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Uttal, skriftnorm och förlaga 

Att identifiera genomslag från förlagan i medeltida västnordiska 

handskrifter  
 

1 Inledning 

De medeltida handskrifterna är med synnerligen få undantag bevarade i avskrifter, ofta 

också avskrifter i flera led. Som en följd därav innehåller handskrifterna i regel fler olika 

kronologiska lager, dels skrivarens egen skriftliga norm, dels det/de som har sitt ursprung 

i förlagan (se t.ex. Rajić 1976:37).1 Grunden i en handskrift utgörs normalt av skrivarens 

egen norm, avseende såväl skriftens paleografiska utformning och ortografiska 

konventioner som fonologiska och morfologiska former (t.ex. Lindblad 1954:281). 

Förlagan lämnar för det mesta spår, men i mycket varierande grad. En självständig 

skrivare som i hög grad normaliserar förlagan efter egen norm och t.o.m. omformulerar 

förlagan lämnar sannolikt endast få spår av förlagan (t.ex. Haukr Erlendsson; se Jansson 

1945, t.ex. s. 114), medan en osjälvständig skrivare troligtvis för vidare fler drag från 

denna (a.a. s. 98 f.). Man får alltså räkna med att skrivarens individualitet i hög grad 

styrde i vilken mån han/hon kopierade företeelser från förlagan (se även Rajić 1976:41). 

     I vilka fall kan man i första hand räkna med att skrivaren väljer att direkt kopiera en 

paleografisk, ortografisk eller språklig företeelse från förlagan istället för att återge denna 

variant med sin egen motsvarighet? Inledningsvis skall ett resonemang föras om 

medeltida (främst västnordisk) ortografi i allmänhet för att till slut nå fram till en hypotes 

om när och varför genomslagen sannolikt inträffar. 

 

2 Ortografiska principer 

Ortografi kan vara baserad på olika principer. För den moderna svenskans del kan tre 

olika stavningsprinciper urskiljas (Allén 1995:151): 

1. Fonologisk stavning, t.ex. flykt (subst.) 

2. Morfologisk stavning, t.ex. flyggt (adj. neut., av flygg ’flygfärdig’) 

3. Lexikalisk stavning, t.ex. Flyckt (namn) 
                                                 
1 Begreppet norm används här i anslutning till Johansson (1997:126) för den enskilde skrivarens 
normuppfattning, d.v.s. dennes paleografiska och ortografiska preferenser.  
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De exemplifierade orden uttalas på samma sätt men stavas olika beroende på 

stavningsprincip. I det förstnämnda fallet skrivs den näst sista konsonanten k p.g.a. 

uttalet, även om ordet etymologiskt hör ihop med flyga. I exempel nr 2 bortses från ordets 

fonologiska bakgrund till förmån för en stavning som antyder det morfologiska 

ursprunget. Det tredje fallet innebär att en stavning väljs som är knuten till en särskild 

namnform, ej till motsvarande substantiv; här bortses från såväl fonologi som morfologi. 

     Den medeltida ortografin leder vid en hastig anblick tanken till en fonologiskt grundad 

ortografi, eftersom skrivarna (åtminstone de isländska) ofta renodlade, eller åtminstone 

klart favoriserade, en viss representation för varje specifikt fonem. Om en skrivare t.ex. 

favoriserade kapitälen \Ë\ för långt /r/ kan man räkna med att denne ersatte förlagans 

motsvarigheter, t.ex. \rr\ eller \r# \, med sin egen standardrepresentation. Man kan dock 

inte utifrån detta dra slutsatsen att de enskilda skrivningarna i samtliga fall bygger på en 

fonologisk analys. Som ett enkelt exempel på att så inte var fallet kan tas den stora 

mängd ord som i isländsk skrift hade fasta, förkortade skrivningar (t.ex. \h1\ för hann); 

åtminstone i dessa fall har fonologin inte varit ledande för den skriftliga återgivningen.  

