsättningar eller Sture
krönikorna. Fortgången af unionsstriderna under Karl Knutsson och Sturarne. 
1452–1520. Efter handskrifter utg. af G. E. Klemming. 1867–68. 

18. H. Susos Gudeliga snilles väckare (Horologium æternæ sapientiæ). Efter gamla 
handskrifter utg. af Rich. Bergström. 1868–70.

19. Själens tröst. Tio Guds bud förklarade genom legender, berättelser och exempel. 
Efter en gammal handskrift utg. af G. E. Klemming. 1871–73.

20. Skrifter till läsning för klosterfolk. Efter gamla handskrifter utg. af F. A. Dahl
gren. 1875.

21. Joh. Gersons bok Om djefvulens frestelse. Öfversatt af Ericus Nicolai. Tryckt i 
Stockholm 1495. Fotografiskt återgifven efter det enda ex. 1876.

22. Klosterläsning. Järteckensbok, Apostla gerningar, Helga manna lefverne, legen
der, Nichodemi evangelium. Efter gammal handskrift utg. af G. E. Klemming. 
1877–78.

23:1–3.  Svenska medeltidspostillor. Efter gamla handskrifter utg. af G. E. Klemming. 
1–3. 1879–93.

23:4–5.  Svenska medeltidspostillor. Efter gamla handskrifter utg. af Robert Geete. 4–5. 
1905–10.

23:6–8.  Svenska medeltidspostillor. Utg. av Bertil Ejder. 6–8. 1974–83.
24. Gersons Lärdom huru man skall dö. Tryckt i Upsala 1514. Fotografiskt återgif

ven. 1881.
25. Svenska medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881–82.
26. Läke och örteböcker från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1883–

86.
27:1.  K. F. Söderwall: Ordbok öfver svenska medeltidsspråket 1. A–L. 1884–1918. 
27:2:1.  K. F. Söderwall: Ordbok öfver svenska medeltidsspråket 2:1. M–T. 1891–1900.
27:2:2. K. F. Söderwall: Ordbok öfver svenska medeltidsspråket 2:2. Þ (TH)–Ö. Tillägg 

och rättelser. 1900–18. 
28. Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887–89.
29. Historia Trojana. En medeltidsroman om trojanska kriget från latinet öfversatt 

till svenska år 1529. Efter den enda kända handskriften utg. af Robert Geete. 
1892.

30. Jungfru Marie örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning 
från år 1510. Efter den enda kända handskriften med tillfogande af latinska ori
ginaltexten samt inledning utg. af Robert Geete. 1895.

31. Speculum virginum – Jungfruspegel. Öfvers. från latinet af Mathias Laurentii, 
munk i Vadstena. Efter den enda kända handskriften utg. af Robert Geete. 1897–
98.

32. Hel. Mechtilds uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ). Öfversatta från latinet år 
1469 af Jöns Budde. Efter gamla handskrifter utg. af Robert Geete. 1899.

33. Svenska kyrkobruk under medeltiden. En samling af utläggningar på svenska 
 öfver kyrkans lärobegrepp, sakrament, ceremonier, botdisciplin m. m. Efter 
gamla handskrifter utg. af Robert Geete. 1900.

34. Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Efter gamla handskrifter utg. 
af Robert Geete. 1902.

35. Upplandslagen efter Ängsöhandskriften. Utg. af Otto von Friesen. 1902.
36. Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. En samling af moralteologiska trak



tater på svenska, författade af bl. a. Bonaventura, Thomas af Aquino, Ludvig den 
helige, Vadstenaabbedissan Ingeborg Gertsdotter m. fl. Efter gamla handskrifter 
utg. af Robert Geete. 1904–05.

