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Sammandrag 
Uppsatsen presenterar en diplomatarisk utgåva av ett stycke text ur handskriften R 683, från 
senare hälften av 1600-talet. Texten är en avskrift av delen Gylfaginning ur Snorri Sturlusons 
Edda enligt versionen nedskriven i handskriften DG 11, från tidigt 1300-tal. Uppsatsens syfte 
är att presentera en hittils relativt ostuderad text som en självständig skriftprodukt, samt 
försöka att spåra dess specifika drag som skiljer den från dess ursprungstext samt övriga 
versioner av Snorris Edda. Undersökningen har genomförts utifrån ett nyfilologiskt 
perspektiv, inte med tanke på dess relation till övriga versioner utan med fokus på vad som 
egentligen står i handskriften. Resultatet visar att texten i R 683 skiljer sig något från DG 11, 
och jämförelseundersökningen med övriga Edda-versioner visar att skrivaren, Jón Rúgmann, 
använt sig av andra källor för sin avskrift, i synnerhet de i handskrifterna Codex Regius, 
Codex Wormianus samt Peder Resens (Resenius) utgåva av Laufás Edda. Samtidigt visar 
skrivarens arbete tecken på en personlig kunskap i den medeltida isländska textproduktionen, 
vilket förklarar de tillägg och kommentarer som inte är direkt tagna ur texter utan tyder på 
vidare forskning eller förkunskaper.  

Slutligen lyfter uppsatsen fram Jón Rúgmanns vetenskapliga förtjänster i den nordiska 
filologins tidiga etablering i Sverige samt presenterar den stora potential i förbisedda 
handskrifterna som R 683.  
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att ur ett nyfilologiskt perspektiv presentera avskriften av stycket 
Gylfaginning ur Snorres Edda. Avskriften är skriven av islänningen Jón Rúgmann och är idag 
bevarad på Uppsala universitetsbibliotek under handskriftsnumret R 683, daterad till sent 
1600-tal. I samband med undersökningen kommer vissa punkter att få speciell tyngd: 
 

• Skrivaren bakom verket: hans stil, speciella drag i hans språk och ortografi.  
• Texten som fysiskt objekt och som kulturmedlare mellan olika tider: hur ser 

handskriften och texten ut, både fysiskt och innehållsmässigt?  
 
Uppsatsen kommer också att ta upp olika frågeställningar, som utgår ifrån huvudsyftet: 
  

• Hur mycket skiljer sig avskriften i R 683 från den medeltida texten i handskriften 
DG  11? Och mer i detalj: vilka är skillnaderna? Är de ortografiska, grammatiska, 
syntaktiska? Är de systematiska? Kan de bero på skrivarens val eller är de enbart 
slarvfel? 

• Använde sig skrivaren av andra källor för sitt arbete, förutom texten i DG 11? 
• Hur mycket kunde skrivaren om Edda-traditionen och övriga isländska texter när han 

började sitt arbete?  
 
Jag vill också nämna att uppsatsen tar sin inspiration från forskningsprojektet kring Uppsala-
Eddan som just har avslutats (september 2012) vid Uppsala universitet, ett mångårigt projekt 
där filologer, språkvetare m.m. samarbetar. Uppsatsen vill också tankemässigt koppla sig till 
detta projekt som en parallell studie, med tanke på sitt ämne.   
 

1.2 Problemformuleringar 

Tidigare forskning kring just denna handskrift och om skrivaren, Jón Rúgmann, är mycket 
begränsad och har gjorts främst inom större forskningsprojekt kring Uppsala-Eddan och 
stormaktstidens litteratur. Det har därför varit svårt att samla in material om just denna 
skrivare och hans stil. Detta har lett till att jag valt att forma undersökningen mest utifrån en 
nyfilologisk synvinkel, där jag koncentrerar mig på verket som sådant, och skrivaren får ses i 
ljuset av texten han producerat.  

Nordisk filologi som handlar om senare tider än medeltiden är inte vidare populär, 
åtminstone inte i vidare kretsar och är till stora delar ett outforskat ämne. Det kan därför vara 
intressant, dels för andra nordister och filologer, dels för andra kategorier av läsare, att 
komma i kontakt med en icke-medeltida text.  
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1.3 Bakgrund  

Sverige upptäckte Island mycket tidigt, om man kan säga så. Enligt Landnámabók var det en 
svensk köpman vid namn Garðar Svávarsson, som först nådde Húsavík på Island under senare 
hälften av 800-talet. Han kallade landet Garðarhólmr men bosatte sig aldrig där: 
 

Maður hét Garðar Svavarsson, sænskur að ætt; hann fór að leita Snælands að tilvísan móður 
sinnar framsýnnar. Hann kom að landi fyrir austan Horn hið eystra; þar var þá höfn, Garðar 
sigldi umhverfis landið og vissi, að það var eyland. Hann var um veturinn norður í Húsavík á 
Skjálfanda og gerði þar hús. [...] var landið kallað Garðarshólmur, og var þá skógur milli fjalls 
og fjöru.1  

 

Senare blev Island som bekant bebott av norrmän, hamnade under den norske kungens välde 
på 1200-talet och var till slut del av det danska riket i över femhundra år.  