     Då de ovanstående tre ortografiska principerna faktiskt täcker samtliga språkliga 

nivåer tar jag dem till utgångspunkt för en diskussion av den medeltida ortografin, 

särskilt den fornvästnordiska. För denna skrift tillkommer dock ytterligare en princip, 

nämligen ett slags logografisk skrift (för definition, se t.ex. Allén 1971:14 f.). Denna 

princip tillämpas då hela ord skrivs med ett icke-alfabetiskt tecken, t.ex. runan m för 

lexemet maðr eller † för lexemet kross. Den används dock i begränsad omfattning och 

synnerligen sparsamt efter 1300 (t.ex. Seip 1954:59, 101 f. och 143).  

     Kristin Bakken (1999) har för medeltida förhållanden gjort en uppdelning i ortofon 

(motsv. fonologisk) resp. morfologisk stavning. Hennes framställning är en utgångspunkt 

i det följande resonemanget och definitionerna på fonologisk resp. morfologisk stavning 

(avsn. 2.1 resp. 2.2) är till största delen baserade på hennes bruk av termerna. 

Utgångspunkten för den tredje principen, den lexikala (avsn. 2.3), är två närbesläktade 

förkortningstyper, suspensioner och kontraktioner, d.v.s. de som visar upp den högsta 

graden av förkortning. Den sista principen, ”graf för graf” (avsn. 2.4), har främst sitt 

ursprung i iakttagelser gjorda av Gustaf Lindblad (1954), även om han inte talar om en 

särskild stavningsprincip.  
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     Jag vill inledningsvis poängtera att det är en stor principiell skillnad mellan modern 

resp. medeltida ortografi. Modern ortografi är hårt standardiserad, och även om 

stavningen i ett visst fall ytterst är betingad av t.ex. fonologiska förhållanden har man 

ingen möjlighet att välja att stava efter t.ex. etymologi. I den fornvästnordiska skriften 

existerade flera principer parallellt, och olika ord skrevs efter olika principer.   

 

2.1 Fonologisk stavning 

Den fonologiska stavningsprincipen innebär att skrivaren aktivt gör en ljudanalys av ett 

visst ord och anpassar stavningen till denna. Skrivaren analyserar därmed ordet såsom en 

fonemsekvens, och återger därefter ordet med de skriftspråkliga distinktioner, d.v.s. de 

grafem, som han/hon arbetar med. De skriftspråkliga distinktionerna, grafemen, 

representeras i sin tur av de grundläggande fysiska former, graftyper,2 som skrivaren 

använder sig av, ytterst realiserade av grafer. Det som är viktigt att komma ihåg är att 

skriftbilden vid ett fonologiskt återgivet ord baserar sig på ordet som en följd av 

fonem/allofoner, inte på ordet som en morfologisk eller semantisk enhet. 

     Denna stavningsprincip har för medeltida förhållande fått en utförlig behandling av 

Kristin Bakken (1999; som redan nämnts kallar hon den för ortofon stavning). Hon 

undersöker (a.a. s. 27) ett antal diplom från den mellannorska perioden (1350–1550) för 

att se huruvida de språkförändringar som ägde rum under denna tid får representation i 

dessa diplom. En utgångspunkt för undersökningen är en iakttagelse som Bakken tidigare 

har gjort att fonologisk stavning oftare används vid skrivning av personnamn än vid 

skrivning av appellativ (a.a. s. 28). 

     Hennes tidigare iakttagelse bekräftas i denna undersökning. Namn skrivs i större 

utsträckning än andra ord med dialektal, d.v.s. fonologisk, stavning (a.a. s. 44; liknande 

mönster iakttas av Karl G. Johansson 2002, t.ex. s. 142 f.). Samtidigt skiljer sig 

stavningsprinciperna åt sins emellan beroende på vilket namn det är fråga om. Namn och 

namnled med mycket hög frekvens och stor utbredning skrivs ofta morfologiskt (se 

följande avsnitt) istället för fonologiskt, sannolikt p.g.a. att namnen har fått en normerad 

                                                 
2 Termen graftyp används därmed som en beteckning för en klass grafer som delar de disktinkta dragen, 
den grundläggande utformningen (t.ex. Mårtensson ms). 
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stavning, t.ex. Arni och Helgi (Bakken 1999:45). Namn med begränsad utbredning skrivs 

däremot ofta fonologiskt, t.ex. Bjúlfr (a.st.).  

