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Sammandrag 
 
Föremålet för denna undersökning är en isländsk handskrift från 1300-talet, AM 231 VII 
fol., som innehåller ett fragment av Barlaams saga ok Josaphats. Fragmentet består av 
två skadade pergamentblad och flera forskare har hävdat att dess upphovsman är 
densamme som har skrivit Uppsala-Eddan, även kallad DG 11. AM 231 VII fol. har dock 
aldrig givits ut separat eller stått i fokus för en ingående undersökning om dess 
paleografiska och ortografiska drag. 

Syftet med uppsatsen är att presentera en diplomatarisk utgåva av handskriften, 
granska dess paleografi och språkformer och bilda ett pålitligt underlag för en 
jämförelse mellan den och DG 11. En sådan jämförelse faller emellertid utanför ramen 
för denna uppsats. 

På grundval av den paleografiska undersökningen har jag på en makropaleografisk 
nivå kunnat etablera handskriftens graftyper och på en mikropaleografisk nivå dess 
graftypsvarianter. Dessutom har jag ur skrifthistoriskt perspektiv kategoriserat skriften 
i fragmentet som tillhörande den gotiska skrifttypen Northern Textualis, även om vissa 
kursiva drag också går att iaktta. 

Resultaten av den ortografiska undersökningen motsäger delvis de tidigare 
redogörelserna av handskriftens språkformer. I synnerhet gäller detta: 1) 
representationen av den bakre trycksvaga vokalen, som oftast är \o\, medan \v\ bara 
förekommer några gånger; 2) den främre trycksvaga vokalen skrivs alltid \i\, förutom i 
ett fall där graftypen \e\ används; 3) reflexivändelsen i verben skrivs både \z\ och \zt\; 
4) norvagismerna är fler än man tidigare hade iakttagit: den oomljudda ordformen 
\ma÷#oþvm\; skrivningarna med \e\ för förväntat /æ:/ efter velar och nasal konsonant; 
\þ\ för förväntat /d/ efter nasal konsonant och efter /l/; ordformen \herbyrgi\. 

De nya yngre drag som jag har kunnat iaktta är följande: det ofta förekommande 
bruket av \av\ för /ɔ/ istället för \o\; fonemet /æ:/ skrivs oftast \æ\ och bara några 
gånger \¶\; /l/ dubbeltecknas alltid framför /d/ och /t/; reflexivändelsen i verben är 
ibland \zt\. Som äldre drag räknar jag bruket av graftypen \o\ för den bakre trycksvaga 
vokalen. 

Vokallängden markeras ibland genom överskriven accenttecken i kortare ord, men 
oftast markeras den inte. Dubbelteckning av \a\ förekommer uteslutande i namn av 
icke-nordiskt ursprung. 

Fonemen /a:/ och /ɔ:/ har sammanfallit och skrivs \a\. Fonemen /æ:/ och /ø:/ har 
också sammanfallit och skrivs båda två \æ\. 

Konsonantlängden markeras oftast genom dubbelteckning men vissa långa 
konsonantiska fonem betecknas genom överskriven punkt: /t:/, med kapitäl, /g:/, /m:/, 
och /r:/, eller med särskilda graftypsvarianter, /n:/. Kapitälerna har i vissa fall endast 
framhållande funktion eller förekommer i samband med supralinjära 
förkortningstecken. 

Visst inflytande från den latinska skrifttraditionen kan noteras i skrivningen \qv\ för 
/kw/. 
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Del 1 
 
1. Inledning 

1.1 Problemformulering och syfte 

Föremålet för denna undersökning är ett isländskt handskriftsfragment som bär namnet 
AM 231 VII fol.1 (hädanefter AM 231 VII). Handskriften dateras till c.1300–1325 (ONP 
Registre:436) och innehåller en del av Barlaams saga ok Josaphats (hädanefter Barlaams 
saga). 

Detta fragment har tilldragit sig ett visst intresse, eftersom det avseende paleografi 
och ortografi visar stora likheter med en mycket större och mer känd handskrift, 
nämligen DG 11 4to (hädanefter DG 11), även kallad Uppsala-Eddan, som dateras till 
samma period som fragmentet (ONP Registre:469).  

Enligt flera forskare är dessa likheter så betydande att man kan anta att de två 
handskrifterna har producerats av samma skrivarhand. Dock har AM 231 VII aldrig stått 
i fokus för en ingående studie. Det har aldrig givits ut separat och utförliga redogörelser 
för dess paleografiska och ortografiska drag saknas. Grape (1962:10) hävdar i sin 
inledning till faksimileditionen av DG 11 att Uppsala-Eddans skrivare säkerligen är 
densamme som har skrivit AM 231 VII, men ingen undersökning av fragmentet görs. 

En beskrivning av AM 231 VII finns däremot i Rindals (1981:*42 f.) textkritiska 
utgåva av Barlaams saga. Rindal begränsar dock sin redogörelse till en dryg sida med 
bara några få noteringar angående handskriftens ortografiska, paleografiska och 
språkliga drag. En ingående paleografisk och ortografisk undersökning av AM 231 VII 
föll förvisso inte inom ramen för hans utgåva. Det rör sig som sagt om en textkritisk 
utgåva och hans syfte är att kartlägga de förhållanden som finns mellan sagans olika 
textvittnen och presentera ett stemma, inte att redogöra för en enda handskrifts 
paleografiska och språkliga drag. Rindal anger på några punkter vissa skillnader som 
han kunnat iaktta mellan AM 231 VII och DG 11. Trots dessa skillnader ansluter han sig 
till slut till Grapes påstående om att de två handskrifterna härrör från samma skrivare. 

Både Grape och Rindal har alltså nöjt sig med att göra några få anmärkningar 
angående fragmentet, konstatera att det finns vissa likheter dem emellan och dra 
slutsatsen om gemensam upphovsman. Men för att mer systematiskt jämföra 

                                                           
1 Detta är manuskriptets signum, d.v.s. en beteckning som identifierar just detta manuskript. Varje 
handskrift har givits en sådan beteckning, så att man otvetydigt ska kunna hitta en viss handskrift eller 
referera till den. Dessa signa består av en förkortning som står för vilken samling handskriften förvaras i, 
upplysningar om formatet och eventuellt materialet, och ett nummer plus eventuellt en bokstav, romerska 
siffror eller grekiska bokstäver som identifierar varje enskilt manuskript (Jørgensen 2004:64 f.). AM 231 
VII fol. betyder då att handskriften förvaras i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling, att den har givits 
det identifierande numret 231 VII, och att formatet är folio, vilket består av hälften av ett ark. 
Vidare i avsnittet nämner jag en till handskrift som benämns DG 11 4to, vars förkortning står för De la 
Gardie-samling.  
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handskrifterna skulle det behövas en mer omfattande studie av AM 231 VII, som också 
skulle kunna möjliggöra ett försök att fastställa hur de förhåller sig till varandra, d.v.s. 
att försöka avgöra vilken handskrift som kom till först. 

Syftet med detta arbete är att dels presentera en diplomatarisk utgåva av AM 231 VII, 
alltså en pålitlig transkribering av texten. Dels ämnar jag att så utförligt som möjligt 
granska och redovisa handskriftens paleografi och språkformer. På detta sätt vill jag 
också skapa det nödvändiga materialet för en eventuell och säkrare grundad jämförelse 
mellan fragmentet och DG 11, vilket dock inte görs i denna uppsats. 

1.2 Forskning om Barlaams saga 

Barlaams saga är ett intressant exempel på hur ett verk under medeltiden genom olika 
översättningar och olika versioner kunde nå väldigt olika kulturer och samtidigt 
påverkas av dessa kulturer i så hög grad, att det kunde undergå omfattande 
omarbetningar och anpassningar.  

Sagan handlar om den indiske kungasonen Josaphat som munken Barlaam omvänder 
till kristendomen. Den har sina rötter i den indiska legenden om Buddha men under sin 
tradering omskrevs den till en kristen berättelse, översattes till grekiska, latin och sedan 
till många europeiska folkspråk och blev en oerhört populär saga under medeltiden. I 
detta avsnitt kommer jag att fokusera på de nordiska versionernas tillkomst och 
tradering. För mer omfattande information om sagans översättningar till andra 
västeuropeiska språk hänvisar jag till Peri 1959, som förutom ett stemma har en rik 
bibliografi. Den mest uppdaterade översikten om forskningsläget och dessutom ett 
reviderat stemma av de nordiska versionerna finns i Haugen & Johansson 2009. 

Den första kristna versionen av sagan är den georgiska Balavariani, som dateras till 
800–900-talet och är översatt från arabiskan. Sagan blev sedan översatt till grekiska och 
samtidigt utökades den med bibliska episoder och olika läroberättelser, som hålls 
samman av sagans röda tråd, d.v.s. samtalet mellan Barlaam och Josaphat. Den grekiska 
versionen blev översatt till latin tre gånger. Den äldsta översättningen gjordes 1048 och 
har kommit till oss bara i en handskrift, som nu finns bevarad i Neapels 
nationalbibliotek. En yngre anonym översättning utfördes på 1100-talet och är den 
version av sagan som sedan blev översatt till olika folkspråk. Av detta skäl kallas denna 
översättning Vulgata.2 Den yngsta översättningen utfördes av Jacobus Billius och 
trycktes för första gången 1593 i Köln med titeln Johannis Damasceni Historia de vitis et 

rebus gestis Sanctorum Barlaam eremitae et Josaphat. Men det är alltså Vulgata som 
utgjorde grunden till olika översättningar i medeltida Europa. Speciellt två förkortade 
versioner av Vulgata är av betydelse för sagans nordiska versioner: den första finns i en 
världshistoria författad på 1250-talet som bär titeln Speculum historiale; den andra finns 
i Legenda aurea, som dateras till 1200-talets andra hälft. Dessa två förkortade versioner, 
                                                           
2 Förkortning av den latinska benämningen vulgata editio, “allmän edition”. Den används ibland för att 
beteckna den vanligaste editionen av ett visst verk och är i detta sammanhang naturligtvis inte att 
förväxla med Hieronymus’ latinska översättning av Bibeln. 
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tillsammans med Vulgata, var mycket spridda i Norden och det är dessa tre de nordiska 
versionerna går tillbaka till. 

Den fornnorska översättningen av sagan dateras till ca 1250 (Rindal 1981:*16) och 
gavs ut första gången 1851 av Rudolf Keyser och Carl Richard Unger, och därefter 1981 
av Magnus Rindal. De förstnämnda behandlar både frågan om översättningens ursprung 
och den om dess upphovsman. Angående den sistnämnda frågan anför de ett parti av 
Saga Guðmundar Arasonar Hólabiskups som bevis på att sagans översättare är kung 
Hákon Sverrisson. I sagan om biskopen Guðmundur Arason står det nämligen att ”Hákon 
konúngr úngi hefir verit hinn mesti höfðingi ok hófsemdarmaðr, ok allt á Ísland lifir hans 
verka, þat er hann hefir snarat, meðr einkanligum stíl, sögu Barlaam ok Josaphat” ('Kung 
Hákon den unge var den största hövdingen och en måttfull man, och så långt borta som 
på Island lever hans verk, som han översatte med utmärkt stil, sagan om Barlaam och 
Josaphat') (Biskupa sögur bd. 2:54). Keyser & Unger (1851:XIV) tar möjligheten med i 
beräkningen att uppgiften kan vara oriktig, men drar slutsatsen att det inte finns skäl till 
att betvivla att det just var Hákon Sverrisson som översatte sagan. Den rådande 
uppfattningen bland forskarna idag är att partiet i sagan om Guðmundur Arason istället 
syftar på Hákon Hákonarson, som alltså omtalas som den unge för att skiljas från sin 
fader, och många tror numera att han lät utföra översättningen snarare än att han gjorde 
den själv (se t.ex. Haugen & Johansson 2009:16, Rindal 2009:*32). 

Angående textens ursprung utesluter Keyser & Unger (1851 s. VIII ff.) att sagan kan 
ha översatts från grekiska, tyska eller franska och drar istället slutsatsen att sagan blev 
översatt från latin. Av samma åsikt är Haugen & Johansson (2009:16 ff.) och de 
identifierar förlagan i Vulgata-texten. Den fornnorska översättningen finns bevarad i 
femton handskrifter, både norska och isländska (Rindal 1981:*17 ff.). Den norska 
huvudhandskriften, Holm. perg. 6 fol., skickades för övrigt till Vadstena kloster i början 
av 1400-talet (Rindal 1981:*22), där åtminstone en av de svenska översättningarna 
antas ha blivit till. 

Barlaams saga var nämligen också mycket spridd i Sverige och det finns bevis på att 
den inte bara användes i sin helhet, utan också som enskilda exempla (Haugen & 
Johansson 2009:23), alltså moraliska anekdoter med läroändamål. Det finns två svenska 
versioner av sagan. Den äldre versionen översattes från Legenda aura och ingår i 
Fornsvenska legendariet, som troligtvis har författats av en dominikansk munk i 
Östergötland på 1200-talets andra del eller senast i början av 1300-talet. Förutom i 
några fragment är Fornsvenska legendariet idag bevarat i en handskrift från 1440–50, 
Codex Bildstenianus, och i en yngre handskrift som bär namnet E 8900. 

Den yngre versionen är betydligt längre och antas ha översatts i Vadstena kloster från 
Speculum historiale. Keyser & Unger (1851:XVI) har i sin utgåva bevisat att denna 
version till en viss del måste bygga på den gammalnorska översättningen. 
Översättningen gavs ut av Gustav E. Klemming (1887–89) och finns idag bevarad i en 
enda handskrift som kallas Nådendals klosterbok. 

Legenden om Barlaam var också känd på Island. Den isländska översättning finns 
bevarad i en stor handskrift från ca 1525 som är känd under namnet Reykjahólabók och 
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verkar bygga på den lågtyska legendsamlingen Passionael, tryckt 1492 i Lübeck. På 
grund av vissa skillnader mellan dessa två versioner råder det dock en viss oenighet 
bland forskarna om förlagan till den isländska översättningen bara har varit den 
lågtyska översättningen, eller om man har använt en dansk bearbetning av legenden 
(Keyser & Unger 1851:XIV f.). Haugen & Johansson (2009:26) räknar med ett okänt 
tryck av det lågtyska Passionael. 

1.3 Forskning om AM 231 VII fol. 
Handskriftsfragmentet som utgör föremålet för min undersökning består av två blad av 
pergament som numera mäter 20,5 x 17 cm (Rindal 1981:*42). Båda bladens nedre 
delar är bortskurna och varje sida består numera av 36 rader. Sista raden på fram- och 
baksidan av blad 1 är skadad och delvis svårtläst, då nästan hela den nedre hälften av 
raderna på båda sidorna saknas. Handskriften är för övrigt i gott skick och texten är 
ganska tydlig, bortsett från enstaka skadade grafer, som dock inte utgör något stort 
hinder för läsningen och transkriberingen. Keyser & Unger (1851:XXI) uppger att 
fragmentet finns bevarat i handskriften AM 331 fol., vilket måste vara ett fel för 231, 
eftersom handskriften AM 331 fol. innehåller material av helt annat slag (Kålund 
1889:273). Fragmentet antas vara resten av en enskild förlorad handskrift. Vardera 
bladet ges benämningen k1 respektive k2 och motsvarar sidorna 117–120 respektive 
126–128 i deras utgåva. Rindal (1981:*42) benämner fragmentet med bokstaven i och 
det motsvarar sidorna 108.1–111.12 och 117.8–120.10 i hans utgåva. 

Både Kålund (1889:190) och Widding (m.fl. 1963:301) daterar AM 231 VII till 1300-
talet. Lönnroth (1965:66) hävdar däremot att handskriften är från 1300-talets början. I 
sin textkritiska utgåva av Barlaam saga redogör Rindal (1981:*43) översiktligt för vissa 
av fragmentets äldre gentemot yngre paleografiska och ortografiska drag och anser det 
rimligt att AM 231 VII är från 1300-talets början, kanske ca 1300. De äldre drag han 
indentifierar är: 1) alltid þ för den dentala spiranten (se 4.2.2); 2) ofta þ efter m och l 
(t.ex. \fremþ\ för  fremd 1v4;3 se 4.2.1); 3) runt r förekommer efter o, b, runt d och þ 

(t.ex. \vo¨n\ för vÄrn 1r14; se 4.2.8); 4) den främre trycksvaga vokalen är alltid i, den 
bakre vanligtvis u men ibland också o (jfr. 4.1.2.2 och 4.1.2.3); 5) övergången /va:/ till 
/vo:/ förekommer bara i pret. 3 pl. vóru;4 6) Aldrig ie för äldre \e:\; 7) verben slutar 
alltid på a i pret. 1 sg.; 8) reflexivändelsen i verben är alltid z (t.ex. \komaz\ 1r1; jfr. 
4.2.9). Som yngre drag räknar han däremot: 1) aldrig insulärt v, d.v.s. \´\; 2) skriftliga 

                                                           
3 Den första siffran anger blad, bokstaven r eller v står för rekto resp. verso, och den sista siffran anger rad. 
4 Denna övergång innebar egentligen bortfallet av /v/ framför kvarstående /u/, som i váru (vá > vÓ > (vó) 
> ó; Noreen 1923:73; Iversen 1955:31). Den ordform som på så sätt uppkom, óru, utvecklade sig därefter 
på två sätt (Benediktsson 2002:227): 1) óro > vóro > vóru, med analogiskt återinfört /v/ efter de andra 
formerna av detta verb (inf. vera o.s.v.); 2) óro > vÓro > váru, d.v.s. inte bara med återifört /v/, utan också 
analogiskt /Ó/, under inflytande av starka verb som gefa, som i pret. sg. och pl. böjdes gav resp. gÓvu. 
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representationer av övergången /t/ till /ð/ i obetonad position förekommer några 
gånger;5 3) omvänd skrivning6 t.ex. i ordet fortÄlur, som skrivs \fo¨tavlr\ (2v7). 

Språket är isländska och en lista över de rent isländska språkliga dragen finns hos 
Rindal (1981:*43). Dessa är: 1) alltid þ för den dentala spiranten; 2) de geminerade 
konsonanterna är markerade med kapitäl eller överskriven punkt (t.ex. \avrv“r\ för 
øruggr 1r30); 3) samma grafem för äldre /¿:/ och /¾:/ (se 4.1.1.4); 4) alltid i i 
rotstavelsen i \mikill\; 5) alltid bevarat h före l och r; 6) o som allra vanligast privativt 
prefix, medan u förekommer en gång. Som enda norvagism nämner Rindal 
användningen av ordformen \herbyrgi\ (jfr. 4.2.1). 

                                                           
5 I trycksvag ställning  övergick /t/ till /ð/ efter vokal. Exempel på denna övergång går redan att finna i de 
äldsta isländska handskrifterna, med fenomenet blev vanligare under 1200-talet (Noreen 1923:183). 
6
 Sådana omvända skrivningar är ett tecken på att skrivaren hade fått i sitt uttal en s.k. svarabhakti vokal, 

d.v.s. ett u som fungerade som stavelsebindande inskottsvokal, som fanns i uttalet av ändelsen -r men inte 
i skriften. Detta ledde till att skrivaren kunde förväxla det u som ingick i pluraländelsen -ur med 
svarabhaktivokalen. Detta sammanfall av -r och -ur i uttalet kunde nämligen orsaka osäkerhet hos 
skrivaren, som kunde utelämna ett u i skrift där u:et egentligen borde ha skrivits. Tecken på införandet av 
svarabhaktivokalen i uttalet finns redan i källor daterade till före 1300-talet, men dess användning i skrift 
blev inte regel förrän på 1500-talets andra hälft (Noreen 1923:140). 
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2. Teori 

2.1 Utgåvetyper 

Att förbereda en utgåva av en handskrift är en lång process som består av olika moment. 
Under denna process måste utgivaren att ta ställning till många olika frågor angående 
hur utgåvan ska se ut, i vilken utsträckning den ska återge handskriftens eller 
handskrifternas grafiska och lingvistiska variation, vilken eller vilka textvittnen som ska 
utgöra grunden till utgåvan. Beroende på vilka val utgivaren gör i dessa frågor kommer 
utgåvan att vara olika typer av forskare till nytta och kasta ljus över olika typer av 
vetenskapliga problem. Vilken ställning man tar och vilka val man gör är inte självklart, 
utan det beror på vilket syfte utgåvan ska fylla och vilken användargrupp den är tänkt 
för. Därför kan det vara på sin plats i detta sammanhang att ge en översikt över de olika 
typer av utgåvor som en utgivare kan välja mellan som en bakgrund till mitt eget val. 