37. Södermannalagen efter Cod. Havn. Ny Kgl. Saml. 4:o. N:o 2237. Utg. af Karl 
Henrik Karlsson. 1904.

38. Svenska böner från medeltiden. Efter gamla handskrifter utg. af Robert Geete. 
1907–09.

39. Upplands lagmansdombok 1490–1494. Efter en Uppsalahandskrift utg. af Karl 
Henrik Karlsson. 1907.

40. Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 
1451–1480. Efter handskrifter i Riksarkivet utg. av Karl Henrik Karlsson. 1908.

41. Östgötalagens 1300talsfragment. Utg. jämte inledning af Emil Olson. 1911.
42. Hjalmar Lindroth: J. Th. Bureus, den svenska grammatikens fader. 1911–12.
43. Peder Månssons skrifter på svenska. Efter handskrifter i Stockholm, Uppsala 

och Linköping med en inledning utg. af Robert Geete. 1913–15.
44. Natanael Beckman: Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917.
45:1.  Erik Neuman: Inledning till utgåvan av latinsktsvenskt glossarium efter Cod. 

Ups. C 20. Utg. av Börje Tjäder. 1973. 
45:2–3.  Latinsktsvenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av Erik Neuman. 1918–

42. 
45:4.  Latinsktsvenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20, hand 3. Utg. av Börje Tjäder. 

1994.
46. Flores och Blanzeflor. Kritisk upplaga. Utg. av Emil Olson. 1921.
47. Erikskrönikan. Enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra hand

skrifter. Utg. av Rolf Pipping. 1921.
48. Alanus de Rupe: Jungfru Marie psaltare (rosenkrans). Öfversättning från lati

net, efter den enda kända handskriften, från 1534, med inledning utg. af Robert 
Geete. 1923–25.

49. Hertig Fredrik av Normandie. Kritisk upplaga på grundval av Codex Verelianus. 
Utg. av Erik Noreen. 1927.

50. Herr Ivan. Kritisk upplaga. Utg. av Erik Noreen. 1931.
51. Upplandslagen enligt Codex Esplunda. Utg. av Sam. Henning. 1934.
52. Namnlös och Valentin. Kritische Ausgabe mit nebenstehender mittelniederdeut

scher Vorlage hrsg. von Werner Wolf. 1934.
53:1.  Arboga stads tänkebok 1. 1451–1472. Utg. av Erik Noreen & Torsten Wenn

ström. 1935–37.
53:2.  Arboga stads tänkebok 2. 1473–1492. Utg. av Erik Noreen & Torsten Wenn

ström. 1937–39.
53:3.  Arboga stads tänkebok 3. 1493–1533. Utg. av Erik Noreen & Torsten Wenn

ström. 1939–40.
53:4.  Arboga stads tänkebok 4. 1534–1569. Utg. av Erik Noreen samt register till 

 Arboga stads tänkebok av Sven Ljung. 1941–50.
54:1.  K. F. Söderwall: Ordbok över svenska medeltidsspråket. Supplement. A–N. Av 

K. F. Söderwall, W. Åkerlund & K. G. Ljunggren. 1925–53.
54:2.  K. F. Söderwall: Ordbok över svenska medeltidsspråket. Supplement. O–Ö. Av 

Karl Gustav Ljunggren & Elias Wessén. 1953–73.
55. Fornsvenska legendariet. Utg. av Valter Jansson. Häfte 1. 1938. (Oavslutat.)



56. Isak Collijn: Svenska fornskriftsällskapet 1843–1943. Historik. 1944.
57. Kalmar stads tänkebok. Utg. av Ivar Modéer & Sten Engström. 1945–49.
58. Heliga Birgittas originaltexter. Utg. av Bertil Högman. 1951.
59. Siælinna thrøst. Første delin aff the bokinne / som kallas Siælinna thrøst. Efter 

Cod. Holm. A 108 (f. d. Ängsö). Kritisk upplaga. Utg. av Sam. Henning. 1954.
60. Fem Moseböcker på fornsvenska enligt Cod. Holm. A 1. Utg. av Olof Thorell. 