     Bakken konstaterar (a.st.) att namn generellt genomgår samma ljudförändringar som 

övriga ord, och i samma grad som dessa; det är alltså inte av fonologiska skäl som 

stavning av namn avviker från stavning av appellativ. Däremot får ljudförändringarna i 

högre grad skriftlig representation i namn än i övriga ord. Huvudregeln är alltså (a.a. s. 

46) att skrivarna normerade namnen ortografiskt enligt samma regler som övriga ord. 

Den högre andelen fonologiska stavningar som föreligger vid namn beror istället bl.a. på 

att de kan innehålla föråldrat lexikaliskt material, samt att dialektformerna av namnen 

kan vara svåra att analysera morfologiskt. 

     Det skall också framhållas att fonologisk stavning främst tillgreps i diplom med 

vacklande norm, d.v.s. i dem med en blandning av gammalnorsk och dansk norm resp. i 

dem med svenska inslag (a.a. s. 44). Den isländska skriften måste betraktas som mycket 

homogen med få dialektala drag, och därför kan man räkna med att den fonologiska 

stavningsprincipen var mindre framträdande i isländsk skrift än i det av Bakken 

excerperade materialet. Haraldur Bernharðsson (2002:192 f.) har emellertid föreslagit att 

många av de språkförändringar som kan iakttas i isländska handskrifter från 1300-talet i 

själva verket ägde rum under föregående århundrade men representerades i skrift först 

senare p.g.a. att skriften spreds till ett bredare befolkningslager, med mindre 

skriftspråklig standardisering som följd. Om detta stämmer skulle det innebära att 

ortografin under 1200-talet i hög grad var grundad på morfologiska principer (se följande 

avsnitt) och därför inte representerade fonologiska novationer. Sedan skulle ortografin 

efterhand under 1300-talet ha fått ett större inslag av fonologiskt betingade skrivningar. 

     Man skall dock, som inledningsvis framhölls, notera att skriftbilden, de faktiska 

graferna, inte representerar en följd fonem, utan grafem, trots namnet fonologisk 

stavning. Även om skrivaren gör en fonologisk analys och baserar skriftbilden på denna 

är ändå skrivarens skriftspråkliga distinktioner, dennes grafem, ledande för hur ordet 

återges i skrift (som konstaterades ovan). Om en skrivare i skrift t.ex. inte gör skillnad på 

kort och långt o, d.v.s. arbetar med ett <o>-grafem för båda varianterna, återges vokalen 

på ett neutralt sätt avseende längd även om ljudanalysen ger vid handen att det är fråga 

om ett långt /o:/.  
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2.2 Morfologisk stavning 

Den morfologiska principen bygger på att skrivaren analyserar förlagans ord utifrån 

betydelsebärande enheter, d.v.s. morfem, och därefter återger detta/dessa i enlighet med 

sin egen skriftnorm.3 Skriftbilden är här alltså inte direkt styrd av en analys av de i ordet 

ingående betydelseskiljande enheterna, fonemen, utan analysen har utgått från en större 

språklig enhet. Även om en fonologisk bakgrund naturligtvis föreligger även i dessa fall 

har dessa morfem fasta skrivningar, till stor del fristående från en direkt ljudanalys. I de 

flesta fall är det förvisso sannolikt så att ljudbild och morfem sammanfaller, d.v.s. om 

ingen fonologisk novation har inträffat i ordet i fråga. I vissa fall kan man dock tänka sig 

att ljudbild och morfem kommer i konflikt p.g.a. fonologiska förändringar, och om då 

skrivaren väljer att återge den fonologiska novationen har den fonologiska principen 

vunnit. Om å andra sidan skrivaren väljer att hålla fast vid den gamla skriftbilden har den 

morfologiska principen gått segrande ur striden.  