Odd Einar Haugen (1995:69) delar in de olika problem som är knutna till utgivningen 
av en text som bevarats i en eller flera handskrifter i två huvudkategorier. Å ena sidan 
möter forskaren en del problem som avser textreproduktionen, å andra sidan har vi 
problemen med textselektionen. I den senare kategorin ingår alla de problem som rör 
vilken text forskaren vill ge ut. En text kan ha bevarats i flera handskrifter och i olika 
versioner som kan avvika mycket från varandra, vilket innebär att utgivaren måste ta 
ställning till vilken eller vilka handskrifter som ska utgöra grunden till utgåvan. Man kan 
till exempel välja den text som man anser vara den bästa och ge ut den, samtidigt som 
man i en kritisk apparat redogör för de varianter som förekommer i andra textvittnen. 
Detta kallas för en monotypisk utgåva. En annan möjlighet är att sammanställa en 
syntetisk utgåva, där man använder sig av flera handskrifter som är av betydelse för att 
försöka rekonstruera texten så som man antar att den ursprungligen har sett ut. Dessa 
två möjligheter avspeglar två motsatta tendenser i valet av den text som ska ges ut: den 
första är av mer konservativ typ, d.v.s. man ger ut en text som faktiskt finns bevarad i en 
viss handskrift med så lite ingrepp, tolkning och korrigering från utgivarens sida som 
möjligt; den andra tendensen innebär däremot ett massivt ingrepp i materialet i fråga, 
för att kunna skapa en rekonstruktion av den antagna ursprungliga texten. 

I och med att jag ämnar granska de paleografiska och ortografiska dragen i ett enda 
handskriftsfragment har denna frågeställning inte varit central i mitt arbete och därför 
behöver jag inte gå närmare in på problem som har att göra med textselektionen. 
Däremot har den andra ovannämnda kategorin av frågeställningar krävt mer 
funderingar, d.v.s. de frågor som rör textreproduktionen. 

Samma tendenser, å ena sidan den konservativa och å andra sidan den 
interventionistiska (se Haugen 1995:69) tar man också ställning till i de frågor som rör 
textreproduktionen. När man transkriberar en text väljer man hur detaljerad utgåvan 
ska vara, alltså i vilken grad utgåvan ska återspegla den variation som förekommer i 
handskriften. Man tar ställning till vilken variation som är viktig att återge för utgåvans 
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syfte. Beroende på hur man svarar på denna fråga ingår den resulterande utgåvan i en 
viss grupp. I det följande ska jag kortfattat presentera olika typer av utgåvor, från den 
som står handskriften närmast till den som innebär störst ingrepp från utgivarens sida. 
För denna presentation har jag främst använt mig av de indelningar som Haugen (1995) 
och Guðvarður Már Gunnlaugsson (2003) räknar med. 

Den typ av utgåva som naturligtvis står handskriften närmast är den som innehåller 
en fotografisk faksimil av texten. Utförandet av en sådan utgåva kan medföra betydande 
kostnader och den är förvisso svåranvänd för icke-specialister, men den är en viktig 
resurs för alla forskare som till exempel behöver bedriva paleografiska studier om 
handskriften men inte har direkt tillgång till den. Trots att dessa reproduktioner inte 
helt och hållet kan ersätta själva handskriften, ger de moderna digitala fotografiska 
teknikerna ändå bra resultat och en hög bildkvalitet avseende mindre detaljer. 

På plats två i skalan finns faksimiltryck (av tyskan “Faksimiledruck”, Hans Fix 1985). 
Det är en tryckt utgåva som så noggrant som möjligt återspeglar en handskrifts detaljer 
också på den paleografiska nivån. Genom att använda olika typsnitt försöker man återge 
alla skillnader mellan graftyper och till och med mellan grafer så långt det går. Således 
upprätthålls skillnaden mellan t.ex. runt och långt s, \s\ och \ú\, och mellan kontineltalt 
och insulärt f, \f\ och \F\. Dessutom upplöser man inte förkortningarna utan återger 
dessa som de står. 

Nästa grupp innehåller olika typer av diplomatariska utgåvor. Haugen (1995:74) 
räknar med två olika typer av diplomatariska utgåvor, strängt diplomatarisk och 
diplomatarisk. I ingendera typerna återger man förkortningstecknen, utan 
förkortningarna är upplösta och markerade med kursiv. Skillnaden består däri, att de 
strängt diplomatariska texterna upprätthåller den variation mellan graftyper som har 
viss paleografisk betydelse, till exempel vid dateringen eller skrivarattribueringen av 
handskriften, medan de diplomatariska endast behåller de skillnader som återspeglar 
fonologiska skillnader. Gunnlaugsson (2003:203) tillägger en tredje grupp med 
diplomatariska utgåvor, där abbreviaturerna är upplösta men inte markerade. 

En tredje grupp innehåller olika typer av normaliserade utgåvor, d.v.s. texter som i 
olika grad har modifierats av utgivaren för att bli mer lättillgängliga för läsaren. Haugen 
(1995:76 f.) skiljer mellan lätt normaliserade utgåvor (”lett normalisert utgåve”) och 
fullt normaliserade utgåvor (”fullt normalisert utgåve”). I den första typen ingriper 
utgivaren i till exempel interpunktionen, så att texten ska följa det moderna bruket. 
Sedan normaliserar man användningen av majusklerna och förkortningarna blir 
upplösta men inte alltid markerade. Ortografin i den utgivna texten följer handskriften 
och normaliseras inte. 

I de fullt normaliserade utgåvorna blir ortografin helt normaliserad i 
överensstämmelse med det norröna språket, i den form det hade på 1200-talet. En 
sådan typ av normalisering kan förstås också innebära en viss arkaisering av några 
modernare texter. Gunnlaugsson (2003:204) utökar denna grupp med tre andra 
utgåvetyper. Han gör skillnad mellan två typer av texter som blir mer eller mindre 
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normaliserade i överensstämmelse med skrivarens ortografi, och de utgåvor som 
presenteras med modern isländsk ortografi. 

Valet av utgåvetyp beror, som ovan påpekats, på vad utgåvan ska användas till. En 
forskare inom ämnet paleografi har behov av en texttrognare utgåva än en 
litteraturvetare därför att syftet med deras undersökningar är olika. Det vore önskvärt 
att man gav ut flera utgåvor av samma text, avsedda för olika forskningsintressen, och 
Gunnlaugsson (a.a s. 227) anser det till och med vara önskvärt att samma forskare gav ut 
samma text flera gånger. Då detta inte alltid är möjligt föreslår Haugen och 
Gunnlaugsson två lösningar som kan möta behoven hos flera forskare. Den förste 
förespråkar den lätt normaliserade utgåvan som han anser vara ”eit rimeleg 
kompromiss mellom utgåver som er nokolunde lett tilgjengelege og som samtidig gjev 
mest mogleg språkleg informasjon” (1995:79). Den andre menar istället att en bra 
lösning skulle vara en diplomatarisk utgåva, där förkortningarna är upplösta och 
markerade, som är försedd med läsvarianter ur flera handskrifter och som dessutom 
innehåller nödvändiga förklaringar och kommentarer (2003:226). Senare begrundar 
han också möjligheten att ge ut texter med ”léttsamræmdri stafsetningu”, d.v.s. med 
lättnormaliserad ortografi. 

Det är klart att varje kompromiss innebär fördelen att utgåvan kan tjäna flera 
forskare men samtidigt risken att den gör det på ett otillfredsställande sätt. Ändå måste 
man ta ställning till vad man får offra av utelämnad variation till gagn för utgåvans 
användbarhet. I princip finns det nämligen ingen gräns för hur detaljerad en utgåva kan 
vara, men det innebär dock stora risker för att utgåvan blir oanvändbar. Så är fallet till 
exempel i faksimiltrycken, som för det första kan vara mycket svåra att läsa för icke-
specialister, och som för det andra innebär en hel del bedömningsproblem, när det 
gäller att identifiera och klassificera de i princip ändlösa gränsfall som kan förekomma 
vid transkriberingen. Haugen (1995:79) uttrycker i detta sammanhang den åsikten att 
man vid avskrivningen inte bör gå under grafemnivån. Han menar alltså att man inte bör 
ta hänsyn till den variation som inte skiljer olika grafem åt.7 

Min uppfattning är att den bästa lösningen är den man konsekvent kommer fram till 
när man har sitt material, sitt syfte och sin användargrupp i åtanke. Det går inte att 
sammanställa en utgåva som är användbar för samtliga tänkbara forskningsuppgifter. 
Till exempel lämpar sig material av mindre omfattning bättre för mer detaljerade 
transkriberingar än texter av stort omfång (jfr Haugen 1995:74). Vill man bedriva 
paleografiska eller ortografiska undersökningar är valet av en diplomatarisk utgåva, 

                                                           
7 Begreppet grafem är inte problemfritt och dess innebörd är, som vi ska se senare i kapitlet, 
omdiskuterad. I sin artikel definierar Haugen grafem som “den minste distinktive eining i ei intern 
skriftspråksanalyse”, och specificerar att grafembegreppet inte nödvändigtvis motsvarar fonembegreppet 
(1995:78).  Som exempel anför han gotiskt och runt r, \r\ respektive \¨\, vilka han skiljer åt på en 
grafemisk nivå, “trass i at begge teikna representerer det same fonemet /r/”. Han skriver vidare att “rund 
og rett r […] har så distinkt grafisk utforming at dei kan etablerast som eigne grafem”. I föreliggande 
uppsats uppfattar jag grafembegreppet som ett rent funktionellt begrepp (se avsnitt 2.2.1). Det vill säga 
att om växlingen mellan runt och gotiskt r inte innebär betydelseskifte, vill jag på en grafemisk nivå 
uppfatta dem som samma grafem. Samtidigt skiljer jag dem åt på en typologisk nivå som två olika 
graftyper. 
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som ger en bra bild av handskriftens paleografiska och ortografiska drag, helt berättigat. 
På samma sätt får man ge ut en fullt normaliserad utgåva om syftet är att göra t.ex. en 
saga tillgänglig för en större publik. Samtidigt håller jag med Haugen om att någon gräns 
i textreproduktionens detaljnivå måste dras och jag delar hans skepticism mot 
faksimiltrycken som tryckta utgåvor. Vid behov av en så texttrogen utgåva tycker jag 
snarare att fotografiska faksimil utgör den bästa lösningen. 

Med tanke på det syfte som jag presenterat i det föregående kapitlet har jag valt att 
sammanställa en utgåva av texten i AM 231 VII som kan betraktas som strängt 
diplomatarisk. De principer som jag följt i min transkribering presenteras i avsnitt 5 om 
editionsprinciper. 

2.2 Grafonomi 

I föreliggande uppsats kommer jag att använda mig av en viss grafematisk terminologi. 
Centrala termer är grafem, graftyp, och graf. Dessa termers innebörder är dock inte helt 
oproblematiska och har uppfattats på väldigt olika sätt av olika forskare, och inte minst 
gäller detta grafembegreppet. I en del av den tidigare forskningen har denna skillnad i 
tolkning och användning av grafembegreppet dock inte resulterat i tydliga förklaringar 
av begreppsapparaten, vilket naturligtvis har inneburit att man inte alltid har varit 
otvetydig. 

I det följande kommer jag att kortfattat redogöra för några av uppfattningarna om 
dessa begrepp och därefter specificera hur jag använder dem i min uppsats. 

2.2.1 Grafem 

Som ovan nämnts har termen grafem använts för att beteckna väldigt olika enheter och 
ofta är det inte ens klart vilka dessa är. I vissa undersökningar har man helt enkelt låtit 
grafem vara en mer vetenskaplig beteckning av "bokstav" eller "skrivtecken". I sin 
avhandling från 1991 uttrycker sig Terje Spurkland på följande sätt (s. 21): ”Når 
lingvister som ikke har gjort det systematiske studium av skrift – grafemikk – till sitt 
forskningsfelt, skal omtale de enheter som alfabetiskrift består av, ersatter de ofte 
lekmannstermen ’bokstav’ med den faglige term ’grafem’. Dermed har de tildelt seg 
inngangsbillett til vitenskapelige diskusjoner om skrift, ortografi, skrivepedagogikk, 
folholdet mellom skrift og tale, skriftnormering osv.”. Det är förstås ett olyckligt sätt att 
använda grafembegreppet på. 

Bortsett från användningar av termen grafem som en synonym till skrivtecken, finns 
det i huvudsak två tolkningar av grafembegreppet, grafem som relationellt begrepp och 
som autonomt begrepp. Dessa två tolkningar utgår från skilda uppfattningar om 
förhållandet mellan tal och skrift. Det relationella grafembegreppet förutsätter att 
skriftspråket är underordnat talet. Skriften har skapats för att nedteckna talet. 
Följaktligen betraktar man grafemet som sekundärt i förhållande till fonemet 
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(Spurkland 1991:25) och definierar det som den grafiska representationen av ett fonem. 
Denna inställning återspeglas också i vad man ibland har ansett vara språkvetenskapens 
föremål, d.v.s. det talade språket, medan skriftspråket däremot har ansetts vara ”merely 
an external device […] which happens to preserve for our observation some features of 
the speech of past times” (Bloomfield 1935:282). Särskilt junggrammatikerna och 
därefter strukturalisterna har uttryckt forskningsintressen av detta slag. 

Det autonoma grafembegreppet förutsätter däremot en uppfattning av skrift och tal 
som två jämställda system, oavhängiga av varandra. Hos Allén (1965:9) står det att 
”Skriven text är i princip en företeelse på samma nivå som en talspråklig yttring. Båda är 
primära produkter av språklig verksamhet”. På så sätt betraktar han grafemet som helt 
oberoende av fonembegreppet och använder sig av ett ”rent grafembegrepp” (a.a s. 34). 
Han definierar grafemet som den minsta distinktiva enheten i ett skriftsystem (se t.ex. 
a.a. s. 37; Spurkland 1991:25). 

Både i Spurklands doktorsavhandling och i den tryckta versionen av Helge Dyviks 
(1996) opposition finns intressanta inlägg i diskussionen om de praktiska svårigheter 
som tillämpningen av ett rent autonomt grafembegrepp för med sig. Spurkland skriver 
att ”en analyse av skrift basert på et fullstendig autonomt grafembegrep har mindre 
forklarende kraft enn en analyse hvor man også viser til forbindelsen mellom 
skriftsystem og lydsystem” (1991: 36) och följaktligen väljer han att arbeta med ett 
relativt autonomt grafembegrepp. Detta innebär att man också tar hänsyn till skriftens 
anknytningar till talet och vice versa med hjälp av det han kallar för 
korrespondensregler: fonografematiska korrespondensregler, om man går från tal till 
skrift, och grafofonematiska korrespondensregler, om man går från skrift till tal. Hur 
autonomt grafembegreppet bör vara uttrycker han på följande sätt: ”fonemsekvenser 
och grafemsekvenser er likestilte signifiants som uavhengig av hverandre refererer 
direkte til samme signifié.” (a.a. s. 44).  

Dyvik (1996:7) konstaterar att det är svårt att operera med ett autonomt 
grafembegrepp inte minst om man arbetar med ett fragmentariskt material (vilket är 
fallet i Spurklands undersökning), där man inte har möjlighet att verifiera 
grafemstatusen hos ett visst tecken genom den metod som man vanligtvis använder, 
d.v.s. upprättandet av minimala par. I sådana fall brukar man använda sig av hypotetiska 
ordformer men Dyvik påpekar samtidigt att det är svårt att producera icke-belagda 
ordformer utan att bygga på fonetiska förutsättningar, vilket skulle göra 
grafembegreppet relationellt och inte längre autonomt. 

Fördelen med att operera med ett relationellt grafembegrepp är att man kan betrakta 
det underliggande fonemsystemet och föra samman två graftyper som betecknar samma 
fonem till ett grafem. Även om vi behöver utgå från vissa antaganden om det norröna 
språkets ljudsystem för att kunna relatera skriftspråket till talspråket och på så sätt 
komma fram till ny kunskap om ljudsystemet, får dessa antaganden inte hindra 
forskaren från att upptäcka nya oväntade ljudförhållanden, vilket kan vara just syftet 
med en undersökning av ett språkligt material. Bekymret är nämligen att man riskerar 
att hamna i ett cirkelresonemang: om man bygger på vissa antaganden om det 



16 

 

underliggande ljudsystemet kommer den kommande undersökningen endast att 
bekräfta detta antagna ljudsystem. Lösningen som Dyvik (1996:15) föreslår är att utgå 
från en idealiserad fonemuppsättning där alla de fonem, som man räknar med har 
sammanfallit i norrönt språk, hålls isär. På så sätt skulle man undvika risken för 
cirkelresonemang. En annan metod är att utgå från det fonemsystem som beskrivs i Den 

första grammatiska avhandlingen, där man har en beskrivning som är oberoende av 
handskriften i fråga, och eventuellt modifiera det i enlighet med vissa iakttagelser om 
isländska ljudförändringar under medeltiden, beroende på vilken period materialet i 
fråga dateras till (se t.ex. Mårtensson 2007). 

För att kunna utvinna mest möjlig språklig information ur ett skriftligt material bör 
man undersöka det så förutsättlöst som möjligt. Detta innebär att tillämpningen av ett 
autonomt grafembegrepp vore att föredra. Därför bör man betrakta grafemet som den 
minsta betydelseskiljande enheten i skriftspråket. Det ideala tillvägagångssättet i en 
grafematisk analys, alltså för att klargöra grafemstatusen hos skrifttecknen, är 
upprättandet av minimala par. Men som redan påpekats är det inte alltid möjligt (eller 
nödvändigt) att följa detta förfaringssätt. Olika typer av material lämpar sig nämligen 
mer eller mindre bra för en grafematisk analys av detta slag.  

På grund av sitt ringa omfång medger mitt material inte att man kan nå fram till en 
tillfredsställande bild av grafemuppsättningen genom upprättandet av minimala par. Jag 
menar dessutom att det i detta fall inte ens är ett nödvändigt eller speciellt fruktbart 
förfaringssätt. Att utvinna ny allmän språklig kunskap om fornisländskan faller 
egentligen utanför ramen för denna undersökning. Det är klart att vissa språkliga 
iakttagelser kan och ska göras, men på grund av materialets fragmentariska natur går 
det inte att dra allmänt gällande slutsatser om språkets fonemsystem. Jag kommer 
därför att använda mig av den kunskap om det fornisländska språket och det 
fornisländska skriftsystemet som tack vare den tidigare forskningen redan finns 
tillgänglig. På detta sätt kommer jag att särskilt pröva grafemstatusen bara hos vissa 
graftyper, som man med tanke på deras användning kan misstänka är problematiska. 
Exempelvis kommer jag att närmare granska användningen av kapitälerna, som i de 
fornisländska handskrifterna antingen kunde beteckna geminata konsonanter, och 
följaktligen ha grafemstatus, eller ha en dekorativ funktion. I de fall som problematiseras 
kommer jag att försöka upprätta minimala par. 

Ett annat problem knutet till grafembegreppet har att göra med huruvida man ska 
tillämpa typologiska kriterier i definitionen av grafemet. Spurkland (1991:69) bygger till 
exempel också sin definition av grafem på vissa typologiska sidokriterier. Samtidigt gör 
han vissa skillnader mellan graftyper genom att ta hänsyn till funktionella kriterier. 
Denna praxis kritiserar Dyvik (1996:8 f.) i sin opposition. Han ser i den en otillåten 
blandning av nivåer, mellan å ena sidan den funktionella nivån och å andra sidan den 
typologiska nivån. Han uppfattar nämligen grafemet som en rent funktionell enhet av 
språket och hävdar att ingen hänsyn bör tas till typologiska kriterier. Jag ansluter mig till 
Dyviks uppfattning och definierar grafemet ur ett funktionellt perspektiv som den 
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minsta betydelseskiljande enheten i skriftspråket. Parametrar som fysisk likhet spelar 
alltså ingen roll i identifieringen av grafemen.  

Den beteckning jag använder för ett grafem är den allmänt vedertagna, d.v.s. de är 
placerade inom vinkelparentes, t.ex. <a>. 

2.2.2 Graftyp och graftypsvariant 

Graftyp är till skillnad från grafem ett typologiskt definierat begrepp. Den kan definieras 
som ”en klass av typologiskt identifierade grafer” (Allén 1965:80). Jag ansluter mig till 
Alléns definition. En graftyp identifieras alltså endast på grundval av typologiska 
kriterier. Frågan är då hur lika två grafer måste vara för att räknas till samma graftyp. 
Ett möjligt tillvägagångssätt är att identiefiera graftyperna på basis av deras typologiska 
särdrag (se t.ex. Allén 1971:27 f.) och beskriva dem med hjälp av olika termer som 
betecknar en rad paleografiska element (stapel, ögla, krok o.s.v.). Bekymret är då hur 
man på ett objektivt sätt ska kunna avgöra vad som är distinktivt och vad som inte är 
det. Hos Mårtensson (2007:90 f.) läser vi att indelningen i graftyper i slutändan måste 
baseras på forskarens subjektiva uppfattning av vad som utgör grundformen av en 
graftyp. Ibland är det enkelt att se vilka drag som är distinktiva för en given graftyp 
jämfört med en annan. I andra fall kan differentieringen vara mer problematisk. Detta 
gäller speciellt de graftyper som inte skiljer sig typologiskt, utan till exempel bara vad 
gäller storleken. Vissa gränsfall kan erbjuda svårigheter och ibland är flera 
indelningssätt möjliga, beroende på hur man bedömer dessa fall. Man måste följaktligen 
försöka att så långt det går bortse från all tillfällig variation och identifiera typologiska 
grundmönster. De drag som uppfattas som distinktiva kommer att spela en roll på den 
makropaleografiska nivån, d.v.s. vid differentieringen av olika graftyper. 