Sverige ”upptäckte” Island på nytt drygt 800 år efter Garðars landstigning, under en 
historisk period då man på allvar började intressera sig för isländsk forntid (då sedd som 
”nordisk”) och framförallt för Islands fornspråk. Samtidigt började man att systematiskt 
översätta och ge ut isländska texter och samla på medeltida handskrifter, som på så sätt 
sparades och förvarades i trygghet för framtiden. Något som naturligtvis har gagnat moderna 
forskare i olika vetenskapliga ämnen, från historiker till filologer, från religionshistoriker till 
språkvetare. 

Denna Islandssvurm och kärlek för Nordens forntid började dock i Danmark – fast där, 
förvånande nog, med något mindre entusiasm – på grund av Ole Worm, som började att samla 
på isländska handskrifter för att forska om den danska forntiden. Enligt en kunglig befallning 
skulle alla islänningar som hade tillgång till medeltida handskrifter spara dem och skicka dem 
till Danmark, där de kunde bli undersökta (Lindroth 1975:244). Sverige följde i danskarnas 
spår: studier i fornhistorien blev ytterst populära och entusiasmen för fornhistorien och 
forskning om denna nådde sin kulmen under 1600-talet, den s.k. svenska stormaktstiden, då 
Sverige etablerade sig på allvar som en viktig politisk maktfaktor i Europa. I samband med 
sin ökande prestige ville Sverige också äga en ärorik forntid, en stolt tradition, som kunde ge 
stöd åt den segerrika perioden man levde i, samt fungera som en perfekt propagandafaktor för 
de kraftiga reformer och samhällsförändringar som skedde under 1600-talets första decennier. 
Ideologin som allt detta byggde på är kallad göticism. Med termen ”göticism” avses ”en 
strömning inom kulturlivet som yttrar sig i olika slags kopplingar till det forntida Norden” 
(Eriksson 1987:64). Dess grundtanke är att man ledde sitt ursprung från de en gång så 
segerrika goterna, och i samband med den alltmer spirande nationalism, som kom att råda från 
1400-talets slut, växte också intresset för det götiska arvet. Under Gustav II Adolfs regering 
nådde den svenska göticismen sin kulmen: man trodde blint på de götiska teorierna och det 
götiska arvet, och många av 1600-talets lärda som Johannes Bureus, Georg Stiernhielm och 

                                                 
1  Landnámabók, kapitel 1. ”En svensk man hette Gardar Svavarsson. Han åkte iväg för att leta efter Snöland, 
följande sin synska moders råd. Han kom iland öster om Horn: där fanns en hamn. Gardar seglade runt omkring 
landet och visste att det var en ö. Den vintern åkte han norrut i Húsavík, vid Skjálfandi, och byggde hus där. […] 
landet blev kallat Gardarsholm, och där fanns skog mellan fjäll och ebbstränder”.  
Texten är hämtad ur http://www.snerpa.is/net/snorri/landnama.htm och är presenterad med en nyisländsk 
ortografi.   
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Olof Rudbeck slöt sig till göticismens teorier. Samtidigt var det under den här perioden som 
den nordiska filologin och arbetet kring bevarandet av landets fornminnen såg sin gryning.  

Forntiden var mycket viktig för det stormaktstida svenska samhället, i synnerhet för de 
lärda och för landets regerande. Den sågs som hela landets rikedom och man började att freda 
fornlämningar och beskydda allt som ansågs härstamma från forna tider: runstenar, 
hällristningar, gravar, fornborgar, gånggrifter, m.m. Då handskrifter sågs som en skriven, sann 
källa till Nordens och Sveriges förflutna, kom de att få samma tyngd som andra lämningar 
och objekt för statligt skydd. Sverige var det första europeiska land som fridlyste 
fornlämningar: detta hände redan 1666.  