     Morfologisk stavning innebär därmed att skrivaren hade en uppfattning om hur en viss 

betydelsebärande enhet, ett visst morfem, skulle representeras i skrift. Det viktiga var då 

att denna betydelseenhet återgavs på ett entydigt sätt, och för att morfemet tydligast skall 

framgå i skrift är det sannolikt mest effektivt att konsekvent skriva det på ett och samma 

sätt. Enligt denna princip arbetade alltså skrivarna med betydelseenheter snarare än 

sekvenser av fonem, och ju mer frekvent morfem, desto fastare skriftbild hade sannolikt 

skrivarna för det (se t.ex. Bakken 1997:8). Därefter använde sig skrivarna av sin egen 

uppsättning graftyper för att representera morfemen, kombinerade enligt de ortografiska 

konventioner han/hon favoriserade.  

     Det var sannolikt så att skrivarna uppfattade abbreviaturer och grafer som i princip 

likvärdiga varianter för att representera morfem. En ordform som var (av vera) kunde 

skrivas såväl \var\4 som \vr\ av en och samme skrivare, och valet mellan grafer på 

baslinjen resp. abbreviatur kunde vara betingat av utrymme eller skrivarens individuella 

preferens.  

                                                 
3 Så uppfattar jag Bakkens bruk av termen, även om hon inte uttryckligen formulerar det på ovanstående 
vis. 
4 Skrivningar återges på graftypsnivå, och återges, liksom enskilda graftyper, i det följande inom 
bakåtsnedstreck (se Mårtensson ms.). 
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     Ett exempel på morfologisk stavning som står i konflikt med den fonologiska 

bakgrunden är skrivningen av den ursprungliga ändelsen -r, som övergick till /ur/ efter att 

svarabhaktivokalen /u/ hade kommit in i det talade språket, med det resultatet att 

ändelserna -r och -ur sammanföll i uttal. Långt efter detta sammanfall fortsatte skrivarna 

att skriva denna ändelse \r\, d.v.s. som man hade gjort tidigare, och den morfologiska 

stavningen motstod därför länge den fonologiska förändringen. Istället skrev man ofta 

den ursprungliga ändelsen -ur på samma sätt som -r, d.v.s. \r\, vilket därmed kan 

betraktas som en fonologisk stavning eftersom den har sin grund i det fonologiska 

sammanfallet av de två ändelserna. Att stavningen \r\ segrade framför \ur\ torde bero på 

frekvensen hos -r resp. -ur: den förstnämnda är betydligt mer frekvent än den sistnämnda 

och hade följaktligen en fastare stavning. 

     Ett annat exempel på morfologisk stavning som står i konflikt med ordens fonologiska 

struktur är de s.k. norvagismerna i isländsk skrift. Dessa innebar bl.a. att fonologiska 

novationer som ägde rum i norskan fick skriftlig representation också i isländsk skrift, 

trots att motsvarande förändring inte hade inträffat där. Det betyder att skrivarna använde 

sig av en fast, icke-fonologisk skrivning av en viss följd. T.ex. skrev man enligt denna 

princip ofta följderna hl-, hr- o.s.v. \l\ resp. \r\, trots att h-bortfallet inte hade motsvarighet 

i isländskt uttal (men däremot i norskt; t.ex. Stefán Karlsson 1989:41). 

     Det skall poängteras att de morfologiskt betingade skrivningarna (även de lexikalt 

betingade, se nedan) naturligtvis kan förändras. Det innebär att skrivaren gör en 

morfologisk omtolkning med den följden att hans/hennes norm i det specifika fallet 

förändras. Morfologisk omtolkning kan, som tidigare antytts, ha sin rot i att en 

ursprungligen fonologiskt grundad skrivning generaliseras till att utgöra den 

skriftspråkliga normen. Ett exempel vore om en skrivare genom en ljudanalys börjar 

återge t.ex. pronomenformen mik med \mig\, d.v.s. i enlighet med uttalet, istället för äldre 