De redundanta dragen spelar däremot en roll på en mikropaleografisk nivå. Inom en 
och samma graftyp kan det nämligen förekomma en viss variation, som dock inte rör de 
drag som jag uppfattar som distinktiva för den graftypen. Detta innebär att grundformen 
av en graftyp förblir densamma, men att det samtidigt går att finna systematiska 
skillnader hos de grafiska representationerna av en och samma graftyp. Dessa skillnader 
kan bestå av förekomsten (eller  frånvaron) av redundanta drag, t.ex. en ögla eller en 
krok, eller en olik utformning av ett distinktivt element. Till exempel kan stapeln hos 
graftypen \i\ vara både helt rak eller också lite böjd åt vänster. Om det går att 
systematiskt iaktta denna skillnad hos flera grafer och därmed utesluta att det rör sig 
om en tillfällig variation, kan man identifiera två varianter av denna graftyp. 

Som benämning på denna enhet använder jag den term som införts av Mårtensson 
(ms), nämligen graftypsvariant. 

Vad gäller beteckningssättet för graftypen och graftypsvarianten ansluter jag mig till 
Mårtenssons (a.a.) konvention och sätter dem inom bakåtsnedstreck resp. 
klammerparentes, t.ex. \a\ och {a}. Varje graftyp har åtminstone en graftypsvariant. I 
fall det förekommer flera graftypsvarianter för en graftyp betecknar jag dem med en 
siffra nedtill, t.ex. {i1}. 
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2.2.3 Graf 

Graf är ett mer oproblematiskt begrepp jämfört med grafem och graftyp. Allén 
(1965:78) definierar det som en ”beteckning för en segmental enhet i den löpande 
texten” som avser ”det enskilda fallet, instansen”. Med graf menar jag också varje unik, 
enskild representation av en given graftyp. 

3. Paleografi 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för paleografin i AM 231 VII. I framställningen 
delas graftyperna in i olika kategorier. För det första gör jag skillnad mellan alfabetiska 
graftyper och abbreviaturer. Den första kategorin består i sin tur av s.k. storbokstäver 
och minuskler. Abbreviaturerna delas in i alfabetiska och icke-alfabetiska tecken. Jag 
kommer i kapitlets början att specificera hur jag definierar storbokstäverna, 
minusklerna, abbreviaturerna samt anfangerna. Därefter kommer jag att redogöra för 
den paleografiska terminologi som jag använder mig av vid beskrivningen av 
graftyperna och presentera redovisningen av graftyperna i AM 231 VII. Slutligen följer 
en skrifthistorisk kommentar. 

3.1 Definition av storbokstäver, minuskler och anfanger 

Eftersom en bokstav kunde variera vad gäller form (minuskel- resp. majuskelform) 
och storlek (liten resp. stor) kan man dela in bokstäverna i fyra grupper. 
Storbokstäverna och minusklerna definieras här enligt den modell som Haugen 
(2004:184, se figuren nedan) presenterar. 

Till skillnad från idag var bruket av stora och små bokstäver i medeltida handskrifter 
ännu inte systematiskt reglerat. Både storleken och funktionen hos stora och små 
bokstäver kunde variera. Minusklerna kunde ha samma storlek som versalerna och fylla 
likadana funktioner (de funktioner versalerna har idag), som till exempel första bokstav 
i nya meningar eller egennamn. Versalerna kunde förekomma i början av nya meningar 
eller egennamn men det behövde inte nödvändigtvis vara så. De kunde dessutom 
uppvisa samma storlek som små bokstäver och ha antingen en rent ornamental funktion 
eller beteckna en dubbel konsonant.  

Den första gruppen innehåller de små bokstäver som har minuskelform. Dessa kallar 
jag helt enkelt för minuskler. Den andra gruppen innehåller de bokstäver som har 
minuskelform men samma storlek som versaler. De kallas förstorade minuskler. Den 
tredje gruppen består av de bokstäver som har majuskelform men samma storlek som 
minuskler. De kallas kapitäler. Till slut ingår i den fjärde gruppen de bokstäver som har 
majuskelform och versalstorlek. De kallar jag för majuskler. Som paraplyterm för den 
andra, tredje och fjärde gruppen använder jag storbokstäver, även om det egentligen är 
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en lite oprecis term för kapitälerna. Jag föredrar ändå denna term framför termen 
majuskler, eftersom majuskel antyder både en viss utformning av bokstäverna och deras 
storlek (se modellen nedan). 

    
 

 

 

 
 

Figur 1. Modell för identifiering av storbokstäver och minuskler. 
 
Jag räknar storbokstäver och motsvarande minuskler som tillhörande olika graftyper. 

De skiljer sig nämligen antingen i fråga om storlek eller typologi. 
Anfangerna är stora bokstäver som inleder nya avsnitt och kan vara färgfyllda och 

utsmyckade. De var inte bara ornamentala element utan hade alltså även en strukturell 
funktion (Derolez 2003:40 ff.). Ibland kallas de initialer och brukar hållas isär från andra 
storbokstäver (Lindblad 1954:3, Lundqvist 2003:22). I föreliggande uppsats 
upprätthålls denna skillnad och som anfanger räknas de bokstäver som inleder ett nytt 
innehållsligt avsnitt. Anfangerna utgör i denna uppsats en särskild grupp, eftersom man 
kan räkna med att de har utförts i efterhand av en annan skrivare. 

3.2 Definition av abbreviaturer 

Abbreviaturerna kan kategoriseras på olika sätt. Haugen (2004:207 f.) delar in dem i 
fyra kategorier: suspensioner, kontraktioner, supralinjära tecken och särskilda tecken. I 
en suspension blir ett ord förkortat på så vis att bara den första eller de första 
bokstäverna är utskrivna. Ett exempel är \.ú.\ (1r11) som står för \úonr\. En kontraktion 
innebär att man utelämnar ett antal grafer i mitten av ordet, t.ex. \ei\ (1r16) som står 
för \eigi\. Ett supralinjärt tecken är ett förkortningstecken som är skrivet över en 
bokstav. Det kan t.ex. handla om en vokal som står för v + vokalen, som i \s U\ (1r1), som 
upplöst blir \sva\. Ett särskilt tecken är slutligen ett tecken som har en bestämd, fast 
betydelse, t.ex. \&\ som står för ordet ok.  

Denna indelning är inte relevant i en typologisk beskrivning av abbreviaturerna. Den 
utgår nämligen delvis från sättet orden förkortas på och inte hur förkortningstecknen är 
utformade. Därför delar jag in abbreviaturerna, som ovan påpekats, i alfabetiska och 
icke-alfabetiska tecken. Till de förstnämnda, som också brukar kallas litterae 

superscriptae, räknar jag de förkortningar vars form motsvarar en minuskel. De räknas 
dock inte till de minuskulära graftyperna, utan som egna graftyper. De icke-alfabetiska 
abbreviaturerna saknar däremot motsvarighet bland minusklerna och förekommer 
uteslutande som förkortningstecken. 

Form/Storlek Liten Stor 

Minuskelform 
a 

minuskel 
a 

förstorad minuskel 

Majuskelform 
A 

kapitäl 
A 

majuskel 
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3.3 Paleografisk terminologi 

I detta kapitel använder jag mig av några termer som betecknar grafiska element, för att 
kunna beskriva de alfabetiska graftyper som förekommer i materialet. Jag har baserat 
mitt val av termer på den terminologi man vanligtvis använder i arbeten av detta slag 
(se t.ex. Johansson 1997:135 f., Haugen 2004:184, Mårtensson 2007:94 f.). 

De grafiska element jag räknar med är: 
 
Stapel: den kan vara både rak och böjd. Jag beskriver längden av en stapel i 
förhållande till det fyrlinjiga system som jag redovisar nedan. 
Tvärstreck: ett streck som överkorsar en stapel. 
Snedstreck: ett streck som utgår från ett annat element och som kan vara vågrätt eller 
vinklat. 
Ögla: den kan vara antingen sluten eller öppen, rund eller oval. Med ögla menar jag 
runda element som antingen kan ha skrivits i ett enda drag, eller bestå av flera 
element. 
Krok: ett runt, krokliknande element som till skillnad från en ögla inte utgör en sluten 
formation. Krok och öppen ögla skiljer sig på så vis att den sistnämnda är mer sluten 
än den förstnämnda. 
Ingångsstreck, utgångsstreck: de böjar åt vänster respektive höger, som kan finnas 
längst upp respektive längst ner på staplarna. 
 

Dessa termer lämpar sig mindre bra när man ska beskriva vissa icke-alfabetiska 
graftyper. Därför kommer jag att beskriva dem med delvis andra termer. Dessutom 
kommer jag att för varje graftyp, både alfabetiska och icke-alfabetiska, och 
graftypsvariant infoga en representativ bild av enheten i fråga, så att läsaren ska ha ett 
grafiskt stöd för att lättare följa redovisningen. 

Förutom dessa element tar jag i min framställning hjälp av ett fyrlinjigt system som 
de albafetiska graftyperna kommer att beskrivas i förhållande till. Enligt denna modell, 
som används i andra arbeten av detta slag (se t.ex. Johansson 1997:135), delas skriftytan 
in i tre mellanrum som kallas nedre, mittre respektive övre, och som avgränsas av fyra 
linjer som nedifrån och uppåt kallas linje 1, 2, 3 och 4. Linje 2 kan också kallas baslinje.  
Modellen nedan har hämtats ur Allén 1965:81. 
 
 

Linje 4 

Linje 3 

Linje 2 

Linje 1 

Figur 2. Fyrlinjigt system för indelningen av skriftytan. 

Övre mellanrum 

Mittre mellanrum 

Nedre mellanrum 
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3.4 Anfanger 

Anfangerna är i AM 231 VII stora bokstäver vars mittre mellanrum motsvarar ungefär 
två rader och som delvis sträcker sig ut i marginalen. De är utskrivna förutom i fyra fall 
(se nedan). För alla utskrivna anfanger har rött bläck använts, som dock har mattats och 
på vissa partier nästan försvunnit. Anfangerna återges i utgåvan som versaler. Både 
utskrivna och outskrivna anfanger uppmärksammas dessutom i noterna. 

De bokstäver som förekommer som anfanger är följande: förstorad minuskel <A> i A 

(2r8), som ryms i drygt två rader och består av en böjd stapel som utgår från den fjärde 
linjen av den översta raden, når den första linjen av den nedre raden och böjer sig till 
slut i en krok åt höger. Till vänster om denna stapel finns en öppen ögla, försedd nedtill 
med en ytterligare oval öppen ögla, som sträcker sig en rad ner; förstorad minuskel <N>, 
följd av en förstorad minuskel <A> i \NAcho¨\ (2r20) och (2v36). I det första fallet 
består den av en rak stapel och en böjd stapel som utgår upptill från den raka stapeln 
och ansluter igen till den nedtill. Därifrån utgår en krok åt höger. I det senare fallet är 
bokstaven nästan försvunnen, dels på grund av att bläcket har mattats, dels på grund av 
att grafen är skadad. Bladet är på denna plats som nämnts bortskuret och bara rester av 
den böjda stapeln är synliga; förstorad minuskel <S> i \Sem\ (2r24), som består av två 
asymmetriska slutna öglor, där den översta är betydligt mindre än den nedersta. Från 
den översta öglan, där den ansluter till den nedersta, utgår en liten krok åt höger; 
förstorad minuskel <Þ>, följd av en förstorad minuskel <A> i \ÞA\ (2v18), och i \Þvi\ 
(2v32). Stapeln sträcker sig genom sex rader. Till höger om stapeln och fäst vid den finns 
en ögla. I båda beläggen är bläcket matt och speciellt öglorna är svåra att se; förstorad 
minuskel <H> i \Hvartve“#ia\ (2v24). Där har bläcket nästan helt försvunnit och bara 
konturerna av en del av den raka stapeln och av den översta delen av den runda stapeln 
är synliga. I marginalen finn en minnesbokstav8 h; förstorad minuskel <K> i \Konungri÷#\ 
(2v28), som också syns mycket svagt. Den raka stapelns konturer syns fortfarande. 
Färgen är däremot svagare i öglan, som utgår från stapeln åt höger och som ansluter till 
den raka stapelns mitt, och i den böjda stapel som utgår från öglan, når baslinjen och 
sedan böjs uppåt mot den raka stapeln. 

Oskrivna anfanger är <S> i \Sem\ (1r11), <Þ> i \Þvi\ (1r32), <E> i \Ek\ (1v36), <N> i 
\Nv\ (2r36). I de två första fall är minnesbokstäverna s och þ skrivna i marginalen. I det 
tredje fallet kan man möjligtvis identifiera spår av en minnesbokstav e, som dock inte 
helt går att läsa, eftersom bladets slut är bortskuret. 

3.5 Storbokstäver 

I de följande avsnitten kommer jag att beskriva de graftyper och graftypsvarianter som 
förekommer i AM 231 VII. Graftyperna och graftypsvarianterna betecknas i figurerna så 
som ovan beskrivits, d.v.s. graftyperna inom bakåtsnedstreck och graftypsvarianterna 

                                                           
8 En minnesbokstav är en graf som skrevs som en instruktion till en kalligraf som sedan skulle fylla i 
anfangerna (Lindblad 1954:4 f.). 
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inom klammerparentes. Figurernas högra kolums innehåller en bild tagen ur 
handskriften som exemplifierar graftypsvarianterna. 

\A\ förekommer bara som förstorad minuskel i tre varianter. 
Grundformen består av en rak stapel som delvis sträcker sig in 
i det övre mellanrummet, men som inte når övre linjen, och  
sedan böjer sig i en ögla åt vänster. Från mitten av stapeln, vid  
linje 3, utgår ytterligare en ögla åt vänster som alltid är sluten. 
Graftypsvarianterna {A1} och {A2} skiljer sig från {A3} genom 
att de har den översta öglan sluten. Dessutom skiljer de sig från  
varandra genom storleken på öglan, som på {A1} (\A\ 1r28; 

\Arachiúú\ 1r34; \NAcho¨\ 2r20) är större än på {A2} (\Allir\ 1v5). {A3} (\Allir\ 2r14; 
\ÞA\ 2v18; \[N][Acho¨] 2v36) har däremot den översta öglan öppen. 

 

\E\ förekommer bara som förstorad minuskel. Det skiljer sig 
från minuskel-e i det att öglan går över den tredje linjen men 
den når inte till övre linjen (se beskrivning av minuskeln \e\). I 
tre fall skrivs denna graftyp något mindre: Engi (2r6), En 

(2r18), Er (2r30). 
 

\G\ är en majuskel och följaktligen är den typologiskt åtskild 
från minuskel-g. Den består av ett vågrätt snedstreck i det övre 
mellanrummet, därifrån utgår en böjd stapel, vilken når 
baslinjen. Där böjer sig stapeln något uppåt och fortsätter i en 

ytterligare stapel som är vinklad mot punkten där snedstrecket och den böjda stapeln 
möts. Det kan vara problematiskt att skilja mellan versal och kapitäl. Jag har försökt 
jämföra de säkra belägg på kapitäl-g, d.v.s. då graftypen förekommer i mitten av ett ord 
(t.ex. \hy“io\), med de övriga. Jag har noterat tre fall som bör bedömas som majuskel, 
nämligen \Gefa\ (1r24), \Gack\ (1v2) och \Gio¨la\ (2v21). För det första är majuskel-g i 
dessa fall skrivet för sig, medan kapitäl-g ansluter till följande graf, om det inte ensamt 
utgör en förkortning eller befinner sig i ordets slut. För det andra är majuskeln större än 
kapitälen. Det vågräta snedstrecket befinner sig nämligen i det övre mellanrummet, 
medan kapitälen har snedstrecket i det mittre mellanrummet.  

I \Gack\ (1v2) och \Gio¨la\ (2v21) är snedstrecket vinklat nedåt. 
 

\“\ uppvisar samma form som majuskel-g, med undantag av 
det som nämns ovan. I förkortningarna av guð (t.ex. \“9\ för 
guðs) kan kapitäl-g vara lite större än när det omges av andra 
minuskler (t.ex. 1r31). 

 
\J\ förekommer som förstorad minuskel i två fall: \Joúafhat\ 
(2r7) och \Jafnan\ (2v10). Den består av en rak stapel som 
utgår från linje 4 och når den första linjen. Där fortsätter 

\A\ 

{A1} 
 

{A2} 
 

{A3} 
 

Figur 3. Graftypen \A\. 

\E\ {E} 
 

Figur 4. Graftypen \E\. 

\G\ {G} 
 

Figur 5. Graftypen \G\. 

\“\ {“} 
 

Figur 6. Graftypen \“\. 

\J\ {J} 

 

Figur 7. Graftypen \J\. 
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stapeln i en liten krok åt vänster. 
 

\M\ är en uncial majuskel. Till vänster består tecknet av en 
sluten ögla som sträcker sig in i det övre mellanrummet. Strax 
över linje 3 utgår en något böjd stapel från öglan, som når den 
första linjen och sedan viker av åt vänster i en krok. Graftypen 

förekommer två gånger (Margir 2r3; Mikill 2r3). De två beläggen är ganska olika i sin 
utformning. I det första fortsätter den böjda stapeln uppåt och ansluter sig till öglan, 
medan så inte är fallet i det andra belägget. Dessutom skiljer sig  beläggen åt i och med 
att det första är något mindre. 

 
\ˆ\ skiljer sig från majuskel-m endast avseende storlek. 
Kapitälens ögla ryms nämligen helt i det mittre mellanrummet. 
Stapeln som utgår från öglan kan vara mer eller mindre böjd. I 
ett fall är den nästan rak (\gri #̂ra\ 1r25). 

 
\N\ förekommer i fyra belägg (\Nv\ 2r2; \Nv\ 2r26; \Nv\ 
2r27; \Nv\ 2v6). Tecknet är en förstorad minuskel som når 
mitten av det övre mellanrummet. Den högra stapeln är böjd 
och går ett stycke under baslinjen. Denna graftyp förekommer i 
två varianter, {N1} och {N2}, som skiljer sig åt genom att 

högerstapeln på den förstnämnda viker av åt vänster i en krok 
vid linje 1. {N1} förekommer en gång på 2v6. 

 
\O\ förekommer bara en gång (\Otavligr\ 2v30). Tecknet är en 
förstorad minuskel och består av en ögla som når den fjärde 
linjen. 

 
\Ë\ är en kapitäl och består av en rak stapel som ryms i det 
mittre mellanrummet. Vid linje 3 utgår en ögla som ansluter sig 
till stapeln ungefär vid dess mitt. Från denna punkt utgår ett 
vinklat snedstreck som når baslinjen. Öglan är i regel sluten, 

med det förekommer fall där den är något öppen. 
 

\S\, runt s, förekommer i \Sæ*m\ 1v1 som förstorad minuskel. 
Tecknet består av två öppna öglor. Det är påtagligt större än 
minuskeln och den översta öglan, som är mindre än den 
nedersta, ryms helt i det övre mellanrummet. 

 

\M\ {M} 

 

Figur 8. Graftypen \M\. 

\ˆ\ {ˆ} 

 

Figur 9. Graftypen \ˆ\. 

\N\ 

{N1} 
 

{N2} 
 

Figur 10. Graftypen \N\. 

\O\ {O} 
 

Figur 11. Graftypen \O\. 

\Ë\ {Ë} 
 

Figur 12. Graftypen \r\. 

\S\ {S} 
 

Figur 13. Graftypen \S\. 
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3.6 Minuskler 
 
Graftypen skrivs inom det mittre mellanrummet och består av 
en stapel som lutar åt vänster. Till vänster om denna fästs en 
sluten, något oval ögla. På {a2} böjs stapeln åt vänster vid linje 
3. 

 
 

\b\ består av en lutande stapel som utgår från linje 4 och 
sträcker sig till baslinjen. Från stapeln utgår en ögla åt höger 
som återsluter till stapeln vid baslinjen. Öglan ligger inom det 
mittre mellanrummet. I vissa fall syns ett tydligt utgångsstreck 

på stapeln, som öglan ansluter till. I vissa enstaka fall förlängs ingångsstrecket något. 
 

\c\ skrivs som en öppen ögla inom det mittre mellanrummet, 
med öppningen åt höger. 