1959.
61. Flores och Blanzeflor. Kritisk upplaga. Utg. av Emil Olson. Nytryck (med ett 

Tilllägg). 1956. 
62:1.  Bibelöversättningarna av år 1536. Utg. av Gunnar Sjögren. 1. Dauidz psaltare. 

1956.
62:2.  Bibelöversättningarna av år 1536. Utg. av Gunnar Sjögren. 2. Salomons ord

språk och Salomos wijsheet. 1958.
62:3.  Bibelöversättningarna av år 1536. Utg. av Gunnar Sjögren. 3. Jesu Syrach book. 
63. Karl Magnus enligt Codex Verelianus och Fru Elins bok. Utg. av David Korn

hall. 1957.
64. K. G. Ljunggren: En fornsvensk och några äldre danska översättningar av Guta

sagan. 1959.
65. Enköpings stads tänkeböcker 1540–1595. Utg. av Sven Ljung. 1960–66.
66. Sam. Henning: Skrivarformer och Vadstenaspråk i Siælinna thrøst. En textkritisk 

och filologisk undersökning. 1960.
67. Jostein Gussgard: To fragmenter på svensk av Den hellige Birgittas skrifter. 

1961.
68. Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra hand

skrifter. Utg. av Rolf Pipping. Nytryck (med ett tillägg). 1963. 
69:1.  En nyttigh bok / om konnunga styrilse och höfdinga. Johannes Bureus utgåva 

1634. Utg. av Lennart Moberg. 1964.
69:2.  Lennart Moberg: Konungastyrelsen. En filologisk undersökning. 1984.
70. Upplandslagen enligt Cod. Holm. B 199 och 1607 års utgåva. Utg. av Sam. Hen

ning. 1967.
71. Den fornsvenska dikten om ett gyllene år. Utg. av Gunnar Blomqvist. 1970.
72. Vadstena klosters två äldsta jordeböcker. Med inledning och språklig kommentar 

utg. av Anna Larsson. 1971.
73. Bertil Ejder: Det bibliska materialet i de östnordiska postillorna på folkspråken. 

1976.
74:1.  Lars Wollin: Svensk latinöversättning 1. Processen. 1981.
74:2.  Lars Wollin: Svensk latinöversättning 2. Förlagan och produkten. 1983. 
75. Peder Månssons Bondakonst jämte parallelltexter utg. med inledning och kom

mentar av John Granlund. 1983.
76. Nils Jörgensen: Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar. 

1987.
77. Carl Ivar Ståhle: Studier över Östgötalagen. Efter författarens efterlämnade 

 manuskript utg. av Gösta Holm. 1988.
78. Magnus Erikssons landslag enligt Cod. Ups. B 23. Utg. av PerAxel Wiktorsson. 

1989.
79. Nils Jörgensen: Studier över textstrukturen i medeltida svensk historiografi. 

1990.



80. Book V of St Birgitta’s Uppenbarelser. Ed. from Ms Cod. Ups. C 61 by Bridget 
Morris. 1991.

81. Jonas Carlquist: De fornsvenska helgonlegenderna. Källor, stil och skriftmiljö. 
1996.

82. Gregers Matssons räkenskaper. Utg. med kommentar och register av Zeth Alve-
red. 1996.

83. Gregers Matssons kostbok för Stegeborg 1487–1492. Utg. med kommentar och 
register av Zeth Alvered. 1999.

84. Heliga Birgittas uppenbarelser bok 7 efter Cod. Ups. C 61. Diplomatarisk utgåva 
med kommenterande inledning av Inger Lindell. 2000.

85. Biskop Hans Brasks registratur. Textutgåva med inledning av Hedda Gunneng. 
2003.

86. Sermones sacri Svecice. The Sermon Collection in Cod. AM 787 4o. Ed. by 
Roger Andersson. 2006.

87. Wars Herra Pino Bok. Vadstenasystrarnas bordsläsningar enligt Cod. Holm. A 3. 
Utg. Av Jonas Carlquist. 2006.

88. Helena Wistrand: Bebrevat i Närke. Medellågtyska importord i fornsvenska brev 
ur regionalt perspektiv. 2006.

89. Jonas Carlquist: Vadstenasystrarnas textvärld. Studier i systrarnas skriftbruks-
kompetens, lärdom och textförståelse. 2007.