\mik\. Om denna skriftbild sedan generaliseras har en omtolkning av morfemet mik 

utförts, och då har en ursprungligen fonetiskt grundad skrivning kommit att bli 

morfologisk. När en skrivare börjar renodla skrivningar med \mig\ kan man anta att de i 

varje enskilt fall inte har sitt ursprung i en ljudanalys av skrivaren, utan att de har kommit 

att utgöra en del av skrivarens skriftnorm. Den ursprungligen fonologiskt betingade 

skrivningen har övergått till att vara morfologisk. 
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     Det är naturligtvis också teoretiskt möjligt att morfematiska omtolkningar kan ha skett 

utifrån externa förebilder, d.v.s. i förlagan. Samtidigt framstår det som mer sannolikt att 

förändringar i fonologisk struktur var den huvudsakliga orsaken till sådana omtolkningar. 

 

2.3 Lexikal stavning 

Den tredje ortografiska principen ovan, den lexikala, är svårare att direkt överföra till 

medeltida förhållanden. Som exemplet Flyckt visar är det främst fråga om att en äldre 

stavning har dröjt sig kvar för ett namn samtidigt som motsvarande appellativ har 

anpassat sig till antingen en fonologisk eller morfologisk stavningsprincip. Samtidigt 

finns det en stor mängd ord i medeltida isländsk skrift som har en fast skriftlig form, 

oberoende av såväl dess fonologiska som morfologiska struktur. Dessa är de (i regel) 

högfrekventa ord som har en fast, kraftigt förkortad skrivning, normalt en suspension 

eller kontraktion. En skrivning som \.ú.\ för lexemet son(r) avslöjar inte huruvida vokalen 

/o/ eller /u/ har avsetts, och isolerat inte heller vilken böjningsform det är fråga om. 

Denna grupp av ord följer därmed en princip som är besläktad med den morfologiska, 

men innebär en ännu högre grad av standardisering. Jag har valt att kalla denna princip 

lexikal, eftersom den inbegriper hela ordformer, men man skall komma ihåg att den inte 

är i analogi med exemplet Flyckt ovan. 

     Lexikalt betingade skrivningar utgörs som nämnts i regel av suspensioner eller 

kontraktioner, och det är fråga om högfrekventa ordformer som förekommer i många 

handskrifter. Exempel kan vara olika former av sägeverb som segja, mæla eller svara, 

eller pronomenformer som hann, þeir, þeim o.s.v., och man kan räkna med att skrivaren 

här var rätt oberoende av förlagan (t.ex. Lindblad 1954:42 f.). Om förlagan hade \h1\ för 

hann kan man räkna med att skrivaren ersatte det med \h1n1\ om det var hans/hennes 

vanliga skrivning. Man kan tänka sig att de fasta ordbilder som skrivare tillägnade sig i 

hög grad var beroende av var de fick sin utbildning, och att olika skolor förespråkade 

olika ordbilder (t.ex. Johansson 1997:125). 

     En skrivare kan självklart också överge en viss fast, lexikalt betingad skrivning för en 

annan, t.ex. \k1r1\ för konungr mot \k1g1r1\. En möjlig orsak till detta vore att förlagan 

hade en viss variant och att skrivaren efterhand övertar denna och gör den till sin egen 

norm. Första gången/gångerna skrivaren använder den nya varianten är då fråga om 
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kopiering av förlagan enligt principen ”graf för graf” (se nedan), och om den därefter 

generaliseras har den kommit att utgöra skrivarens norm och är därmed återigen lexikalt 

betingad. Förändringar i den morfologiska resp. lexikala stavningen har därför i regel 

skilda orsaker. I det förstnämnda fallet är det främst genom fonologisk analys från 

skrivarens sida som förändringar sker, och i det sistnämnda är påverkan från förlagan den 

viktigaste orsaken. 