 
 
\d\ har en grundform som består av en lutande stapel som 
börjar strax under övrelinjen, når baslinjen och övergår åt 
vänster i en sluten, rund ögla, som ligger i det mittre 
mellanrummet. Öglan återsluter ungefär till mitten av stapeln. 
Man träffar på två graftypsvarianter, {d1} och {d2}, som skiljer 
sig åt i det att stapeln i {d2} fortsätter upptill åt höger i en oval 

ögla, som återsluter till mitten av stapeln. I {d1} slutar stapeln som sagt strax under 
övrelinjen. Det finns några gränsfall där antingen öglan inte är helt sluten eller där 
stapeln har ett lite längre ingångsstreck. Det handlar dock om några få fall som inte 
verkar bilda något bestämt mönster. Å ena sidan verkar öglans sista del i några av dessa 
fall ha delvis försvunnit. Bläcket är i dessa belägg alltmer mattat mot slutet av öglan, och 
därför kan det se ut som om öglan är öppen. Genom att närmare titta på dessa grafer kan 
man dock se spår av öglans sista del som återsluter till stapeln. Därför räknar jag dessa 
grafer till graftypsvarianten {d2}. Å andra sidan verkar variationen i längden på 
ingångsstrecket vara helt slumpmässig, varför det inte går att inrätta en ytterligare 
indelning och identifiera en tredje graftypsvariant med en öppen ögla.  

Graftypsvarianten {d1} är den vanligaste och beläggen på den är ungefär dubbelt så 
många som beläggen på {d2}. 

 
\e\ består av en sluten ögla som ligger i det mittre 
mellanrummets övre del. Från den nedre delen av öglan utgår 
ett snedstreck åt höger, som når till baslinjen och böjs lite 
uppåt. 

 

\a\ 

{a1} 
 

{a2} 
 

Figur 14. Graftypen \a\. 

\b\ {b} 
 

Figur 15. Graftypen \b\. 

\c\ {c} 
 

Figur 16. Graftypen \c\. 
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Figur 17. Graftypen \d\. 

\e\ {e} 
 

Figur 18. Graftypen \e\. 
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\¶\ förekommer endast två gånger i 2r16 och 2v9. Denna 
graftyp har samma form som graftypen \e\ och har nedtill en 
nästan sluten oval ögla i det nedre mellanrummet. 

 
 

\f\ är av insulär typ och består av en rak stapel som utgår från 
den tredje linjen och slutar vid den första. Från denna stapel 
utgår ett något böjt vågrätt snedstreck och en krok åt höger. 
Deras utgångspunkter är baslinjen resp.  
något under den tredje linjen. En viss variation förekommer i 
utförandet av denna graftyp. Man kan iaktta tre varianter. {f1} 
karakteriseras av att dess form motsvarar grundformen som 
beskrivs ovan. Stapeln på {f2} böjer sig åt vänster vid den första 

linjen och övergår i en krok av något varierande längd. I de flesta fall slutar kroken 
under baslinjen. Stapeln på {f3} slutar, i enlighet med grundformen, vid den första linjen, 
men kroken som utgår från stapeln vid linje 3 förlängs och formar en rund ögla med 
snedstrecket. Denna graftypsvariant är inte särskilt vanlig och utgör ungefär 8 procent 
av beläggen. 

 
\g\ består av en rund sluten ögla i det mittre mellanrummet. 
Öglans högra komponent utgörs av en lodrät stapel som 
förlängs lite under baslinjen. Ytterligare en oval ögla utgår från 
den runda öglans bas och är placerad i det nedre 

mellanrummet. Den är sluten och vinklad nedåt åt vänster. 
 

\h\ består av en svagt lutande stapel som utgår från linje 4 och 
slutar vid baslinjen. Från denna stapel utgår en böjd stapel vid 
den tredje linjen som fortsätter ända ner till den första linjen. 
Man kan sedan skilja mellan två varianter, {h1} och {h2}. Dessa 
skiljer sig åt i det att {h2} har den högra stapeln som vid den 
första linjen viker av åt vänster i en krok, som dock inte 
återsluter till graftypens vänstra stapel. 

 
\i\ består av en stapel, som med utgångspunkt i den tredje 
linjen sträcker sig till baslinjen och kan avslutas med ett mer 
eller mindre markerat utgångsstreck. Formen med en rak 
stapel räknar jag till varianten {i1}, medan stapeln är böjd 
upptill i varianten {i2}. Till slut är varianten {i3} försedd upptill 
med ett snedstreck vinklat åt höger. 

 
 
 

\¶\ {¶} 
 

Figur 19. Graftypen \¶\. 

\f\ 

{f1} 
 

{f2} 
 

{f3} 
 

Figur 20. Graftypen \f\. 

\g\ {g} 
 

Figur 21. Graftypen \g\. 
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{h1} 

 

{h2} 
 

Figur 22. Graftypen \h\. 

\i\ 

{i1} 

 

{i2} 
 

{i3} 
 

Figur 23. Graftypen \i\. 
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\k\ uppvisar en grundform som består av en svagt lutande 
stapel, som med utgångspunkt i linje 4 sträcker sig igenom det 
övre och mittre mellanrummet och slutar vid baslinjen. Vid den 
tredje linjen utgår en ögla från stapeln, och ett snedstreck 
vinklat nedåt åt höger utgår i sin tur från öglan och slutar på 
baslinjen. Två varianter av denna graftyp förekommer, {k1} och 

{k2}. Dessa skiljer sig åt i det att öglan på den första är sluten, medan öglan på den andra 
varianten är öppen. 

 
\l\ skrivs med en svagt lutande stapel som sträcker sig från 
linje 4 till baslinjen. Ibland kan graftypen vara försedd med ett 
ingångsstreck av varierande längd. 

 
 

\m\ består av tre lodräta staplar i det mittre mellanrummet. 
Den mittersta och den högra utgår från den föregående stapeln. 
Man kan iaktta två varianter: på {m1} slutar alla tre staplar rakt 
vid baslinjen; på {m2} har däremot den första stapeln till 
vänster försetts med ett tydligt utgångsstreck, som ansluter till 
andra stapelns mitt. Hos båda varianterna kan den första 

stapeln uppvisa ett ingångsstreck av varierande längd. 
 

\n\ utgörs av två lodräta staplar i det mittre mellanrummet, 
varav den högra är böjd och utgår från den vänstra. Skillnaden 
mellan {n1} och {n2} är densamma som mellan {m1} och {m2}. I 
graftypens tredje variant, {n3}, sträcker sig den högra stapeln 
något under baslinjen och böjer sig åt vänster.  

  
 
 

 
\o\ utgörs av en sluten ögla i det mittre mellanrummet. 

 
 

 
\p\ består av en rak stapel med mer eller mindre långt 
ingångsstreck, som utgår från den tredje linjen och slutar vid 
linje 1. Från stapeln utgår ett vågrätt snedstreck vid baslinjen 
åt höger och en ögla från den tredje linjen som sluts mot 
snedstrecket. Man kan identifiera tre varianter. Stapeln på {p1} 
avslutas rakt på den första linjen. {p2} uppvisar däremot ett  

\k\ 

{k1} 
 

{k2} 
 

Figur 24. Graftypen \k\. 

\l\ {l} 

 

Figur 25. Graftypen \l\. 
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{m2} 
 

Figur 26. Graftypen \m\. 
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{n2} 
 

{n3} 
 

Figur 27. Graftypen 

\o\ {o} 
 

Figur 28. Graftypen 

\p\ 

{p1} 
 

{p2} 
 

Figur 29. Graftypen \p\. 
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 {p3} 
 

tydligt utgångsstreck som nästan har formen av en krok. På {p3}, som dock inte är 
särskilt vanlig, övergår detta utgångsstreck i en oval ögla som ansluter till snedstreckets 
slut. 

 
\q\ förekommer bara en gång, nämligen i ordet \kyqvinda\ 
2r13. Graftypen består av en rak stapel som utgår från den 
tredje linjen och slutar rakt mot den första linjen. Åt höger 
utgår en rund ögla från stapeln, som ligger inom det mittre 

mellanrummet. 
 

\r\ består av en något lutande stapel med utgångspunkt i den 
tredje linjen, som avslutas vid baslinjen med ett utgångsstreck 
av varierande längd. Längst upp finns ett ingångsstreck. Vid 
den tredje linjen fästs en krok till stapeln, som går åt höger och 
är böjd nedåt. Beroende på hur denna krok avslutas kan man  
urskilja tre varianter. På {r1} avslutas kroken rakt. På {r2} 
fortsätter den i en tunn uppåtgående krok. På {r3} övergår 

denna andra krok i en tunn ögla som sluts mot krokens 
utgångspunkt. 

 
\¨\, runt r, utgörs av en ögla i det mittre mellanrummet som 
utgår från den graf som föregår \¨\. Under öglan utgår ett 
snedstreck åt höger, vinklat lätt nedåt. 
 
\s\ består av två öglor, varav den översta sträcker sig något 
över den tredje linjen, speciellt i de fall då graftypen ensam står 
för ett förkortat ord. Öglorna är i regel öppna, även om den 
översta ibland kan vara sluten. Den nedersta öglan ger 
intrycket av att bestå av en krok och ett vågrätt snedstreck. På 
varianten {s1} finns det inget mellanrum mellan dessa två 

element, medan de är separata på den ganska sällsynta varianten {s2}. 
 

\ú\ uppvisar en del variation. Grundformen består av en något 
böjd stapel med utgångspunkt i övrelinjen, som sträcker sig ner 
till den första linjen. Längst upp på stapeln utgår en ögla åt 
höger. Den ligger i det övre mellanrummet och sträcker sig mot 
stapeln vid den tredje linjen. I några fall är denna ögla sluten. 
Jag urskiljer tre varianter, vilka skils åt i fråga om hur stapeln 
avslutas nedtill. Stapeln på varianten {ú1} slutar nästan rakt 
mot den första linjen. Denna är den mest sällsynta varianten. I 

\q\ {q} 
 

Figur 30. Graftypen \e\. 

\r\ 

{r1} 
 

{r2} 
 

{r3} 
 

Figur 31. Graftypen \r\. 

\¨\ {¨} 
 

Figur 32. Graftypen \¨\. 
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Figur 33. Graftypen \s\. 
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{ú1} 
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Figur 34. Graftypen \ú\. 
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den andra varianten, {ú2}, avslutas stapeln med en uppåtböjd krok åt vänster, som kan ha 
varierande längd. Stapeln på {ú3} övergår däremot i en oval ögla åt vänster, som ansluter 
till stapeln ungefär vid den tredje linjen. 

 
\t\ ligger inom det mittre mellanrummet och består av ett 
vågrätt tvärstreck och en böjd stapel som utgår från 
tvärstreckets vänstra del. Vid baslinjen övergår denna stapel i 
en ögla som ansluter till den vänstra änden av ovannämnda 
tvärstreck vid den tredje linjen. Jag skiljer mellan två varianter. 
Den första, {t1}, har ett enkelt tvärstreck, medan tvärstrecket på 

den andra varianten, {t2}, åt vänster övergår i en tunn ögla som fortsätter åt höger för att 
återsluta till tvärstreckets högra ända. 

 
\þ\ består av en något lutande stapel med utgångspunkt vid 
linje 4. Den sträcker sig genom alla tre mellanrum och avslutas 
vid den första linjen. Fäst till stapeln finns en sluten rund ögla 
som ryms i det mittre mellanrummet. Varianterna av denna 
graftyp förefaller följa samma mönster som \ú\. På {þ1} 
avslutas stapeln rakt mot den första linjen. Ibland är den 
försedd med ett kort utgångsstreck. Stapeln på {þ2} övergår vid 
linje 1 i en uppåtböjd krok åt vänster. Till slut avslutas stapeln 
på {þ3} med en ögla, som återsluter till stapeln vid linje 4. 

 
\v\ utgörs av två staplar i det mittre mellanrummet, som utgår 
från den tredje linjen och fogas samman vid baslinjen. I min 
redovisning räknar jag med två varianter av denna graftyp, {v} 
och {u}, men egentligen är gränsfallen väldigt många. Det är 
nämligen mycket svårt, om inte omöjligt, att tydligt skilja dem 
åt. I min utgåva har jag därför valt att genomgående återge dem 

med graftypen \v\. Ändå finns det vissa skillnader som bör redovisas. Dessa skillnader 
är dock inte tillräckligt betydande för att räkna varianterna till olika graftyper. 
Skillnaden består i att staplarna på {v} möts vid ungefär samma punkt på baslinjen. På 
{u} är staplarna mer distanserade och den högra stapeln ansluter till den vänstra 
stapelns utgångsstreck, alltså lite över baslinjen, snarare än exakt på den. 

 
\y\ består av en stapel som utgår från en punkt lite över den 
tredje linjen, och lite böjd åt vänster når den till linje 1. Längst 
upp på stapeln finns ett ingångsstreck. Från linje 3 utgår en till 
stapel som ryms inom det mittre mellanrummet och ansluter 
till den första stapeln vid baslinjen. Med undantag av några 
enstaka fall har graftypen alltid en överskriven punkt i det övre 

mellanrummet. Den ligger oftast lodrätt ovanför den punkt, där de två staplarna möts. 

\t\ 

{t1} 
 

{t2} 
 

Figur 35. Graftypen \t\. 
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Figur 36. Graftypen \þ\. 
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Figur 37. Graftypen \v\. 
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Figur 38. Graftypen 
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På den vanligaste varianten, {y1}, avslutas den vänstra stapeln rakt mot den första linjen. 
På en annan, mindre vanlig variant, {y2}, övergår stapeln i en krok åt vänster. I vissa 
enstaka fall uppvisar den högra stapeln en mer krokliknande form, som kan ansluta till 
den vänstra stapeln vid linje 3, och på så sätt bilda en liten ögla inom det mittre 
mellanrummet (t.ex. \fyrir\ 1r27). 

 
\z\ består av en vinklad stapel som utgår från linje 3, sträcker 
sig åt vänster genom det mittre och nedre mellanrummet och 
avslutas vid den första linjen med en krok åt höger. Vid den 
tredje linjen utgår ett snedstreck åt vänster, som motsvaras av 

ett snedstreck åt höger, placerat lite under baslinjen. Ungefär vid mitten av det mittre 
mellanrummet utgår ytterligare ett snedstreck åt höger. 

 
\a\-komponenten i ligaturen \æ\ uppvisar samma form som 
graftypen \a\. Till höger om den böjda stapeln finns en sluten, 
rund ögla som ryms i det mittre mellanrummet. 
 

 
3.7 Abbreviaturer 

Abbreviaturerna delas som sagt in i alfabetiska och icke alfabetiska. I fråga om de 
förstnämnda kommer jag att beskriva bara dem som typologiskt skiljer sig från 
motsvarande minuskler eller uppvisar olika varianter jämfört med minusklerna. För de 
övriga, som har samma form som minusklerna, hänvisas endast till beskrivningarna av 
dessa i det föregående avsnittet. Alla alfabetiska abbreviaturer befinner sig i det övre 
mellanrummet, ovanför en graf. I kartläggningen av de alfabetiska abbreviaturerna har 
jag också tagit hänsyn till de grafer som förekommer i supralinjär position och tjänar 
som rättelser. Från en funktionell synpunkt skiljer sig dessa naturligtvis från 
abbreviaturerna. Men funktionen som dessa graftyper fyller har ingen betydelse i en 
typologisk granskning, och typologiskt sett är det ingen skillnad mellan supralinjära 
abbreviaturer och supralinjära rättelser. 

3.7.1 Alfabetiska abbreviaturer 

Se beskrivningen av motsvarande minuskel. 
 
 

 
 

\w\ liknar ett förminskat w och förekommer i tre varianter. 
Den första, {w1}, består av en böjd stapel som övergår i en 
öppen ögla åt höger. Till vänster om denna stapel fästs en 
sluten ögla. På den andra varianten, {w2}, är den västra öglan 

\z\ {z} 

 

Figur 39. Graftypen \z\. 

\æ\ {æ} 
 

Figur 40. Graftypen 

\ a \ { a } 
 

Figur 41. Graftypen \a\. 

\ w \ { w1 } 
 

Figur 42. Graftypen \w\. 
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öppen, men däremot är den högra öglan som utgår från stapeln 
sluten. På {w3} är båda öglorna öppna. 

 
 
 

Se beskrivningen av motsvarande minuskel. 
 
 

 
\ i \ uppvisar samma form som graftypsvarianterna {i1} och 
{i2}. { i1} kan dock också förekomma med en något mer vinklad 
form. 

 
 

 

Se beskrivningen av motsvarande minuskel. 
 
 

 
\r\ motsvarar graftypen \r\ i grundformen och förekommer i 
två varianter. Skillnaden mellan {r1} och {r2} är att den senare 
har ett mellanrum mellan stapeln och kroken. I två fall (\maþ¨\ 
och \var\ 2r1) övergår kroken i en tunn ögla, i likhet med {r3}. 
På grund av den mycket låga frekvensen av denna utformning 
låter jag det förra belägget ingå i {r1} och det senare i {r2}. 

Se beskrivningen av motsvarande minuskel. 

 

3.7.2 Icke-alfabetiska abbreviaturer 
 

\ 1 \ består av ett vågrätt snedstreck i det övre mellanrummet 
och förekommer i olika varianter. När strecket används i 
kombination med en graftyp som sträcker sig upp i det övre 
mellanrummet, utgår det från graftypens stapel. En första 
variant består av ett enkelt horisontellt streck, {  11}. I en annan 
variant, {   12}, som bara förekommer ovanför grafer som ligger 

inom det mittre mellanrummet, övergår strecket i en från vänster utåtgående öppen 
ögla. 

 

 { w2 } 
 

 { w3 } 
 

\ e \ { e } 
 

Figur 43. Graftypen \e\. 
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Figur 44. Graftypen \i\. 
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Figur 45. Graftypen \o\. 
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Figur 46. Graftypen \r\. 
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Figur 47. Graftypen \v\. 
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Figur 48. Graftypen \ 1  \. 
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\  1  \\ består av ett snedstreck i det övre mellanrummet som 
utgår från en annan grafs stapel. Snedstrecket är något 
uppåtvinklad åt höger och är försett med ett vinklat tvärstreck. 
 
\   2\ utgörs av ett vågrätt tvärstreck strax under baslinjen. 

 
 

 
\&\ skrivs i det mittre mellanrummet och består av en stapel 
vinklad nedåt åt vänster. Denna avslutas med ett utgångsstreck 
av varierande längd, som ibland ansluter till ett tvärstreck som 
finns mitt på stapeln. Upptill utgår ett snedstreck åt vänster. 
Graftypsvarianten {&1} har längst åt vänster på snedstrecket ett 
ingångsstreck av varierande längd. Graftypsarianten {&2}, som 

är betydligt mindre vanlig, har istället en redundant ögla i motsvarande position. I ett 
fall (1v12) möter man en graf som saknar utgångsstrecket helt och hållet. Där avslutas 
stapeln rakt mot baslinjen. 

 
\;\ är utformat som ett semikolon. Punkten befinner sig på den 
tredje linjen och en lodrät krok med utgångspunkt i baslinjen 
sträcker sig ner till linje 1. 
 
\ \\ består av en lodrät krok i det övre mellanrummet. Kroken 
utgår från en graf, för att fortsätta uppåt och därefter böjas åt 
vänster. 

 
 

\ R\ består av en vågrät krok i det övre mellanrummet, som är 
placerad upptill på en grafs stapel. 

 
 
\9\ liknar siffran 9 och består av en ögla i det övre 
mellanrummet, vars högra del fortsätter nedåt i en böjd stapel, 
som i sin tur ansluter till den graf abbreviaturen är placerad 
över. 

 
\~\ liknar ett vågrätt s, där den vänstra delen formar en öppen 
ögla på { ~1 } och en sluten på { ~2 }. 

 
 
 

 

\  1  \\ {   1  \} 
 

Figur 49. Graftypen \  1  
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Figur 50. Graftypen \   
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Figur 51. Graftypen \ & \. 
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Figur 52. Graftypen \;\. 
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Figur 53. Graftypen \ \\. 
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Figur 54. Graftypen \ R\. 
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Figur 55. Graftypen \9\. 
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\ #\ kan både placeras inom det övre mellanrummet ovanför en 
graf, eller på baslinjen för att markera en suspension. 

 

3.8 Skrifthistorisk kommentar 

Efter att ha etablerat handskriftens graftyper och graftypsvarianter kan man se dessa ur 
ett skrifthistoriskt perspektiv. För detta avsnitt har jag använt mig av Derolez (2003). 
Han ger vissa praktiska kriterier för identifieringen av de olika gotiska skrifttyperna, 
både i form av allmänt kännetecknande drag och genom att beskriva hur enskilda 
graftyper utformades i varje skriftstil. Enligt de kriterier som han redovisar kan man 
kategorisera skriften i AM 231 VII som tillhörande Northern Textualis (även kallad bara 
Textualis), dock med några drag av kursivstil. I det följande kommer jag att redogöra för 
skriftens egenskaper i AM 231 VII och peka på vilka som klassificeras som typiska för 
Textualis och i vilka avseenden handskriften skiljer sig från denna stil, samt vilka 
kursiva drag handskrifter uppvisar. 