90. Heliga Birgittas originaltexter. Utg. av Bertil Högman. Nytryck (med en rät-
telse). 2009.

91.	 Ulrika	Djärv:	Fornsvenskans	lexikala	kodifiering	I	Söderwalls	medeltidsordbok.	
2009.

92. Inger Lindell: Vadstena klosters brev 1368–1375. 2010.
93. Börje Westlund: Svenska fornskriftsällskapet 1944–1993. Historik. 2010.
94.	 Bengt	R.	Jonsson	(†):	Erikskrönikans	diktare	–	ett	försök	till	identifiering.	2010.
95. Bilden av Budde. Studier kring en svensk språkpionjär. Utg. av Lars Wollin. 

2011.
96. Christian Lovén med bidrag av Claes Gejrot: Historieskrivning vid Uppsala 

domkyrka under medeltiden. Handskriften UUB C 92 och dess källor. 2012.
97. JBLD Strömberg: De svenska resande kungarna – och maktens centrum. 2013.
98. Senmedeltida kopparutvinning i Åtvidaberg speglad i räkenskaper från 1500-ta-

lets början. Utg. av Evert Melefors. 2013.
99. Patrik Åström: Vattenmärken i svenska medeltida laghandskrifter och Uppsala 

universitetsbiblioteks medeltida pappersbrev. 2013.
100.	 Patrik	Åström:	Tendensen	i	Kristoffers	landslag.	2016.
101. Maria Arvidsson: En handskrifts tillkomst- och brukshistoria. En närstudie av 

Cod. Holm. A 49 (Nådendals klosterbok). 2017.
102. Fornsvenska legendariet utgivet av Per-Axel Wiktorsson, I–IV. 2020.
103. Roger Andersson, Ingela Hedström, Dag Retsö: Nya studier i outgivna fornsven-

ska handskrifter. 2021.
104. Lasse Mårtensson: Tungulus i fyra textvittnen. En fallstudie i senmedeltida  

texttradering. 2022.



Serie 2. Latinska skrifter
1.  Acta et processus canonizacionis beate Birgitte. Efter Cod. A 14 Holm., Cod. 

 Ottob. lat. 90 o. Cod. Harl. 612 med inledning, person och ortregister utg. av 
Isak  Collijn. 1924–31.

2.  Vita b. Christinae Stumbelensis. Ex manuscriptis Petri de Dacia et Johannis 
 capellani in Stumbel. Efter Cod. Einsidlensis 470 utg. av Isak Collijn. 1936.

3.  Processus seu negocium canonizacionis b. Katerine de Vadstenis. Efter Cod. 
Holm. A 93 utg. av Isak Collijn. 1942–46.

4.  Birgerus Gregorii: Legenda Sancte Birgitte. Efter Cod. Lund. perg. 21 och Cod. 
Holm. A 75 A utg. av Isak Collijn. 1946.

5.  Den heliga Birgittas Reuelaciones extrauagantes. Utg. av Lennart Hollman. 
1956.

6.  Birger Gregerssons Birgittaofficium. Utg. av CarlGustaf Undhagen. 1960. 
7:1.  Sancta Birgitta: Revelaciones. Book 1 with magister Mathias’ prologue. Ed. by 

CarlGustaf Undhagen. 1978.
7:2.  Sancta Birgitta: Revelaciones. Book 2. Ed. by CarlGustaf Undhagen† & Birger 

Bergh. 2001.
7:3. Sancta Birgitta: Revelaciones. Book 3. Ed. by AnnMari Jönsson. 1998.
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