     Notera f.ö. skillnaden mellan en skrivning som \vr\ för var och \h1\ för hann. I det 

första fallet används en abbreviatur för en fast teckenföljd, d.v.s. \r\ för \ar\. I det andra 

fallet används abbreviaturen \  1 \ i en fast skrivning av en hel ordform, inte för en 

specifik teckenföljd. Abbreviaturen \r\ används för samma teckenföljd vid skrivning av ett 

stort antal ord, medan \  1 \ representerar en lång rad olika följder i fasta skrivningar av 

ord, d.v.s. inte knutet till följden \ann\. Det gör att skrivningen \vr\ bör ses som 

morfologiskt betingad, medan \h1\ däremot bör analyseras som lexikalt betingad. De 

allmänna förkortningstecknen, de som inte syftar på specifika teckenföljder, är framför 

allt punkten och det horisontella förkortningsstrecket (t.ex. Haugen 2004:210).5 

 

2.4 Stavning ”graf för graf” 

Jag vill slutligen lägga till en stavningsprincip som iakttagits av bl.a. Gustaf Lindblad 

(1954), nämligen att skrivaren tillgriper metoden att kopiera ett ord graf för graf. Han har 

framför allt noterat att vissa ord, särskilt mytologiska namn, ofta förefaller ha skrivits av 

mycket troget (t.ex. s. 104 och 193). Det är mycket riktigt också i sådana fall som denna 

stavningsprincip framstår tydligast, men man kan argumentera för att samtliga fall av 

genomslag från förlagan är ett resultat av ett kopierande ”graf för graf”. 

     Ett exempelfall då skrivaren skulle kunna tänkas använda sig av ett 

stavningsförfarande ”graf för graf” vore om han/hon konfronteras med ett morfologiskt 

och fonologiskt ogenomskinligt ord i förlagan. Skrivaren kan då välja utvägen att kopiera 

detta ord ”graf för graf”. Denna princip kan därmed tillgripas när skrivaren inte har ordet 

i fråga i sitt eget lexikon och därför inte kan göra en egen analys av det, vare sig 

fonologisk eller morfologisk. Man kan tänka sig att det är därför den (åtminstone i Codex 

                                                 
5 Det skall dock framhållas att det horisontella förkortningsstrecket också kan användas för specifika grafer, 
nämligen då den används som nasalstreck (t.ex. \v1\ för um; t.ex. Haugen 2004:210). 
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Regius av eddadikterna) tillgrips vid infrekventa och ogenomskinliga poetiska ord samt 

mytologiska namn.  

     En annan möjlig utväg om en skrivare möter en skriftbild som han/hon inte kan 

analysera vare sig fonologiskt eller morfologiskt är att skrivaren aktivt omtolkar formen, 

och återger den med ett för honom/henne känt, liknande morfem. Detta skulle då 

resultera i en s.k. folketymologi, även skrivaren själv sannolikt uppfattar det som att 

han/hon korrigerar en felaktig form. Vilken av de två utvägarna skrivaren väljer beror 

sannolikt på om näraliggande morfem faktiskt föreligger, samt vilken grad av frihet den 

enskilde skrivaren tillåter sig gentemot förlagan. 

     Självklart kan en skrivare också i enstaka fall av något skäl (eller helt omedvetet) 

kopiera även genomskinliga former från förlagan (se t.ex. föregående avsnitt). Man kan 

dock räkna med att det är vanligare att denna stavningsprincip relativt sett används oftare 

vid skrivning av infrekventa, morfologiskt ogenomskinliga namn än vid högfrekventa 

ord. 

 

3 Att nå fram till förlagan 

3.1 Kollision mellan förlagans norm och skrivarens 

I vilka fall är det, med hänsyn till ovanstående framställning, sannolikt att skrivaren 

väljer att kopiera en företeelse från förlagan istället för att följa sin egen norm? Man 

måste, som inledningsvis konstaterades, tänka sig att den ortografiska grundnormen i en 

viss handskrift härrör från skrivaren själv. Att skrivaren genomgående skulle kopiera sin 

förlaga graf för graf ter sig osannolikt dels utifrån ett psykologiskt perspektiv, dels utifrån 

hur de fall av bevarade medeltida förlagor och avskrifter faktiskt ser ut (se t.ex. Lindblad 