Derolez sammanfattar på tre punkter de drag som kännetecknar Textualis, men 
påpekar samtidigt att dessa i någon mån redan fanns i äldre stilar, d.v.s den förgotiska 
och sen karolingiska, som Textualis utvecklar sig från (Derolez 2003:73). Dessa drag är: 

 
1. tvårummigt a; 
2. överhänger (d.v.s. de delar av staplarna som sträcker sig in i det övre 

mellanrummet) på \b\, \h\, \k\ och \l\ utan öglor. Dessa avslutades antingen 
raka, eller var försedda med ett ingångsstreck eller med en förgrening;  

3. kontinentalt f och s, \ú\, som inte sträcker sig in i det nedre mellanrummet, utan 
som avslutas vid baslinjen. 

 
Graftypen \a\ förekommer i en variant, {a2}, som är tvårummigt, eftersom den har en 
båge vid linje 3. Graftypsvarianten {a1} består av en lutande stapel men har ingen tydlig 
båge, vilket kan räknas som ett kursivt drag (se nedan). Överhängerna på de 
ovannämnda graftyperna har i AM 231 VII ingen ögla. Däremot avslutas de antingen 
med ett ingångsstreck av varierande längd eller med en förgrening. Förekomsten av 
ingångsstrecket resp. förgreningen är dock inte regelbundet kopplad till närvaron resp. 
frånvaron av de grafiska element som jag uppfattar som relevanta för identifieringen av 
graftypsvarianterna. Till slut sträcker sig \ú\ alltid (med ett undantag på 2v26) in i det 
nedre mellanrummet, vilket skiljer denna graftyp från den vanliga långa s i Textualis. 
Kontinentalt f förekommer inte i AM 231 VII. 

Andra almänna drag av denna skrifttyp var smalare och kantigare bokstäver än i den 
karolingiska stilen, korta överhänger och underhänger. AM 231 VII skiljer sig i detta 
avseende från andra handskrifter skrivna med Textualis. Här är graferna nämligen 

\ #\ {   #}  

Figur 57. Graftypen \ #\. 
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ganska runt utformade, även om de runda elementen av vissa graftyper tenderar 
generellt att ha en mer oval form än en helt rund sådan. Dessutom är de fyra 
mellanrummen i AM 231 VII lika höga, vilket betyder att överhängerna och 
underhängerna är lika långa som staplarna i det mittre mellanrummet. 

Ett distinktivt drag av Textualis var också sättet man avslutade underhängerna på 
(a.a. s 74 f.). Dessa var nämligen försedda med ett runt eller kantigt utgångsstreck, som 
kunde ansluta till följande stapel. Detta kan observeras hos flera av de graftyper och 
graftypsvarianter som jag har beskrivit ovan, t.ex. \i\, {m2}, {n2}, {p2}, {p3}, \r\. 

Handskriften uppvisar som sagt också några graftyper eller graftypsvarianter som är 
karakteristiska för kursivskriften (a.a. s. 144 ff.). Dessa är: 

 
1. {a1} har stapeln som inte formar någon båge och är nästan enrummigt; 
2. graftypsvarianten {d2} avslutas upptill med en oval sluten ögla till höger; 
3. den vänstra stapeln på \h\ går under baslinjen och böjs åt vänster. 
 

Bland de kursiva dragen kan man också nämna att graferna inte är helt raka, som de 
brukar vara i Textualis, utan består oftast av lutande staplar. 

Dessutom kan man anmärka att graftypen \ú\ uppvisar några drag som klassificeras 
av Derolez som typiska för den engelska varianten av cursiva antiquior (a.a. s. 138), 
nämligen att stapeln går under baslinjen och böjs åt vänster, {ú1} och {ú2}, och kan 
övergå i en sluten ögla, {ú3}. Som ovan nämnts uppvisar också \þ\ samma utformning i 
sina varianter {þ1} och {þ2}. Denna graftyp behandlas dock inte i Derolez bok. 

4. Ortografi 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för ortografin i AM 231 VII. Utgångspunkten är 
fonemsystemet i det klassiska norröna språket som jag beskriver i början av avsnitten 
om vokalerna och konsonanterna. Indelningen i fonem som presenteras nedan är 
baserad på normaliserade ordformer, d.v.s. på sådana ordformer man förväntar enligt 
fonemsystemet i klassisk fornisländska. Det innebär att t.ex. fonemen /ɔ / och /ø/ resp. 
/æ/ och /ø:/ hålls isär, även om de kan förväntas ha sammanfallit vid tiden för AM 231 
VII (se 4.1.1.4). 

I redovisningen kommer jag att behandla de fonem för vilka fler än en graftyp 
används, och diskutera de skrivningars användning och spridning som uppträder i mitt 
material. Försök görs också att utifrån dessa iakttagelser hitta generella mönster i 
graftypernas bruk och möjliga orsaker till varför en graftyp föredras framför en annan. 
Jag försöker också placera graftyperna i ett diakroniskt perspektiv, genom att beskriva 
deras användning i den fornisländska skrifttraditionen. 

För tydlighetens skull anger jag ibland för de anförda exemplen också den 
normaliserade skrivningen, vilket görs i kursiv. 
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Som nämnts tidigare i uppsatsen (2.2.1) kommer jag i vissa fall att närmare diskutera 
grafemstatusen hos de graftyperna vars användning är särskilt problematisk, t.ex. 
kapitälerna (se nedan 4.2). 

För uppställningen av kapitlet har jag använt mig av Lindblad 1954 och Ulla-Britt 
Lundqvist 2003. 

4.1 Vokaler 

I det klassiska norröna språkets fonemsystem fanns sexton vokalfonem (Spurkland 
1996:19), varav sju kunde vara både korta och långa, nämligen /ɔ(:)/, /e(:)/, /i(:)/, 
/o(:)/, /u(:)/, /y(:)/, /ø(:)/, ett var bara kort, /a/, och ett bara långt, /æ:/. 

I trycksvag ställning fanns det endast tre vokalfonem, vilka var /a/, /i/ och /u/. De 
två sistnämnda fonemen kunde i svagtonig ställning realiseras i skrift både med 
graftyperna \i\ resp. \u\, och med \e\ resp. \o\. Skrivningarna med de sistnämnda 
graftyperna är de äldsta. Så småningom blir \i\ alltmer använt, även om både \e\ och 
\i\ fortsätter att användas in på 1400-talet (Karlsson 1989:42). Graftypen \u\ ersätter 
regelmässigt \o\ i sluten stavelse redan i några handskrifter från 1225 (Noreen 
1923:126), och från 1300 används denna skrivning regelbundet också i öppen stavelse. 

Vokalängden kunde i isländska handskrifter markeras på olika sätt. Den anonyme 
författaren till Den första grammatiska avhandlingen förespråkar användningen av akut 
accent vid markering av lång vokal, vilket också är det äldsta skrivsättet. De isländska 
skrivarna verkar dock sällan följa dennes rekommendationer fullt ut. Resultatet blir att 
bruket av accenttecknet i en och samma handskrift kan vara ganska inkonsekvent. 
Dessutom kunde accenten användas också till andra syften, som till exempel att grafiskt 
skilja bokstäverna i och j från andra bokstäver som omgav dessa (Haugen 2004:181). 

En annan metod som kunde användas för att beteckna vokallängden var 
dubbelteckning av minuskel, vilken någon gång används i AM 231 VII. 

4.1.1 Vokaler i tryckstark ställning 

4.1.1.1 Beteckning för förväntat /a/, /a:/ och /ɔɔɔɔ::::/ 

Kort /a/ skrivs alltid \a\. 
På 1200-talet skilde man mellan fonemen /a:/ och /ɔ:/. Vid den tiden undergick dock 

/a:/ en kvalitativ förändring som antas ha fullbordats ca 1250. Förändringen innebar att 
vokalen labialiserades och dess uttal övergick till ett å-ljud (Wessén 1958:25). Som följd 
därav sammanföll detta ljud med det tidigare å-ljud som var resultatet av u-omljud på 
/a:/, d.v.s. det ljud som var realisationen av fonemet /ɔ:/ och som ibland tecknades \Ó\, 
vilket också är den vanligaste normaliseringen. På det fonologiska planet innebar detta 
att fonemen /ɔ:/ och /a:/ sammanföll i ett fonem /ɔ:/. I skriftspråket innebar detta att 
\Ó\ föll ur bruk och man använde \á\ genomgående för det nya fonemet. 
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Fonemet /ɔ:/ skrivs vanligtvis \a\ utan accenttecken. De enda fallen av 
dubbelteckning av \a\ finns i namnen Barlaam och Balaach, t.ex. \barlaam\ (2r1) och 
\balaach\ (2v26). Detta beror förmodligen på att namnen skrevs på detta sätt i förlagan, 
och inte att skrivaren brukade markera vokallängd genom dubbelteckning. På 2v25 
möter vi t.ex. ordformen \ballam\, som i marginalen delvis rättas till \alaam\.  

I vissa fall är längden markerad genom ett accenttecken. Prep. á skrivs sex gånger 
med accenttecken, t.ex. \a * iþron mina\ (1r15), men samtidigt förekommer den flera 
gånger utan någon accent. Andra fall där längden är markerad är: pret. 3 sg. av verbet sjá 
'se' som skrivs \úa *\ på 1r1, men \úa\ på 2r23; pron. dem. sá \úa*\ (2r3), som dock skrivs 
\úa\ på 2r6 och 2v33; pron. poss. \va*r\ (1v21), som annars skrivs utan accent. I sin 
studie Det isländska accenttecknet skriver Lindblad (1952:11) att det hos vissa skrivare 
främst är de kortaste orden som markeras med accenttecken. 

I närhet av nasal konsonant fick /ɔ:/ ett mer slutet uttal och började tecknas \o\. Ett 
exempel på detta är prep. án 'utan', som förekommer en gång och skrivs \ón\ (1r31), 
och subst. nátt \nott\ (1r31; 1v24). 

4.1.1.2 Beteckning för förväntat /ɔɔɔɔ/ 

I normaliserad ortografi används tecknet Ä för det ljud som uppkom genom omljud av 
/u/ eller /w/ på /a/ i rotstavelsen. I AM 231 VII används tre skrivsätt. Den vanligaste 
skrivningen är digrafen \av\, t.ex. fÄður \favþ¨\ (t.ex. 1v1 och 2r11), hÄfuð \havfvþ\ 
(1r12), bÄlva \bavlva\ (2v26 och 2v27).  

Det andra sättet är \o\, t.ex. vÄrn 'försvar' \vo¨n\ (1r14 och 2r17), Äðrum \oþ¨vm\ 
(t.ex. 2r19), kvÄlum \kvolvm\ (1r9). I de diftonger som uppkommit genom brytningen 
av trycksvagt /u/ på tryckstarkt /e/ används genomgående graftypen \o\: fjÄldi \fiolþi\ 
(t.ex. 2r3), mjÄk \miok\ (t.ex. 1v28), jÄrðu \io¨þv\ (1v14). 

Det sista och mest sällsynta skrivsättet är \a\. Det förekommer endast en gång i adj. 
mask. dat. sg. mÄnnuðum (av mannaðr) och skrivs \ma÷#oþvm\ (1r1). Lindblad 
(1954:131) observerar att oomljudda ordformer av detta slag är ganska sällsynta i 
fornisländska och anser att de beror på antingen ett skrivfel eller på norskt inflytande, i 
och med att omljudet inte verkade lika genomgående i fornnorska som i fornisländska. 

Vad gäller användningen av de andra två ovannämnda beteckningarna för detta 
fonem försöker Lindblad (1954:117 ff.) att i sitt material och i andra handskrifter finna 
vissa allmänna mönster. Han iakttar en tendens att \o\ mer eller mindre konsekvent 
används i vissa ställningar: 1) efter /v/ eller /w/; 2) framför /r/ och speciellt framför 
runt r; 3) framför nasal + konsonant; 4) framför /f/ i anslutning till vokal eller tonande 
konsonant och framför /l:/; 5) i efterleder i sammansättningar till skillnad från då de 
står som simplex. 

Lundqvist jämför dessa mönster med de tendenser som hon kunnat iaktta i sitt 
material, och poängterar att de inte alltid överensstämmer med dem Lindblad beskriver. 

Detta gäller så vitt jag kunnat se också AM 231 VII. Dock erbjuder dess ringa omfång 
inte stora mängder belägg att basera en jämförelse på. 
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1. Vad gäller skrivningarna med \o\ efter /v/ kan man som exempel bara anföra 

ordet kvÄlum, vilket skrivs \kvolvm\ och \vo¨n\ (se ovan). 
2. Framför /r/ används alltid \av\. Lindblad (1954:126) vill förklara skrivningarna 

med \o\ framför runt r som grafiskt betingade, i och med att "[s]krivaren har 
funnit det bekvämt att tillgripa ligaturen o[¨]". Lundqvist (2003:47 f.) anmärker 
dock att bruket av runt r efter runda graftyper är mycket vanligt i isländska 
handskrifter, varför valet av \o\ framför andra skrivningar för /ɔ/ inte behöver 
bero på följande /r/. I fallet AM 231 VII gäller Lindblads förklaring inte och det 
förefaller så att det snarare är \¨\-skrivningen som betingas av föregående \o\, 
och inte tvärtom. Om skrivaren hade funnit det bekvämt att använda sig av 
ligaturen \o¨\ hade han förmodligen inte genomgående skrivit \avr\. Dessutom är 
det enda belägget där /ɔ/ skrivs \o\ framför \¨\ \vo¨n\. Denna skrivning kan dock 
som ovan nämnts förklaras med att /ɔ/ föregås av /v/. Skrivaren har alltså använt 
graftypen \o\ efter /v/, som han normalt gör, och därefter har han använt \¨\ 
efter rund graftyp som han normalt gör (se också nedan 4.2.8). 

3. Framför nasal + konsonant används alltid \av\.  
4. I de belägg, där /ɔ/ uppträder framför /f/ används alltid \av\. Detsamma gäller 

beläggen på /ɔ/ framför /l/ (men se nedan ordet vesÄld). 
5. Av de simplex som innehåller kort /ɔ/ är det bara ett som också förekommer som 

efterled i en sammansättning och där används \av\: \margfavlldo\ (1r16). Två 
ytterligare sammansatta ord, vars efterleder innehåller detta fonem men inte 
förekommer som simplex, skrivs med \o\, nämligen \veúolþ\ (2r18) och 
\andúvo¨\ (1r4). 

 
Med tanke på hur varierande dessa skrivningar kan vara och hur litet det tillgängliga 
materialet är, kan man av de ovanstående beläggen inte dra några slutsatser om 
allmänna tendenser. Men man kan i alla fall anmärka att skrivaren, i de ord som är 
belagda mer än en gång, använder en konsekvent ortografi, d.v.s. han använder samma 
skrivning i samtliga belägg. Däremot uppvisar ett ord stor variation, nämligen adj. allr 
'all'. Ordet skrivs både med \av\ och \o\: nom. fem. sg. Äll \avll\ (1r22); dat. mask. sg. 
Ällum \avllvm\ (1v22), men dat. neut. pl. Ällum \ollvm\ (2v15); dat. neut. sg. Ällu \avllv\ 
(1v25), dat. neut. sg. Ällu \ollv\ (2r33). Denna tendens att vanligt förekommande ord 
kan skrivas på en rad olika sätt av en och samma skrivarhand nämner också Lundqvist 
(2003:46) som utmärkande för hennes material. 

I isländska handskrifter var beteckningen för /ɔ/ i allmänhet mycket vacklande och 
det fanns egentligen inget allmänt vedertaget skrivsätt (Spehr 1929:108). I Den första 

grammatiska avhandligen föreslås \Ä\, men i själva verket använde man en rad olika 
beteckningar, varav den äldsta var \ao\, vilken enligt Spehr är av engelskt ursprung. Av 
de två skrivningar som möter i texten är \o\ den äldsta, medan \au\ (\av\ i AM 231 VII, 
se ovan 3.6) börjar uppträda under 1200-talets andra hälft och blir jämte \o\ den oftast 
förekommande beteckningen för /ɔ/ (Lindblad 1954:117). 
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4.1.1.3 Beteckning för förväntat /e/ och /e:/ 

Kort /e/ skrivs så gott som alltid \e\, t.ex. drepa \d¨epa\ (1r2) eller gera \gera\ (1r9). 
Vid ett tillfälle skrivs kort /e/ med graftypen \æ\, i verbet venda \vænda\ (1r34). 

Långt /e/ skrivs också \e\ och längden är aldrig markerad. 

4.1.1.4 Beteckning för förväntat /ø/, /ø:/ och /æ:/ 

Kort /ø/ skrivs två gånger \o\, nämligen i vøkva \vokva\ (1r23) och gløggþekkrar 
\glockþeckrar\ (2r27), och en gång \av\ i øruggr \avrv“r\ (1r30–31). Dock skrivs det 
sistnämnda ordet också \vrv“#t\ (1r14). Denna skrivning kan förklaras med att det är 
fråga om en sidoform av detta adj. som i normaliserad ortografi nom. mask. sg. skrivs 
úruggr. 

I de äldsta isländska källorna möter man för det mesta beteckningen \eo\, enligt 
Spehr (1929:108) av engelskt ursprung. Av de förekommande beteckningarna i AM 231 
VII torde också \o\ vara mycket gammal. De skrivare som i äldsta tid var starkt bundna 
till den latinska ortografin, använde sig nämligen för det mesta av de ursprungliga 
latinska tecknen för vokalerna (Lindblad 1954:134). Skrivningarna med \av\ 
förekommer bara sporadiskt i de äldre handskrifterna, men de finns rikligt 
representerade i källor från 1300-talets andra hälft och framåt (a.a s. 135). 

Det faktum att /ø/ och /ɔ/ i AM 231 VII inte hålls isär tyder på att dessa två fonem 
sannolikt hade sammanfallit vid den tiden. Tecken på övergången /ɔ/ till /ø/, som äger 
rum om /ɔ/ inte befinner sig mellan en nasal och en konsonant samt före /ng/ eller 
/nk/,  förekommer redan i vissa isländska källor från 1200-talet, och under 1300-talet 
gör man i allmänhet ingen skillnad mellan dessa två fonem (Noreen 1923:105). 

/ø:/ och /æ:/ skrivs i de flesta fall på samma sätt, nämligen med graftypen \æ\. De 
två ljuden tycks ha sammanfallit i fornisländskan ca 1250 (a.a s. 97). 

Exempel på skrivningar av ursprungligt /ø:/ är: fÍddr \fædd¨\ (1r5), bÍn \bæn\ (t.ex. 
1r12), dÍmisÄgu \dæmiúavgo\ (2r15), hÍgjast \hægiaz\ (1v3). Vid ett tillfälle läggs till en 
accent över /æ/, i imp. 2 sg. av verbet sÍma, d.v.s. \Sæ*m\ (1v1). 

Exempel på skrivningar av ursprungligt /æ:/ är: hætti \hætti\ (1r4), fyrirlætr 
\fyrirlætr\ (1r6), hæli \hæli\ (1r14). 

För /æ:/ förekommer också skrivningar med \e\ eller med det förkortningstecken 
som antingen står för \er\ eller \re\. Dessa möter särskilt i konj. pret. av verbet vera 
'vara'. I de flesta fall rör det sig om förkortade ordformer med det förkortningstecken 
som alltid används för teckenföljden \er\, men också utskrivna former förekommer: 
værir \verir\ (1r5), væri \veri\ (1v20), \veri\ (1v25).  

De andra beläggen på /æ:/ skrivet med \e\ är: kærr \keË\ (1v4), gæzlu \gezlo\ 
(1v12), ágætt \aget\ (1v17), kostgæfi \koútgefi\ (1v22), frændr \frend¨\ (2v4) och 
frændsemi \frendúemi\ (1r1). 

Slutligen finns två belägg där /æ:/ skrivs med \¶\: hæsta \h¶úta\ (2r16) och flærð 
\fl¶rþ\ (2v9). 
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Den sistnämnda skrivningen var i isländska handskrifter, speciellt i dem från 1100- 
och 1200-talet, den absolut vanligaste, till skillnad från norska handskrifter där \æ\ var 
den mest frekventa varianten (Spehr 1929:103). Den blev i isländska källor alltmer 
populär mot slutet av 1200-talet, och på 1300-talet är \æ\ den dominerande 
beteckningen. 

Den tredje skrivningen som uppträder i texten, d.v.s. \e\, var till skillnad från de 
ovanstående mindre förekommande och dess användning var enligt Spehr (1929:104) 
påverkad av den latinska ortografin. Man kan emellertid notera att detta skrivsätt 
förekommer i bestämda ställningar, d.v.s. efter de velara konsonanterna /g/ och /k/, och 
före nasal konsonant. Det kan tillläggas att \æ\ aldrig förekommer i dessa positioner. 
Man skulle då kunna koppla dessa ordformer till en fonetisk företeelse, som var vanlig i 
fornnorskan men däremot ganska sällsynt i fornisländskan (Noreen 1923:106), d.v.s. 
övergången av /æ:/ till /e:/ efter /g/, samt före och efter /n/. 