1954:281, Hagland 1976:7 samt Lundqvist 2003, s. 114, rad 11, resp. s. 138). En skrivare 

arbetade utifrån en viss basuppsättning graftyper och ortografiska principer. När sedan en 

äldre förlaga skrivs av ersätter skrivaren förlagans graftyper och ortografiska 

konventioner med sina egna motsvarigheter. Om t.ex. förlagan har \þ\ följt av gotiskt r, 

d.v.s. \r\, är det att vänta att en skrivare från t.ex. början av 1300-talet ersätter \r\ med runt 

r, d.v.s. \¨\, om denna novation ingår i dennes norm. Detsamma bör gälla ortografiska 

konventioner som t.ex. representation för lång konsonant. 
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     Likväl är det just när förlagans och skrivarens norm kolliderar som man i första hand 

kan förvänta sig att genomslag från förlagan uppkommer. På graftypsnivå kan man t.ex. 

tänka sig att problem har uppstått när förlagan har graftyper som kraftigt avviker från 

skrivarens grundrepresentation för ett visst grafem och som har fallit ur bruk vid tiden för 

avskriften. Som exempel kan ges insulärt u, \´\, vilket avviker från vanligt \u\ resp. \v\ 

men däremot påminner om \y\. I de fall då skrivaren möter en graftyp vars bruk han inte 

är bekant med och därför inte vet exakt vilken graftyp i hans egen teckenuppsättning den 

motsvarar, kan han tillgripa lösningen att slaviskt kopiera graftypen i fråga. Det skulle då 

resultera i att principen ”graf för graf” används. 

     Också enskilda morfem kan kopieras direkt från förlagan. Om skrivaren generellt 

återger mediopassivändelsen -sk med \z\, men vid ett fåtal tillfällen skriver \úk\, kan man 

misstänka att den har kopierats från förlagan. Skrivarens morfologiska stavning av detta 

ord (som säkerligen ytterst är fonologiskt betingad) är därmed \z\, men i de fall han har 

skrivit \úk\ har han övergett den morfologiska stavningen för principen ”graf för graf”; 

förlagan har då slagit igenom. 

     Som har framhållits i avsnittet om lexikal stavning kan normen för fasta skrivningar 

av hörfrekventa ord förändras hos en viss skrivare genom påverkan från förlagan. Om 

förlagan konsekvent använder en annan skrivning än skrivaren själv är det naturligtvis 

möjligt att han/hon tar över förlagans norm. Som framhölls i avsnitt 2.3 är det 

inledningsvis också här fråga om kopiering graf för graf, även om det inte är fråga om en 

ogenomskinlig ordform. Här är det snarare mängden belägg i förlagan som får skrivaren 

att ändra sin norm.  

 

3.2 Frekvenskriteriet 

Ett genomslag från förlagan är därmed en paleografisk, ortografisk eller språklig 

företeelse som av skrivaren har kopierats från förlagan. Till stor del är förlagans 

utformning oåtkomlig för oss, och det är bara i vissa fall som dessa genomslag kan 

identifieras. De tydligaste genomslagen är de fall då sådana företeelser har kopierats som 

inte ingick i skrivarens egen norm och därför förekommer infrekvent. Avvikelsen får inte 

vara betingad av att skrivaren har försökt rätta en felaktig graf, eller av att pergamentet är 
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skadat eller liknande. Istället måste företeelsen ansluta till ett bruk som för övrigt är känt i 

isländsk skrift, framför allt i ett äldre skede än den undersökta handskriften. 

     Gustaf Lindblad (1954) genomförde en undersökning i stor skala av förlagefrågan för 

Codex Regius av eddadikterna. Grunden i hans metod var att registrera hur variation 

mellan två eller flera paleografiska, ortografiska eller språkliga företeelser fördelade sig i 

handskriften. De tydligaste fallen av genomslag från förlagan var då vissa drag förekom 

isolerat i enskilda texter. En annan av Lindblads utgångspunkter var att skrivaren 

inledningsvis följde förlagan nära för att efterhand gradvis frigöra sig från den och låta 

den egna normen ta över.  

     Det är lätt att instämma i dessa grundsatser. Samtidigt är det klart att Lindblads metod 

i viss mån styrdes av hans material. Codex Regius av eddadikterna består av många, 

relativt korta texter, som dessutom är bundna i formen och innehåller en hög grad av 

poetiskt markerade ord. Som Lindblad själv konstaterar är ovanliga ord och namn särskilt 

benägna att kopieras från förlagan (se ovan), och det gör att det inte är lika troligt att 

sådana mönster skall kunna iakttas i handskrifter med huvudsakligen prosainnehåll. Den 

andra av Lindblads punkter, den att skrivaren inledningsvis följer förlagan nära, är lättare 

att generalisera till andra handskrifter. Det som man vidare måste ha i åtanke är att 

skrivaren tar pauser, och efter dessa kan han/hon återigen följa förlagan nära.  

     Det som dock är viktigt att komma ihåg är att Lindblads huvudkriterium för att något 

härrör från förlagan är att företeelsen i fråga förekommer infrekvent. Han nämner inte 

detta uttryckligen i sin inledning, men utifrån hans resonemang är det klart att han har 

arbetat utifrån denna grundhypotes. Infrekvens är också det kriterium som huvudsakligen 

åberopas i litteraturen i övrigt när något påstås vara kopierat från förlagan (t.ex. Lindblad 

1954:39, Hreinn Benediktsson 1965:53 och Johansson 1997:105).  

     För att finna de företeelser som har sitt ursprung i förlagan måste man således 

excerpera sådana paleografiska, ortografiska och språkliga företeelser som förekommer 

infrekvent i den undersökta handskriften. De drag som då har inventerats måste därefter 

prövas kvalitativt för att se ifall det finns några yttre omständigheter som kan förklara de 

fåtaliga förekomsterna, t.ex. skador i pergament eller att en avvikande form har 

uppkommit genom att skrivaren har försökt rätta en felaktig graf. Det går alltså inte att 



 12

per automatik sluta sig till att drag som förekommer infrekvent i en handskrift är 

övertagna från förlagan.   

 

4 Sammanfattning 

De ovanstående fyra stavningskonventionerna ger alltså uttryck för skrivarens analys på 

skilda språkliga nivåer. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de fyra principerna 

inte är likvärdiga. Endast den morfologiska och den lexikala principen ger uttryck för 

skrivarens skriftspråkliga norm; den fonologiska resp. ”graf för graf”-principen leder bara 

till enstaka skrivningar (se nedan), den förstnämnda genom fonologisk analys av 

skrivaren själv, den sistnämnda genom slavisk kopiering av förlagan. En tabell över 

principerna ser ut som följer: 

 

Tabell 1. Översikt över de fyra stavningsprinciperna. 
Princip Baseras på Förändras genom 
Fonologisk Skrivarens uttal Genererar endast isolerade skrivningar; förändras ej 
Morfologisk Skrivarens skriftnorm Fonologiska skrivningar som generaliseras 
Lexikalisk Skrivarens skriftnorm ”Graf för graf”-skrivningar som generaliseras 
”Graf för graf” Förlagan Genererar endast isolerade skrivningar; förändras ej 

 

Som uppställningen visar är det endast principen ”graf för ”graf” som genererar 

genomslag från förlagan.  

     Det var alltså i den medeltida skriften frågan om en växelverkan mellan flera 

konkurrerande ortografiska principer, där frekvens, ordtyp (namn eller appellativ) samt 

skrivarens individuella val avgjorde vilken som applicerades. Ett sökande efter 

genomslag från förlagan innebär alltså ett sökande efter de fall där skrivaren av något 

skäl har tillgripit stavningsprincipen ”graf för graf”. Namn, särskilt infrekventa och 

mytologiska sådana, kan i störst utsträckning förväntas visa upp sådana fall. 
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