4.1.2 Vokaler i trycksvag ställning 

4.1.2.1 Beteckning för förväntat trycksvagt /a/ 

I trycksvag ställning skrivs /a/ alltid \a\.  
Fem. i-stammar som i nom. sg. slutade på -un fick tidigt en analogisk ändelse -an, inte 

bara i nom. utan också i dat. och ack. sg. (Noreen 1923:269; Iversen 1955:82), t.ex. sg. 
nom. skipun/skipan, gen. skipanar o.s.v. Dessa ord återges i normaliserad ortografi med  
-an. I AM 231 VII förekommer skrivningar med såväl \a\ som \o\: \vingan\ (2r30), 
\hatan\ (2r32), \úkipan\ (2v23), iðran \iþron\ (1r15 och 1r16) och ætlan \ætlon\ 
(2r19–20). 

För övrigt skrivs subst. meistari en gång med det förkortningstecken som normalt 
används för \er\, nämigen \meiúteri\ (2v32), medan det annars skrivs med \a\: 
\meiútari\ (2v10), \meiútara\ (2r12). Likaså skrivs riddari i dat. pl. \riddervm\ (1v16). 

4.1.2.2 Beteckning för förväntat trycksvagt /i/ 

Trycksvagt /i/ skrivs genomgående \i\. Bara i ett fall används \e\ (jfr. Rindal 1981:*43), 
nämligen i pron. dem. þessarri \þessaË#e\ (2v24). 

4.1.2.3 Beteckning för förväntat trycksvagt /u/ 

I böjningsändelserna används i de allra flesta fall \o\ (jfr. Rindal 1981:*43), både i öppen 
och sluten stavelse: augu \avgo\ (1r11–12), þínu \þino\ (1r15), eru \ero\ (t.ex. 1r18), 
villu \villo\ (1r21), féhirzlur \fehirþzlo¨\ (1v15). 

Skrivningar med \v\ förekommer i ett fåtal ord och nästan alltid i öppen stavelse: 
jÄrðu \io¨þv\ (1v14); Ällu \avllv\ (t.ex 1v25) men \avllo\ (1v26); váru skrivs alltid 
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\vo¨v\ (t.ex. 2r5) eller \vo¨v\ (2r21 och 2v29); \flvttv\ (2r5). Adj. nattúruligr är belagt 
både med \v\, \natvrvligri\ (1r1), och med \o\, \natvroligú\ (2r10). 

Den reflexiva formen i pret. 3 pers. pl. skrivs tre gånger med \v\ och en gång med 
\o\:  \hirtvz\ (2r3), \ottvþvz\ (2r4), \hvgþvz\ (2r12),  resp. \leyndoz\ (2r3). 

Det indefinita pronomenet nokkurr skrivs alltid med graftypen \v\. 
I texten möter man också några fall av s.k. omvända skrivningar (se 1.3 not). Det 

första fallet är subst. fem. nom. pl. fortÄlur som skrivs \fo¨tavlr\ (2v7). Sedan hittar vi 
subst. faðir, vars normaliserade form i sg. i oblika kasus, fÄður, i texten skrivs \favþ¨\ 
(t.ex. 1v1). Till slut skrivs adj. fÄðurligr i fem. gen. sg. \favþ¨ligrar\ (2v2), men 
\favþo¨ligar\ (1r6) i mask. ack. sg. 

4.2 Konsonanter 

Konsonantfonemen i det norröna språket var: /b/, /p/, /d/, /t/, /g/, /k/, /f/, /þ/, /h/, 
/s/, /r/, /l/, /m/, /n/. Dessutom fanns det två halvvokaler /w/ och /j/ (Spurkland 
1996:23 ff.). Fonemen /f/ och /þ/ hade två allofoner, den ena tonande, [v] resp. [ð], och 
den andra tonlös, [f] resp. [þ], som stod i komplementär distribution: de tonlösa förekom 
i uddljud och i förbindelse med tonlös konsonant och de tonande i alla andra ställningar. 

Konsonantlängden kunde i fornisländska hanskrifter markeras på olika sätt: genom 
dubbelteckning av minuskel, med överskriven punkt eller streck (det senare skrivsättet 
användes bara för att markera längden hos nasalerna), genom kapitälerna eller 
kombinationer av konsonanter, som i beteckningen för /k:/, \ck\.  

Det första skrivsättet är det äldsta och användes i hela den västeuropeiska 
skrifttraditionen (Lindblad 1954:63). Däremot var användningen av kapitäler i denna 
funktion ett särdrag för den fornisländska skriften (Spehr 1929:146 f.) och fick stor 
spridning under 1200- och 1300-talet. Denna skrivsed trängdes omkring 1350 ut igen av 
den normalt använda dubbelteckningen av minusklerna. 

I allmänhet kan man säga att alla dessa metoder inte alltid blev använda på ett 
entydigt sätt. Närvaron av en överskriven punkt innebar inte nödvändigtvis att 
konsonanten som skrevs i förbindelse med denna punkt var lång. Inte heller kan man 
vara säker på det motsatta, d.v.s. att en konsonant som saknade överskriven punkt 
måste vara kort. Kapitälerna kunde förvisso i några fall stå för lång konsonant, men 
samtidigt kunde de i andra fall fylla en rent dekorativ eller framhållande funktion, 
särskilt i namn (Haugen 2004:206; Benediktsson 1965:81). 

Från en grafisk synpunkt kan man iaktta att alla de ovannämnda skrivsätten kommer 
i bruk i AM 231 VII. Från en funktionell synpunkt är deras användning däremot inte 
alltid konsekvent. Överskriven punkt används i anslutning till vissa konsonanter för att 
markera längd. Vissa kapitäler har faktiskt grafemstatus och är betydelseskiljande 
enheter, medan andra bara är grafiska varianter till minusklerna. I texten förekommer 
också skrivningar som normalt representerar lång konsonant för väntad etymologisk 
kort konsonant och vice versa. 
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I följande redovisning kommer jag att för varje långt fonem ta upp det som av den 
ovanstående diskussionen är relevant för fonemet i fråga. 

4.2.1 Beteckning för förväntat /d/ och /d:/ 

Kort /d/ tecknas i regel med \d\, t.ex. \hend¨\ (1r12), \vndir\ (1r14), \viúdomú\ (2r12). 
Vid några tillfällen används däremot \þ\ för förväntat /d/ och dessa fall är:  
 

1. efter nasal konsonant: \úæmþar\ (1v7; 1v14; 1v19; 1v;25; 2v5), \úæmþ\ (1v4; 
1v28; 2r30), \úæmþa\ (1v29;), \úæmþvm\ (1v31), \fremþ\ (1v4) \dæmþir\ 
(2r32), \úkemþa\ (2v13), \úkemþ\ (2v33), \úynþvgvm\ (1r25); 

2. efter /l/: \fiolþi\ (2r3; 2r11; 2v30), \fiolþa\ (2r8), \veúolþ\ (2r18). 
 

De ovannämnda ordformer som förekommer mer än en gång i texten skrivs alltid med 
\þ\. Däremot finns många exempel på ordformer som i enlighet med den normaliserade 
skrivningen har \d\ efter nasal och \l\.  

Lundqvist (2003:70) anmärker att i isländska handskrifter blev skrivningarna med 
\d\ i dessa ställningar regelbundet använda från 1300-talet men inte tidigare.  

Lindblad (1954:183 f.) hävdar att användningen av representationen för fonemet /þ/ 
istället för /d/ förekommer mycket oftare i norska källor, där man har förmodat att de 
kan vara fonetiskt betingade. Samtidigt utesluter han att så skulle vara fallet i isländska 
källor och vill istället räkna med norvagismer. 

Med tanke på andra skrivningar som behandlades tidigare i uppsatsen och som kan 
kopplas till vissa fornnorska drag (nämligen den oomljudda formen \ma÷#oþvm\, 
skrivningarna med \e\ för /æ:/ efter velar och före nasal konsonant och dessutom, som 
Rindal påpekar, användningen av ordformen \herbyrgi\, som förklaras med en 
övergång /i/ > /y/ i fornnorskan före /r/, /f/, /p/, /l/ och /m/ (Noreen 1923:85)) kan 
man tänka sig att beteckningen \þ\ för /d/ ska betraktas som norvagismer, eller att 
skrivaren använde en norsk förlaga. 

Långt /d/ betecknas alltid genom dubbelteckning av minuskel, t.ex. \oúkaddan\ 
(1r21), \riddervm\ (1v16). 

4.2.2 Beteckning för förväntat /þ/ 

Som nämnts (4.2) hade /þ/ i fornisländska två allofoner. I skriften representerades 
dessa med två allografer som vanligtvis uppträdde i komplementär distribution:  \þ\ 
förekom i uddljud och \ð\ förekom i alla andra ställningar. I AM 231 VII betecknas båda 
två alltid med graftypen \þ\.  

Lindblad (1954:185 ff.) konstaterar att det är vanligast i de äldsta isländska 
handskrifterna, d.v.s. från 1100-talet eller ca 1200, att \þ\ konsekvent används för både 
den tonlösa och den tonande dentala frikativan. Så småningom trängs detta tecken ut av 
\ð\ som beteckning för tonande dental frikativa och efter 1300 har denna användning 
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blivit regel. Därefter ersätts \ð\ i sin tur av \d\, som kommer att beteckna både den 
tonande dentala klusilen och den tonande dentala friktivan. 

4.2.3 Beteckning för förväntat /g:/ 

Långt /g/ betecknas alltid med kapitälen \“\. I ungefär hälften av de belägg som 
förekommer i medial ställning är graftypen försedd med en redundant överskriven 
punkt. Samma ord kan nämligen förekomma både med och utan punkt. Exempel på 
detta är: \hy“#r\ (1v7), \hy“r\ (1v9), \vrv“#t\ (1r14), \avrv“r\ (1r30–31). 

Denna skrivning med kapitäl-g var flitigt använd under 1200-talet, för att sedan 
trängas ut av skrivningar med dubbelteckning eller överskriven punkt (Lindblad 
1954:65). Andra exempel på /g:/ är: \hy“#r\ (1v7), \a hy“io\ (1v11), \li“#ia\ (1v24). 

Kapitäl-g möter också i initial ställning i ordet guð. Ordet är ofta förkortat och bara 
kapitälen är angiven. I denna ställning markerar graftypen dock inte konsonantlängd, 
utan har endast ett framhållande syfte. Det kan man se genom att ordet förekommer 
både med kapitäl-g och med vanlig minuskel: \“vþ\ (t.ex. 1r13), \gvþi\ (t.ex.  2v2). 

I ett fall påträffas den egendomliga skrivningen \ck\ för /g:/ i ordet gløggþekkrar, 
som skrivs \glockþeckrar\ (2r27). Det är osannolikt att det rör sig om ett skrivfel. För det 
första är denna skrivning grafiskt sett långt ifrån skrivarens normala beteckningssätt för 
/g:/. För det andra kunde skrivaren knappast förväxla ordet gløggr med något annat 
ord, eftersom *gløkk eller något liknande ord veterligen inte föreligger. Skrivningen kan 
då förklaras med att den tonande velara klusilen i skrivarens uttal hade blivit tonlös före 
tonlös konsonant. Något som kan tala emot denna förklaring är att detta fenomen har 
observerats framför /t/, /s/ och /f/, men inte framför /þ/ (jfr. Noreen 1923:182). Ändå 
är det sistnämnda ett tonlöst konsonantljud precis som de övriga. Ytterligare en aspekt 
som bör nämnas är att /g/ och /þ/ i detta sammansatta ord tillhör olika led. 

4.2.4 Beteckning för förväntat /k/ och /k:/ 

Kort /k/ betecknas i AM 231 VII på tre sätt: 
 
1. med graftypen \k\, t.ex. \komaz\ (1r1), \konvngr\ (1r5), \ek\ (1r8); 
2. med graftypen \c\, t.ex. \criúti÷#a\ (1v20), \crapti\ (1v34), \criút\ (2v35); 
3. med graftypen \q\, som endast förekommer en gång i ordet \kyqvinda\ (2r13). 
 

Den första skrivningen är den vanligaste och påträffas både i uddljud, inljud och slutljud. 
Däremot möter \c\ nästan uteslutande i uddljud före /r/, som i de flesta fall ingår i 
förkortningar för teckenföljderna \ri\ eller \ra\. Däremot påträffas \k\ aldrig i samband 
med en supralinjär alfabetisk abbreviatur, utan endast med icke-alfabetiska. 

I de fall där \c\ inte befinner sig initialt skrivs graftypen i förbindelsen \ch\ och 
förekommer bara i namnen \arachim\ (t.ex. 1r32), \nacho¨\ (t.ex. 2v18) och \balaach\ 
(2v26). Med latinskt inflytande förklaras sådana skrivningar med \ch\ för /k/ som 
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sporadiskt används i isländsk skrift, eftersom dessa framför främre vokal var de 
regelrätta i latinsk ortografi. Benediktsson (1965:33) räknar med att regeln som de 
isländska skrivarna följde var "to pronounce 'ch' in Latin as [k], without regard to the 
following letter". Man kunde då använda \ch\ i de fall då användningen av \c\ ensamt 
kändes opassande, t.ex. framför främre vokal (se palatalregel nedan). Med tanke på att 
det i de ovannämnda beläggen rör sig om personnamn av icke-nordiskt ursprung är det 
troligt att skrivaren helt enkelt har skrivit av dessa former från förlagan och annars inte 
använde \ch\ för /k/. 

Även om graftypen \k\ ofta uppträder i uddljud förekommer den bara en gång i 
uddljud före /r/, nämligen \kroúúfeúta\ (2v35). 

Tumregeln för fördelningen mellan \k\ och \c\ i de isländska handskrifter som 
dateras till före år 1300, den s.k. palatalregeln, var att \k\ användes före främre vokal 
och konsonantiskt i, medan \c\ användes i alla andra ställningar. (Lindblad 1954:196 
ff.). Så småningom trängde den förstnämnda skrivningen ut den sistnämnda, tills \c\ 
under 1300-talet nästan bara användes finalt. Användningen av \c\ i AM 231 VII 
överensstämmer dock inte med denna regel. Ytterligare en iakttagelse som man i detta 
sammanhang kan göra är att denna graftyp som beteckning för /k/ med ett undantag 
(den ovannämnda ordformen \crapti\) endast används i namnet Kristus eller adj. 
kristen. 

\q\ används som sagt bara en gång, nämligen i ordet \kyqvinda\. Användningen av 
skrivningen \qu\ eller \qv\ för att beteckna /kw/ härstammar från den latinska 
ortografin (Benediktsson 1965:33 f.). Vad gäller ordformen skulle den i normaliserad 
ortografi skrivas kvikenda. Dock förekommer i de isländska handkrifterna också 
variantformerna kykvenda och kykenda (ONP). 

Långt /k/ skrivs alltid \ck\, t.ex. \Gack\ (1v2), \þicki\ (1v14), \Ecki\ (1r29). Vid ett 
tillfälle skrivs \k\ för väntad lång konsonant, d.v.s. \þekþ\ (1r28). Denna skrivning är 
sannolikt fonetiskt betingad och beror på att en lång konsonant kunde förkortas i 
förbindelse med en annan konsonant, i detta fall /þ/ (Wessén 1961:47). 

4.2.5 Beteckning för förväntat /l/ och /l:/ 

Kort /l/ skrivs i regel \l\, t.ex. \rettligazt\ (1v35), \holvm\ (2r3), \fiolþi\ (2r3). 
Samtidigt träffar man på många exempel av dubbelskrivning av etymologiskt kort /l/ i 
följande ställningar: 

 
1. framför /d/ skrivs /l/ alltid dubbeltecknat, t.ex. \villda\ (1r5), \hallda\ (2r31), 

\alld¨i\ (2r33). Det enda undantaget är \þrældom\ (2r35), som är en 
sammansättning; 

2. framför /t/ används också dubbelteckning genomgående, t.ex. \hallt\ (1r17), 
\villt\ (1r27); 

3. i slutljud tecknas kort /l/ dubbelt i ett par fall: mask. ack. sg. \karll\ och \hæro 
karll\ (2r28) för väntat karl. Dessa skrivningar återspeglar förmodligen delvis 
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skrivarens uttal. I fornisländska och i många fornnorska dialekter övergår /rl/ 
genom en assimilation till /l:/ (Noreen 1923:197). Detta kunde leda skrivarna att 
dubbelteckna \l\ (Karlsson 1989:39). Skrivningarna i dessa två belägg utgör en 
kompromiss mellan skrivarens uttal och den traditionella skrivningen av ordet 
karl, d.v.s. han skriver både \r\ efter skrifttraditionen och \ll\ efter sitt uttal; 

4. namnet Barlaam skrivs en gång \ballam\ (2v25). Som ovan nämnts rättar 
skrivaren ordformen genom att lägga till \alaam\ i marginalen. Denna skrivning 
kan förklaras på samma sätt som \karll\ för väntat karl. Han har först 
dubbeltecknat \l\ enligt sitt uttal och sedan delvis rättat ordformen i marginalen. I 
rättelsen saknas dock fortfarande ett \r\, vars frånvaro förklaras med 
assimilationen /rl/ > /l:/. 

 
Skrivningarna med dubbelt \l\ före /d/ och /t/ är kända sedan början av 1200-talet. 
Under seklets gång avänds de alltmer, tills dubbelteckning på 1300-talet blir regel 
(Lindblad 1954:203). 

/l:/ skrivs alltid genom dubbelteckning av graftypen \l\. 

4.2.6 Beteckning för förväntat /m:/ 

Graftypen \ˆ\ används i olika ställningar: 
 
1. i slutljud i ordet \úkav #̂\ (2r32); 
2. i inljud i ordet \gri #̂ra\ (1r25); 
3. i förkortningar, i både uddljud och slutljud: \ˆer\ (2v4), \fraˆ\ (t.ex 1r32), 

\mo÷vˆ\ (t.ex 2v5). 
 

Vad det första och andra belägget beträffar, står kapitälen här för /m:/. I samband med 
det andra ovannämnda belägget kan man anmärka att adj. grimmligr och subst. 
grimmleikr genomgående skrivs med minuskel-m för väntat långt /m/: t.ex. \grimlig\ 
(1r4), \grimleikr\ (2r2). Samtidigt kan man här tänka sig en fonetiskt betingad 
förkortning av lång konsonant, analogt med det förkortningsfenomen som nämndes 
ovan i samband med beteckningen för /k:/, vilket innebär att en lång konsonant kan 
förkortas i förbindelse med an annan konsonant: i detta fall övergår /m:/ till /m/ 
framför /l/. 

Som ovan nämnts används kapitäl-m för övrigt också i några förkortningar. Vad gäller 
skrivningen \ˆer\ kan man för det första iaktta att den förekommer i början av en ny 
mening och för det andra att pers. pron. dat. sg. uppträder flera gånger i mitten av en 
mening med vanligt minuskel-m, i både förkortad och oförkortad form. Kapitälen tjänar i 
detta fall alltså inte som beteckning för lång konsonant, utan är bara en grafisk variant 
till versalen.  

Också i de andra två belagda förkortningarna, där kapitäl-m befinner sig i slutljud, har 
graftypen endast en dekorativ funktion. Prep. fram förekommer nämligen också i en 
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förkortad form med minuskel-m istället för kapitälen: \fram\ (2r5). Att anmärka är dock 
också att det fanns en variantform framm, vilken var den ursprungliga formen. En lång 
konsonant kunde dock förkortas när den ingick i enklitiska och proklitiska ord som 
förekom i trycksvag ställning (Noreen 1923:208). På detta sätt uppstod de ovannämnda 
två variantformerna, nämligen fram och framm.  

Belägg på oförkortat mÄnnum saknas. 

4.2.7 Beteckning för förväntat /n/ och /n:/ 

Kort /n/ betecknas alltid \n\. 
Långt /n/ betecknas med ett undantag alltid med graftypsvarianten {n3}, vilken kan 

stå ensam eller vara försedd med antingen en överskriven punkt eller ett streck. 
Undantaget är \o kvnnigr\ (2v3), där graftypsvarianten {n1} med överskriven punkt 
används. 

Graftypsvarianten {n3} med överskriven punkt är den absolut vanligaste skrivningen. 
Sedan följer varianten med överskrivet streck, som förekommer i hälften så många 
belägg som den första varianten. I ett par fall uppträder graftypen utan vare sig punkt 
eller streck. Exempel på dessa skrivningar är: \d¨otti÷1\ (1r13), \miúkv÷1\ (1r15), \úi÷#ar\ 
(1r4), \miúkv÷#a\ (1r20), \þe÷a\ (2r28). 

I två fall påträffas minuskel-n för väntat /n:/ och dessa är: \minzta\ (1v25–26) och 
\inztvm\ (1r13). Dessa skrivningar är fonetiskt betingade och kan förklaras med den 
redan nämnda forkortningen av lång konsonant i förbindelse med en annan konsonant: 
/n:/ övergår då till /n/ framför /s/. 

Vid ett tillfälle används {n3}  inte för att markera konsonantlängden, utan graftypen 
har en dekorativ funktion i initial ställning. Belägget i fråga är namnet \÷acho¨\ (2r1–2), 
som t.ex. på 2v18 skrivs med graftypsvarianten {n1}. 

4.2.8 Beteckning för förväntat /r/ och /r:/ 

Kort /r/ skrivs huvudsakligen med två graftyper: \r\ och \¨\, varav den första är den 
vanligaste. Runt r används endast efter vissa graftyper. Efter \b\, \d\ och \o\ uppträder 
uteslutande runt r; efter \þ\ skrivs nästan alltid \¨\ i slutljud, medan \r\ används i alla 
andra ställningar. Ett par undantag är ordformerna Äðrum, som skrivs \oþ¨vm\ fyra 
gånger (t.ex. 2r19) men \oþrvm\ på 2r29, och yðrum, \yþ¨vm\ (2r33). Man kan dock 
anmärka att belägget \oþrvm\ är det enda där \r\ används i förbindelsen þru, annars är 
runt r i denna kombination regeln. 

Långt /r/ tecknas nästan alltid med kapitäl-r, alltså med graftypen \Ë\, och alltid med 
en överskriven punkt. Den förekommer i följande ställningar: 

 
1.  i slutljud: \keË#\ (1v4), \beË#\ (1v14); 
2. i inljud: \veË#a\ (1v8), \beË#i\ (1v14), \vaË#a\ (1v21), \a÷1aË#ar\ (2r14), \þeúúaË#ar\ 

(2r23), \þeúúaË#e\ (2v24), \þeúúaË#i\ (2v32). 
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När det gäller \Ë\ i intervokalisk ställning kan man hitta minimala par som styrker 
graftypens grafemstatus: adj. komp. \veË#a\ och verbet \vera\ (2r12); pron. poss. gen. pl. 
\vaË#a\ och ack. mask. sg. \vara\ (1r6). 

För övrigt förekommer denna graftyp en gång i uddljud som grafisk variant till \r\, i 
den förkortade ordformen \Ëikiú\ (1v19). I övrigt förekommer detta ord två gånger 
skrivet \rikiú\ (1v12 och 1v16). 

I ett fall skrivs /r:/ med det förkortningstecken som vanligtvis står för \er\ och \r\ : 
\herrar\ (2r18). 

4.2.9 Beteckning för förväntat /s/ och /s:/ 

Kort /s/ tecknas för det mesta med graftypen \ú\ men runt s, \s\, förekommer också 
flera gånger. Användningen av graftypen \s\ är dock inte slumpmässig. Den förekommer 
nämligen endast i orden svá och sér. I de flesta fallen rör det sig om förkortade 
ordformer, men det förekommer också två belägg på oförkortat svá (1v12 och 1v32) och 
ett på oförkortat sér (1v10). För övrigt uppträder runt s en gång i slutljud, i samband 
med förkortningstecknet för \ir\: \vitlavsir\ (2r12). Här är valet av gratypen troligtvis 
grafiskt betingat, eftersom \ú\ knappast kan stå i förbindelse med abbreviaturen \ \\ av 
utrymmesskäl. 

Under vissa omständigheter används också andra skrivsätt: 
 
1. för väntat ds används i allmänhet \dú\, men en gång möter också \dz\ i \valldz\ 

(1r19); 
2. för ðs i normaliserad ortografi används \þú\ i \goþú\ (2r33), men också \z\ i 

\hræzlo\ (1r31 och 2r6). Den sistnämnda skrivningen är fonetiskt betingad. 
Intressant i detta sammanhang är också skrivningen för féhirzlur, d.v.s. 
\fehirþzlo¨\ (1v15), med inskjutning av redundant \þ\; 

3. i förbindelserna lls och nns används \z\, på grund av att ett explosivt ljud 
utvecklas mellan /l:/ resp. /n:/ och frikativan, som i skrift resulterar i ett \z\ 
(Wessén 1961:47): \illzka\ (1r7), \allzkynú\ (1v4), \hellzt\ (1v6), \inztvm\ 
(1r13), \minzta\ (1v25–26); 

4. i superl. form av adj. används uteslutande \z\: t.ex. \holligazt\ (1v22), \rettligazt\ 
(1v35); 

5. i den mediopassiva formen av verben används både \z\ och \zt\ (jfr. Rindal 
1981:*43), varav den första skrivningen är den vanligaste. Några exempel är: 
\komaz\ (1r1), \úneriz\ (1r11), \likazt\ (2r15), \o gladdizt\ (2v18–19). 
Skrivningen med bara \z\ var vanlig omkring 1300, medan \zt\ är ett senare 
skrivsätt som omkring 1350 blev det vanligaste (Iversen 1955:160). 

 
Långt /s/ skrivs alltid genom dubbelteckning av \ú\: \viúúi\ (1r12), \viúúa\ (1v26), \oúú\ 
(1v33). 
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4.2.10 Beteckning för förväntat /t/ och /t:/ 

Kort /t/ tecknas huvudsakligen med graftypen \t\. I enstaka fall möter dock skrivningar 
med \þ\: 

 
1. i part. pret. neut. \upp hafiþ\ (1v20), \fyrir latiþ\ (1v26); 
2. i adj. neut. sg. \litiþ\ (1r6, 1v14, 2v22); 
3. best. art. \hiartaþ\ (2v14). 
prep. \aþ\ (2r31) 
 

Beteckningen \þ\ i trycksvag stavelse eller trycksvagt ord är fonetikt betingad och beror 
på en försvagning av /t/ i dessa positioner. Denna utveckling började under 1200-talet 
och blev under 1300-talet alltmer utbredd (Wessén 1961:47; Lindblad 1954:213 ff.). 

Långt /t/ tecknas i regel med graftypen \t\ försedd med en överskriven punkt. I 
några fall används minuskeln utan överskriven punkt för att beteckna /t:/. Dessa är: 
\aget\ (1v17), \ferfætra\ (2r13), \natvrvligri\ (1r1), \natvroligú\(2r10). Förklarigen till 
frånvaron av den överskrivna punkten i de två sistnämnda beläggen är att en 
abbreviatur är placerad ovanför \t\ och upptar platsen där punkten vanligtvis skrivs.  

5. Sammanfattning 

I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta några av de resultat som jag kommit fram 
till. 

På basis av den paleografiska undersökningen har jag kunnat etablera handskriftens 
graftyper och graftypsvarianter och klassificera skriften i fragmentet som tillhörande 
skriftstilen Northern Textualis. De drag som är specifika för denna stil är tvårummigt a, 
{a1}; överhäng på b, h, k och l, vilken avslutas med ett ingångsstreck eller en förgrening 
och inte uppvisar någon ögla; underhäng med runt eller kantigt utgångsstreck som kan 
ansluta sig till följande stapel på \i\, {m1}, {n2}, {p2}, {p3} och \r\. 

Vissa drag skiljer skriften i AM 231 VII från Textualis: graferna är inte särskilt kantigt 
utformade; överhängerna och underhängerna är lika långa som staplarna i det mittre 
mellanrummet; \ú\ sträcker sig in i det nedre mellanrummet. 

Handskrifter uppvisar också några kursiva drag: graftypsvarianten {a1} är nästan 
enrummig, då stapeln inte formar någon båge; {d2} avslutas upptill med en ögla. Vissa 
drag kan klassificeras som den engelska varianten av cursiva antiquior: stapeln på \ú\ 
som fortsätter under baslinjen och böjs åt vänster i {ú1} och {ú2}, och i {ú3} övergår i en 
sluten ögla. Graftypen \þ\ uppvisar en likadan utformning i graftypsvarianterna {þ1} och 
{þ2}. 
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Genom den ortografiska undersökningen har jag kunnat fastställa vilka graftyper som 
i AM 231 VII används för de olika fonem som ingår i den klassiska fornisländskans 
fonemsystem. De resultat som jag har kommit fram till avviker på vissa punkter från det 
man tidigare hade iakttagit. 

Förutom de yngre och äldre drag som Rindal redogör för har jag som yngre drag 
också kunnat iaktta den flitiga användningen av \av\ för /ɔ/ istället för \o\. Det senare 
är ett äldre skrivsätt och används bara några gånger; fonemet /æ:/ skrivs oftast \æ\, ett 
skrivsätt som blev allt oftare använt i isländska handskrifter mot slutet av 1200-talet; 
/l/ dubbeltecknas alltid framför /d/ och /t/; reflexivändelsen i verben är ibland \zt\, 
vilket är en yngre skrivning än \z\. 

Bland de äldre dragen kan man också nämna bruket av graftypen \o\ för den bakre 
trycksvaga vokalen, ett drag som jag återkommer till senare i detta avsnitt. 

Vokallängden markeras ibland genom ett accenttecken, men bara i kortare ord som 
prep. á, pron. dem. sá och pret. 3 sg. av verbet sjá, d.v.s. sá. Fonemet /a:/ är det enda vars 
längd i denna handskrift ibland är markerad, förutom vid ett tillfälle där /ø:/ skrivs \æ*\ 
med ett accenttecken på. 

Dubbelteckning av vokal förekommer bara i personnamn av icke-nordisk ursprung, 
t.ex. \barlaam\ (2r1) och \balaach\ (2v26). 

Fonemet /ɔ/ skrivs på tre sätt: \av\, som är det vanligaste skrivsättet, \o\ och \a\. 
Det senare förekommer endast en gång. Vad gäller distrubutionen av skrivningen \av\ 
resp. \o\ överensstämmer denna inte med de generella tendenser som Lindblad (1954) 
redogör för. Skrivningen \av\ används i princip genomgående efter /v/, framför /r/, 
nasal + konsonant, /f/ och /l/. På grund av fragmentets ringa omfång går det inte att dra 
allmännt gällande slutsatser, men trots det kan man anmärka att skrivaren använder en 
konsekvent ortografi i de ord som förekommer i fler än ett belägg, med undantag av adj. 
allr, som uppvisar stor variation. 

Fonemet /e/ skrivs alltid \e\, förutom vid ett tillfälle, där \æ\ används. 
Fonemet /ø/ skrivs \o\ och hålls inte isär från /ɔ/, vilket tyder på att de hade 

sammanfallit vid denna tid.  
Fonemen /ø:/ och /æ:/ skrivs i de flesta fall med samma graftyp, d.v.s. \æ\. Fonemet 

/æ:/ skrivs också \e\ i konj. pret. av verbet vera, efter de velara konsonanterna /g/ och 
/k/ samt före nasal konsonant. Två gånger används graftypen \¶\ för /æ:/. 

Vad gäller de vokaliska fonemen i trycksvag ställning kan man till skillnad från vad 
Rindal (1981:*43) tidigare iakttagit notera att den främre trycksvaga vokalen inte alltid 
skrivs \i\, utan i ett fall \e\, och den vanligaste beteckningen för den bakre trycksvaga 
vokalen är \o\, medan \v\ förekommer i ett fåtal ord. 

Konsonantlängden betecknas antingen genom dubbelteckning, med kapitäler, med 
överskriven punkt eller med särskilda graftypsvarianter. Fonemen /g:/, /m:/, /r:/ 
tecknas med kapitäl, som dock i vissa fall bara har framhållande eller dekorativ funktion. 
Fonemet /t:/ skrivs alltid med en överskriven punkt, förutom i de fall där en abbreviatur 
intar platsen där punkten normalt skrivs. /n:/ skrivs alltid med den särskilda 
graftypsvarianten {n3}, förutom vid ett tillfälle där {n1} med överskriven punkt används. 
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De andra långa konsonantiska fonemen skrivs genom dubbelskrivning, medan /k:/ alltid 
skrivs \ck\ förutom i \þekþ\ (1r28). 

Det förekommer fall av dubbelskrivning av fonem som i normaliserad ortografi 
betecknas korta. Fonemet /l/ dubbeltecknas alltid framför /d/ och /t/, samt i ett par fall 
i slutljud efter /r/, vilket tyder på en assimilation i uttalet av /rl/ till /l:/. Att en sådan 
assimilation har ägt rum styrks av ordformen \ballam\ (2v25) för namnet Barlaam. 
Skrivningar som \karll\ för väntat karl är en kompromiss mellan skrivarens uttal och 
den ortografiska traditionen. 

Fonemet /k/ skrivs alltid \k\ förutom i uddljud före /r/, då \c\ används. Endast den 
sistnämnda graftypen uppträder i samband med supralinjära alfabetiska abbreviaturer. 
Skrivningen \ch\ för /k/ förekommer endast i personnamn av icke-nordiskt ursprung.  
Fonemet /k:/ skrivs alltid \ck\ förutom i \þekþ\ (1r28). På grund av inflytande från den 
latinska ortografin används en gång graftypen \q\ i ordet \kyqvinda\. 

Graftypen \z\ används ibland för fonemet /s/ och i vissa konsonantiska 
kombinationer där /s/ ingår: ds kan skrivas \dz\; ðs skrivs ibland \z\; i förbindelserna 
lls och nns används \z\. För övrigt används \z\ i superl. form av adj. och till skillnad från 
vad man tidigare hade noterat används både \z\ och \zt\ i den mediopassiva formen av 
verben. 

Norvagismerna som har iakttagits är fler än dem man tidigare hade räknat med. Till 
norvagismerna räknar jag, förutom ordformen \herbyrgi\, också den oomljudda formen 
\ma÷#oþvm\, skrivningarna med \e\ för /æ/ efter velar och före nasal konsonant, samt 
skrivningarna med \þ\ för /d/ efter nasal konsonant och efter /l/.  
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Del 2 
 
6. Editionsprinciper 

Texten av AM 231 fol. VII presenteras så bokstavtroget som möjligt. Handskriftens 
radindelning har behållits, förutom när en rad som inleder ett nytt avsnitt också 
innehåller i sin högra del slutet av den föregående meningen. Det innebär att en rad 
består i början av ett nytt avsnitt (d.v.s. en ny mening) och i slutet av en mening som 
avslutar föregående avsnitt. I sådana fall inleds det nya avsnittet för tydlighets skull på 
den följande raden. I ett fall (1r11) har raden i handskriften inte rymts på en rad i min 
utgåva. Då har jag återgivit den del som inte fått plats i slutet av följande rad och 
markerat den med en vänster hakparentes. 

Abbreviaturer har upplösts och återgivits med kursiv. Huvudprincipen vid 
upplösning av förkortningarna har varit att följa skrivarens egen ortografi. Då samma 
ord förekommer både i förkortad och oförkortad form har upplösningen styrts av den 
utskrivna formen. I de osäkra fall då det inte har varit möjligt att iaktta ordet i 
oförkortad form har jag tagit hänsyn till hur skrivaren skriver motsvarande grafföljd i 
andra ord. Hänsyn har också tagits på en paleografisk nivå till vilken graftyp skrivaren 
brukar använda i en viss ställning. Till exempel har jag valt att upplösa förkortningar av 
typen \þr\ i slutställning med r rotunda, då r i slutställning efter þ alltid skrivs ¨. 

Vad gäller förkortningen för eigi skulle man kunna upplösa den på två olika sätt: 
antigen \eigi\, eller \eigi\. Jag har valt att betrakta den som en kontraktion med första 
och sista bokstav angivna (\eigi\), istället för en suspension med de två första 
bokstäverna angivna. 

Förkortade geminata konsonanter, t.ex. genom överskriven punkt, är dubbelskrivna i 
utgåvan. De kapitäler som står för geminata konsonanter har däremot behållits och 
transkriberats så texttroget som möjligt, d.v.s. genom att också återge eventuella 
överskrivna punkter eller streck. Förkortat /n:/, i t.ex. \manna\, återges med ÷, \ma÷a\. 
Som jag förklarade tidigare i uppsatsen skrivs /n:/ i de flesta fall ÷#, men också ÷1 och ÷. 
Eftersom det förekommer fall där ÷ inte har någon prick eller något streck och dessutom 
fördelar sig dessa tecken inte på ett strikt komplementärt sätt, bör man se 
pricken/strecket som redundanta drag. 

Distinktionen mellan storbokstäver och minuskler behålls så som den uppvisas i 
handskriften, utan att någon speciell hänsyn tas till personnamn eller ord i början av nya 
meningar. Förstorade minuskler återges med versaler. Anfangerna återges också som 
vanliga versaler och dessutom utmärks de i noterna. 

I utgåvan har jag behållit variationen mellan graftyperna \r\ och \¨\ samt \ú\ och \s\. 
Däremot behåller jag inte distinktionen mellan u och v. Som nämnts i avsnittet 3.6 är det 
nämligen svårt att med säkerhet avgöra vilken bokstav det är frågan om. Trots att man 
ibland kan lättare skilja dem åt är gränsfallen, där detta nästan är omöjligt att göra, för 
många för att helt kunna undvika inkonsekvenser. Därför har jag föredragit att 
genomgående återge u och v med den senare. \y\ skrivs så gott som alltid med en 
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supralinjär punkt, som dock inte har någon betydelseskiljande funktion. Graftypen har 
därför genomgående återgivits som vanligt y. De enstaka fall där ingen prick finns 
utmärks i noterna.  

Interpunktionen består endast av punkter och deras placering är ganska 
oregelbunden. Ibland skrivs punkt närmare början av följande mening än slutet av den 
föregående; ibland skrivs de på samma avstånd från båda meningarna. I utgåvan återger 
jag punkterna alltid i anslutning till de meningar de markerar slutet på. Då punkter står 
runt förkortade ord, har jag bedömt från fall till fall om punkten ingår i abbreviaturen 
eller inte, genom att ta hänsyn till skrivarens vanliga skrivsätt av förkortningarna i fråga. 

Eventuella fel i texten rättas inte, då syftet som sagt är att hålla sig så nära texten som 
möjligt. 

Dessutom använder jag mig av följande tecken: 
 
[...] Skadade men läsliga grafer. I noterna anger jag vilken typ av skada det rör 

 sig om och vilka delar av de skadade graferna som är läsliga, med 
 undantag av de skadade grafer som befinner sig på sista raden av varje 
 sida. Dessa är, som redan nämnts, skadade på grund av att bladens sista 
 del är bortskuren. 

 
[000] Helt oläsliga grafer på grund av skador. Antalet nollor motsvarar ungefär 

 antalet oläsliga grafer. I de fall där kontexten möjliggör att rekonstruera 
 den skadade texten anges rekonstrueringen i noterna. 

 
├...┤ Struken eller utraderad text. 
 
<...>  Outskrivna anfanger. 
 
´...`  Text tillfogad i marginalen som är avsedd att infogas i brödtexten.  
 
`...´  Text tillfogad över linjen som är avsedd att infogas i brödtexten. 
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7. Diplomatarisk utgåva av AM 231 VII fol. 

1r 

  komaz af natvrvligri frendúemi ok aút er ha÷ úa* a úyni úinvm sva úæmiligvm vitrvm ok vel ma÷#o 

  þvm b¨aþliga at pina ha÷ eþa d¨epa. Enga van þottiz ha÷ ok eiga ne i úia at ha÷ fengi honvm únv 

  it til úiŋ#ar trvar. ha÷ ottaþiz ok ef ha÷ talaþi lengr viþ ha÷ at ha÷ mvndi af útaþfeúto trvar 

  úi÷#ar sva grimlig andúvo¨ veita honvm at þa mvndi ha÷ verþa at pina ha÷ meþ einhverivm hætti ’ 

5  reiþi úi÷#i. ok reiú konvngr þa vpp akafliga ok mællti. villda ek at alld¨i verir þv fædd¨ i þe÷#a 

  heim9 er sva úvivirþir gvþa vara ’ þinvm o¨þvm. ok fyrir lætr favþo¨ligar meþferþir. 

  En [e]cki10 úkalltv þvi lengi fagna eþa varir o* vinir. þvi at þeirra illzka úkal þer litiþ útoþa 

  ef þv lætr eigi af þi÷#i o hlyþni. ok gerir i moti goþvm varvm lengr ok mer. þa úkal ek 

  meþ mavrgvm kvolvm ok pinúlvm þer fyrir koma. ok eigi gera úem faþir viþ úon helld¨ úem viþ 

10 a÷#an o*vin ok opinberan andúkota. 

  <S>em11 konvngr hafþi þeúúi ognar o¨þ mællt. þa úneriz konvngú úonr i÷1 til herbergiú úinú leyniliga. ok 

             [hof vpp av 

  go úin ok bæn. hend¨ ok havfvþ þangat úem ha÷ viúúi alla úina hialp vera ok mællti. d¨o 

  tti÷1 “vþ mi÷# til þin kalla ek af inztvm hiarta rotvm ok meþ fvllkomnvm hvg. þv 

  ert viú van. ú[a÷1]r12 atrvnaþ¨. vrv“#t hæli. travút ok vo¨n allra þeirra úem vndir vilia 

15 bva þino valldi ok til þin flyia. lit meþ miúkv÷1 þi÷#i a* iþron mina meþ vægþ ok 

  iþron ok hogværo hiarta. fyrir lat mik eigi. ok úkil eigi hina miklo ok hina margfavlldo hi 

  alp þina fra mer. helld¨ hallt þin haleito heit viþ mik o* verþvgan þion þi÷1. þer iat[a]13  

  ek ok þik ke÷1i ek úa÷#an úkapara allra hlvta þvi at af þi÷#i fo¨úia ero allir hlvtir o¨þnir. 

  útyrk mik nv ok útaþfeút meþ travúti þinú valldz ok mattar at ek mega travútliga 

20 vt e[n]da14 allan mi÷1 alld¨ meþ útaþfaútri þeúúi trv. lit til min ok miúkv÷#a mer ok útatt útaþ 

  faútliga meþ mer. ok varþveit mik oúkaddan ok oúpilltan fyrir allri fiandanú villo ok vall 

  di. heyrþv hi÷1 mattvgi konvngr þv veizt allt. þer er kv÷1igt at úala min er avll bvin til 

                                                           
9 Detta är en rättelse av ett annat ord. Under \h\ finns det spår av en annan bokstav som är svårt att indentifiera. 
Vänsterstapeln avslutas med ett ovanligt långt utgångsstreck som ansluter till högerstapeln. Dessutom finns det 
spår av en krok under högerstapeln vid baslinjen. Grafföljden \ei\ har skapats ur ett förefintligt \m\. Skrivaren har 
nämligen fått fram ett \e\ genom att avsluta den första stapeln på \m\ med ett vågrätt uppåtböjt streck och genom 
att dra ett ytterligare vågrätt streck från den vänstra stapelns mitt, som ansluter till den mittersta stapeln. \i\ har 
skapats genom att skrapa bort ingångsstrecket på den högra stapeln, som kopplade den till föregående stapeln. 
Till slut får skrivaren fram ett \m\ i slutet av ordet \heim\ genom att lägga till en nästan lodrät stapel till vänster 
om den böjda stapeln på ett förefintligt \a\. 
10 Öglan på \e\ är skadad på grund av en bläckfläck som gör den ifylld. 
11 Utrymme för anfang. En minnesbokstav \s\ finns i marginalen. 
12 Den översta delen av öglan på \a\ och vänsterstapeln på \÷1\ är skadade och delvis försvunna. Graferna är ändå 
identifierbara. 
13 Öglan är inte helt synlig på grund av en bläckfläck. 
14 Det finns bara spår av de nedre delen av högerstapeln.  
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  þi÷1ar miúkv÷#ar. ok aútar ok b¨e÷#ir sva úem af hita ok þo¨úta fyrir vtan vokva ok vatn. 

  ok langar til þin. þvi at þv ert b¨v÷#r eilifr fvllr fliotandi miúkv÷#ar. Gef eigi vndir 

25 valld gri #̂ra o*vina þær úalo¨ er vndir þitt valld bioþazt. veit mer þat úynþvgvm at 

  ek mega glaþliga glaþ¨ vndir allar pinúlir fyrir þinar úakir ganga. ok mi÷# likam lyúti 

  liga ofra fyrir þinú helga nafnú15 úakir. Engi er sva veikr at aflit úko¨ti ef þv villt 

  útyrkia ha÷. þvi at þv ei÷# ert útyrkr ok útaþfaútliga þekþ. A avll úkepna at dyrka  

          ok lofa eilifliga. 

  ´J`afnúkiott úem konvngú úonr hafþi lokit bæn úi÷#i. þa kendi 

30 ha÷ gvþliga milldi ok miúkv÷1 úkiott útyrkia hvg úi÷1 ok lyúa. ok þottiz ha÷ þegar vera av 

  rv“r ok o*n allrar hræzlo ok var þo a bænvm úiþan alla nott til “vþú 

  <Þ>vi16 næút kallaþi konvngr til úin arachim. ok gerþi honvm kv÷1igt allt þat úem fraˆ hafþi farit 

  meþ honvm. ok úyni hanú ok engi var van [0] at nockvrú kynú ogn mætti honvm fra úinvm 

  vilia vænda. Arachiúú gaf honvm þat raþ at ha÷ úkylldi hætta grimleik ok harþlyndi 

35 viþ úon úi÷1 ioúaphat. ok taka helld¨ a÷#an hatt bliþara. ok meþ bliþlæti ok fagrmælvm 

  lockanvm [ok] [fag]rlætvm. ok lata allt [vera] e[ptir hanú vilia ok þ]icki mer [þat] likar[a] [00] [þeúúi i÷1] 

  

1v 

  hi÷# úæti. Sæ*m ok virþ inar hvito hæro¨ alld¨ ok elli favþ¨ þinú ok ræk raþ min. fy 

  lg fo¨tavlvm favþ¨ þinú. Gack til ok blota ok fo¨na goþvm varvm. þa úkvlo þav meþ mik 

  lvm úkvnda hægiaz af úi÷#i reiþi. þaþan af úkvlo þav þer gefa langa lif daga ar ok 

  tima ok konvngligt riki meþ úæmþ ok allzkynú fremþ. ˆer úkalltv ok feþ¨ þinvm vera keË# 

5  af þi÷#i hlyþni ok eptir læti. Allir aþrir mano ok lofa þik af þinvm goþvilia þvi at 

  úa fær ser mikit lof er feþ¨ úinvm veitir eptir læti. ok i þvi allra hellzt er goþvm varvm er til 

  úæmþar ok virþingar. hvi hy“#r þv þat mi÷1 goþi úonr at ek villda sva illt úkipti a ger 

  a viþ úialfan mik at ek villda it veË#a af tveim koútvm kioúa. ok tyna mer úial 

  fvm af úialfú minú valldi. En þv hy“r þat at ek vilia úkipta illo i gott. ok helld¨ kioúa 

10 davþa en lif. þa lizt mer úonr mi÷# úem þv hafir ranga hvgúan. eþa ser þv eigi  

  hverúo mikla a hy“io útarf ok navþir er ek þoli a* úialfvm mer i moti minvm o* vinvm 

  fyrir verndar úakir ok gezlo minú rikiú. sva ok þeirri a hy[“]io17 er ek þoli hverúdagliga út 

  vndvm i hvngri ok þo¨úta i langri vega gavngo. útvndvm ok þegar þeúú þarf viþ þa li“# ek 

  úialfr beË# a beË#i io¨þv ok þicki mer þat allt lett ok litiþ fyrir mi÷#ar úæmþar úakir sva 

15 mikill avrleikr er ok meþ mer at ek tæmi optliga allar hallir ok fehirþzlo¨ af fe 

                                                           
15 \a\ är en rättelse av ett förefintligt \e\. 
16 Utrymme för anfang. En minnesbokstav \þ\ finns i marginalen. 
17 Den nedre delen av \“\ är skadad på grund av en bläckfläck. 
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  mino gef ek þat riddervm minvm ok rikiú mo÷vˆ fyrir úin útarflavn. En af úvmo læt ek 

  gera goþvm varvm mvúteri ok aget herbyrgi þeim til dyrþar. ok mattv meþ þeúúo hvgúa at 

  meþ þvi at mer er sva litil úpavr a * feno ok eigi meiri fyút til framd¨attar fiarinú. Eigi 

  úpavrvmz ek ok viþ vaú ok erfiþi at þola fyrir úæmþar úakir minú Ëikiú. ok ef ek viúúa at 

20 criúti÷#a ma÷a trv veri betri úv úem þeir hafa vpp hafiþ i galilea landi eþa rettari 

  en va *r trv eþa vaË#a feþra. þa mattv vel úkilia at ek mvnda glaþliga vndir 

  hana ganga. ok meþ avllvm hvg ok koútgefi þat rækia er holligazt veri úalo mi÷#i. 

  en ef þv hy“#r at úkamúyni min gangi til eþa galeyúi18 at ek hitta eigi i þeúúo úatt at 

  úia. þa mvnda ek eigi sva marga nott i úva mikilli a hy“io li“#ia vakandi til þeúú 

25 at kioúa þat af avllv er mer veri meút til úæmþar. ok fyrir þvi at ek hefi eigi it mi 

  nzta fyrir latiþ af avllo þvi er ek viúúa mer meút til frama ok virþingar. helld¨ 

  lagþa ek allt útarf ok útvnd eptir megni ok mætti. þat allt at fvllgera er ek viúúa 

  mina úæmþ meút i vera meþ úinvm mikla vilia. at bæþi miok sva er þat mattvligt 

  ok o* mattvligt er mer kom i hvg at ek matta fi÷#a i heiminvm mer til úæmþa. Ecki 

30 læt ek þær a úko¨ta. ok vænti ek at ek úia e÷# meþ invm meútvm ok nafnfrægi 

  oztvm havfþingivm i tavlo i úæmþvm úinvm. hverúo ma þat þa vera at meþ þvi at mer hefir 

  sva mikit kapp a* verit at avþlaz þat er litilú er vert ok b¨att liþ¨ at eigi mvndi mi÷# 

  hvgúi þvi meiri til at þiona goþvm varvm er oúú útend¨ allt gagn af meþ allri 

  hvgúan19 ok útarfi ok avllvm crapti ok útyrk ok hiarta. ok hvgúkoti at kioúa þat af 

35 þeirri trv er rettligazt veri ok þeim felli meút i þocka. 

  <E>[k]20 [00]ri [op]tliga i [þeúú]o útar[f]at nætr ok da[g]a. ok [þ]a er ek þottvmz eigi mer ei÷# æri÷# 

  

2r 

  En ei÷1 er raþi÷1 fo¨gavngo maþ¨ criúti÷#a ma÷a. ok ætloþv allir at barlaam veri. En þat var ravnar ÷a 

  cho¨. Nv volldi þvi meút criúti÷#a maþ¨ fæþ úv h[in]21 harþa refúing ok grimleikr er heiþnir havf 

  þingiar havfþo a þeim hvarvitna. Margir leyndoz ok hirtvz i holvm. Mikill fiolþi var úa* ok er 

  eigi treyútiz eþa trvþi konvngúinú fagrmælvm. ottvþvz at nockvr flærþ ok leynd úvik mvndo 

5  vndir bva. En þeir allir úem criútnir vo¨v flvttv fram bænir úinar vm nætr. ok “vþú þionvúto þack 

  úamliga ok þo leyniliga. Engi var úa er eigi úkalf eþa efaþiz i trv af hræzlo ok otta. nema i÷1 vn 

  gi Joúaphat er alla úina þræto fal vndir “vþú fo¨úia ok travúti. 

  A22 þeim tima er úia i÷1 mikli fiolþa fvnd¨ er konvngri÷# hafþi til úin útefnt var þar úaman komi÷# 

                                                           
18 \y\ har här ingen överskriven punkt. 
19 Mellan \g\ och \ú\ finns en bläckfläck. 
20 Utrymme för anfang. 
21 Grafen är skadad på grund av en bläckfläck mellan staplarna, som inte tillåter en tydlig identifiering av dem. 
Ändå går det att se högerstapelns nedre del. 
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  þa var konvnginvm bvit úæmiligt haúæti ok tigvrligt. þa bavþ konvngr úyni úinvm at úitia hia 

10 ser. En ha÷ fyrir úakir kvrteiúi ok natvroligú litillætiú. sva ok fyrir úakir tignar ok virþingar 

  favþ¨ úinú. þa úettiz ha÷ niþ¨ a * io¨þ fyrir fætr favþ¨ úinvm. þar i hia útoþ mikill fiolþi mei 

  útara ok viúdomú meiútara. þeirra er vitrir hvgþvz vera ok vo¨v þo vitlavsir. þvi at þeir úkip 

  to trv úi÷#i. ok “vþú dyrþ i úkvrþgoþa villo úkynlavúra ok davþra ma÷a ok ferfætra kyqvinda 

  ok margrar a÷1aË#ar úky[0]lavúrar23 úkepno. Allir þeúúir vo¨v til þeúú komnir at mæla i moti konvngú 

15 úyni ok avllvm hanú felogvm. þvi likazt úem i ei÷#i dæmiúavgo er úagt fra þvi er geit ein 

  geck til bardaga viþ leon eitt. En konvngú úonr hafþi allt úitt travút. ok atrvnaþ til enú h¶úta 

  “vþú ok vndir hanú vo¨n ok valldi ok fal úik þar ok allt úitt travút. ok athæfi. V vinir hanú havfþo van 

  úina a* veralldligvm havfþingivm ok þeirra herrar. En þeir meþ mikilli veúolþ hvgþo sva þat til 

  hialpar ok lavúnar. ok varþ þeim úem avllvm oþ¨vm er a trva úin fyrir hvgúan ok fanyt æt 

           lon at hegoma. 

20 NAcho¨24 var þar fraˆ leidd¨ er barlaam lezt vera 

  þat hvgþo ok þeir úem meþ konvnginvm vo¨v at ha÷ veri. ok treyúto miok a úina vitringa. ok 

  viúdomú me÷1. En mattvgr “vþ er úlika hlvti hafþi aþ¨ fyrir hvgúat meþ úino valldi. ok 

  vilia. ha÷ úa lavngo aþ¨ fyrir þeúúo mali ok lyktvm þeúúaË#ar þræto. 

  Sem25 allt folkit úat ok þagþi ok til hlyddi. þa hof konvngr úva ræþo úina. fyrir meiúto¨vm ok úpe 

25 kingvm úi÷#ar trvar. er úa÷1liga v[o¨v]26 hanú úvi karar ok allra þeirra er fylgia úlikra falúra ma÷a 

  fo¨tavlvm. Nv er oúú fyrir havndvm mikil þræta ok hæfir oúú eigi a÷#at en þetta mal úe meþ 

  úkynúamligri hvgleiþing vitrligrar ok glockþeckrar úkemþar. Nv verþ¨ a÷#at hvart 

  i dag af varo mali at ver úigrvm þe÷a gamla karll ok hæro karll. ok úa÷#an villo ma÷ bar 

  laam ok þa alla er hanú boþo¨þ fylla ok mvno þer hafa af mer ok avllvm oþrvm úto¨havfþingivm 

30 þeúúa heimú úæmþ ok úoma villd ok vingan. ok heita iafnan úiþan vitrir úigra├þir┤rar. Er i sva 

  miklvm úto¨hlvtvm vilit úa÷1úyni rettindi vpp hallda eþa aþ oþ¨vm koúti úigraþir ok yvir 

  komnir meþ allri úkav #̂ ok úneyping meþ haþvng ok hatan til davþa dæmþir. En avll 

  yþo¨ avþæfi yþ¨vm o* vinvm gefin. ok verþ¨ meþ ollv yþo¨ mi÷ing alld¨i úiþan gio¨ ne til goþú 

  getin. En likamir yþrir gefnir úkogardyrvm at úlita ok úvelgia. En bavrn yþo¨ bloþ 

35 ok afúpringi ok ætt úe úelld úiþan vndir eilifan þrældom ok herfiligt anavþar ok. 

  <N>v27 úem konvngri÷# hafþi þeúúa leiþ lykt ræþo úi÷#i. þa tok konvngú úonr til o¨[þ]   

 

                                                                                                                                                                                     
22 Anfang. 
23 På grund av en bläckfläck är bara ett triangulärt ingångsstreck synligt vid linje 3. Av kontexten kan man ändå 
förstå att det rör sig om ett \n\. 
24 Anfang. 
25 Anfang. 
26 Öglan i förkortningstecknet \o\ är ifylld. 
27 Utrymme för anfang. 
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2v 

  En þv bart fyrir mik mavr fagryrþi únioll ok úlett at ek úkyllda fyrir lata lavg ok trv fo¨n 

  ra úiþa ok favþ¨ligrar venio. En þeim gvþi e“#iaþir þv mik at þiona er mer ok oþ¨vm 

  var miok o kvnnigr28 aþ¨ ok hæzt mer meþ mikilli lockan a÷#arú heimú o komnvm fagna 

  þi ok o tavloligvm ef ek villda þeim fo¨tavlvm hlyþa ok reita sva favþ¨ mi÷1 ok fyrir lata frend¨ 

5  ok foútb¨æþ¨ gleþi ok gaman ok allt þat úem þeúúa heimú er mo÷vˆ til þeúúar veralldligrar úæmþar 

  ok roar. Nv hvgúa sva þitt mal at þat útend¨ vndir miklvm haúka. at af þvi ef þv verþ¨ 

  úigra├þ¨┤`ri´ i þeúúi þræto. ok úa÷#ar þv eigi úva at rettar ero fo¨tavlr yþrar. En þa er i 

  moti oúú ero úynir þv yvir komna ok þeirra meþ ferþ ok atrvnaþ er ecki a÷#at gera 

  þeim úem fylgia ok meþ fra nema fl¶rþ ok fiandanú falú. En þv matt fa af þeúúvm úigri mikit 

10 lof meira en fleútir aþrir i varvm lavndvm. Jafnan mvntv ok kallaþ¨ úa÷#inda [m]eiútari29 

  ok boþari heilúamligra hlvta. ok úkal ek útaþfaútliga útanda vndir þi÷#i ke÷ing ok úiþan criúti 

  þiona alla mina lifdaga. En ef þv verþ¨ i þeúúi freiútni úigraþ¨ ok fyrir lagþ¨ ok verþ¨ mer at 

  þi÷#i ke÷ing sva mikil úneyping. þa úkal ek þegar i útaþ a þer hefna mi÷#a úkemþa 

  ok harma. ok úialfú minú h[a]vndvm úlita tvngona o¨ havfþi þer. ok hiartaþ [o]¨30 þer 

15 at rifa hvndvm at gleypa ok úvelgia allan þi÷# likama meþ ollvm þinvm i÷1yflvm úvi 

  virþliga úvnd¨ úkiptta. ok úkal úv úvivirþing fara ok flivga avll lavnd i÷#an at af þvi 

  megi aþrir varazt ok viþ¨ úia at færa konvngú úyni i nockvra villo eþa flytia fyrir þeim falú 

            ok hegoma. 

  ÞA31 er nacho¨ hafþi heyrt úva grimlig o¨þ konvngú úonar. þa o gla32 

  ddizt ha÷ miok ok fa÷1 at úv únara ok gilld¨a þrongþi alla vega at honvm er ha÷ hafþi 

20 oþ¨vm ætlat. þa hvgúaþi ha÷ meþ ser at betra var at fylgia mali konvngú úonar ok hanú hlvt at ver 

  ia. helld¨ en biþa úva b¨aþligan davþa meþ sva úkioto liflati. Gio¨la viúúi ha÷ ok at honvm 

  var litiþ til o færo viþ konvngú úon ef ha÷ villdi i nockvrvm [h]lvt33 reita hvg hanú. En al 

  lt geck þetta þo eptir “vþú fo¨úia ok úkipan er útvndvm lætr o vini úini úa÷#a úitt eyrindi 

           moti rettindvm. 

  Hvartve“#ia34 vo¨v hia þeúúaË#e ræþo úkvrþ 

25 goþa villo me÷. ok nacho¨ miok þvi likazt úem b[a]llam35 ´alaam` fo¨þvm fo¨ eptir boþi konvngú 

  þeúú er balaach het at blota ok bavlva iúraelú36 folki. En ha÷ gio¨þi þat navþigr. ok þo 

                                                           
28 Graftyp \n\ med överskriven punkt för /n:/. 
29 Bläcket på den andra stapeln har mattats. 
30 Öglan på \o\ är ifylld av en bläckfläck. 
31 Anfang. 
32 I utrymmet mellan \ogla\ och \ok hegoma\ står det \ra\ i kursiv. Graferna är placerade på linje 3. 
33 Bläckfläck i det mittre mellanrummet mellan grafens staplar. 
34 Anfang. I marginalen står ett \h\ som minnesbokstav. 
35 En bläckfläck finns till höger om grafens stapel. 
36 Det första \ú\ i ordet saknar underhängen. 
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  meþ “vþú fo¨úia at ha÷ blezaþi þa er ha÷ villdi bavlva. 

  Konvngri÷#37 úitiandi i haúæti úino. ok fyrir fotvm honvm úon hanú. þar vo¨v ok viþútaddir margir viú 

  domú me÷ ok bokfroþir me÷ er úialfvm ser vo¨v o* froþir. þvi at þeir havfþo her til hv 

30 g úi÷# ok tvngo hveút til þeúú at niþra ok o* nyta rettindi ok úa÷#indi. Otavligr fiolþi 

  folkú var þar úaman komi÷1. viúú at verþa hvarir þar fengi hi÷1 hæra hlvt. criútnir me÷ eþa he 

           iþnir i þeúúaË#i þræto. 

  Þvi38 næút útoþ vpp ei÷# margfroþ¨ meiúteri 

  er allir helldo fyrir i÷1 viúazta ok mællti til nacho¨ú. ertv úa barlaam er alla úkemþ ok 

  úvivirþing gerir ok mælir gvþvm varvm. ok hi÷# lofúælazta konvngú úon leiddir i þa villo 

35 at ha÷ hafnar gvþvm ok gavfgar criút i÷# kroúúfeúta. 

  [NAcho¨]39 [ú0]arar ek em viút barlaam er úa÷1liga fyrir litr gvþi yþra. En konvngú úon hefi ek eigi 

                                                           
37 Anfang. 
38 Anfang. 
39 Anfang. 
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