Vad man från början sökte i handskriftsforskningen var bevis på att Sverige var 
mäktigare än sina grannländer, i synnerhet Danmark. Medeltida sagor användes för att stärka 
politiska och territoriella krav. Senare blev forskningen mer ”vetenskaplig”: man började 
forska för kunskapens skull. Metoderna var ännu oslipade och teorierna var fortfarande 
präglade av göticism och religiös syn, men man kan i dessa allra första filologiska utgåvor av 
handskrifter skåda uppkomsten av den nordiska språkvetenskapen. Detta ledde till instiftandet 
av en ny professur vid Uppsala universitet, nämligen professuren i nordisk fornkunskap 
(1662). Den första att inneha titeln var Olof Verelius (Eriksson 1987:74), som också gav ut de 
första fornisländska texterna i Sverige. År 1667 inrättades Antikvitetskollegium, som skulle ta 
vara på alla fornlämningar och studera dem. Det blev senare kallat Antikvitetsarkivet, en 
föregångare till dagens Riksantikvariatsämbetet.  

Den enorma flit man la ner på handskriftssamling och forskning under stormaktstiden står 
som grund för uppkomsten av det litterära verk, som denna uppsats vill undersöka, d.v.s. den 
första avskriften gjord i Sverige av Snorres Edda. Avskriften gjordes av en islänning, Jón 
Rúgmann, som länge var bosatt i Sverige och arbetade med den kände språkforskaren Olof 
Verelius i Antikvitetskollegiet.    

Rúgmann är således huvudpersonen i en mycket äventyrlig och häpnadsväckande 
historia, både personlig och nationell. Hans roll i den nordiska filologins födelse i Sverige har 
ofta förbisetts, och det är få som känner till honom eller hans insatser. Därför vill uppsatsen 
också försöka presentera denna nästan okända person för eftervärlden, en person som 
hamnade på rätt plats vid rätt tillfälle, fast av ren slump.  
 

1.3.1 Skrivaren Jón Rúgmann: en biografisk presentation 

Jón Rúgmann föddes som Jón Jónsson år 1636 på gården Rúgstaðir i Eyjafjörður på Island. 
Han var son till en präst och fick därför en lärd fostran i skolan vid Hólar, varifrån han dock 
blev relegerad p.g.a. sitt häftiga temperament, uppstudsighet emot lärare och rektor och 
allmän saknad av disciplin. Han bestämde sig dock för att åka till Köpenhamn för att 
överklaga skolans beslut direkt till kungen och lämnade Island under sommaren 1658.  

Det var krig mellan Sverige och Danmark och skeppet han var ombord på, en dansk 
handelsskuta, tillfångatogs av svenskarna. Rúgmann fördes till Göteborg; här hade han turen 
att få möta riksdrotten Per Brahe, som blev intresserad av den unge islänningens medeltida 
handskrifter. Dessa hade Rúgmann förmodligen tänkt sälja i Köpenhamn för att få in lite 
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pengar. Handskrifterna väckte som sagt Brahes intresse, och han skickade Rúgmann till 
skolan i Visingsborg, på Visingsö, där denne stannade troligen ända till slutet av kriget 1660. 
Därefter skickades han till Uppsala, där han blev inskriven vid universitetet år 1662 och 
dessutom rekommenderades till ett kungligt stipendium av Brahe själv. 

Rúgmann började samarbeta med lärda män i Uppsala, eftersom han kunde läsa 
handskrifterna och hade isländska som modersmål. Han hjälpte Olof Verelius att ge ut de 
första sagorna, bl.a. Hrólfssaga Gautrekssonar, Bósasaga och Hervararsaga. De två sista 
sagorna hade han i sin ägo när han blev tillfångatagen: nu är de förvarade i handskriften R 715 
i Uppsala.  

År 1660 reste han till Köpenhamn, och sedan till Island, där han skulle hämta fler 
handskrifter. Enligt Nils Dahls uppgifter från 1724 återvände han 1661 till Sverige och 
arbetade med Verelius. År 1665 reste han åter till Köpenhamn: eftersom hans resekassa inte 
var stor nog stannade han kvar i Köpenhamn när pengarna hade tagit slut. Henrik Schück har 
avvisat Dahls notiser om Rúgmanns resor (Nilsson 1954:24 f), och menar att Rúgmann själv 
aldrig nämner någon resa till Island i sina skrifter. Dessutom måste han med all sannolikhet ha 
varit i Uppsala år 1661, eftersom man kan läsa på titelbladet av ordspråkssamligen som han 
själv sammanställde ”Upsal Anno 1661”. Trots detta kan man inte med säkerhet påstå att 
Rúgmann aldrig kom till Island; Dahls uppgifter verkar vara ganska exakta, och man vet med 
säkerhet att Rúgmann reste åtminstone till Danmark, där han var både i Köpenhamn och 
Helsingör. Han lämnade där ett skrin med handskrifter hos en skräddare, kanske som pant.  

När Antikvitetskollegiet inrättades 1667 blev Rúgmann anlitad som isländsk översättare. 
Hans uppdrag var, förutom att resa runt i Norge och Island och samla in handskrifter, att 
hjälpa till att ge ut dem genom att avskriva texten och bidra till översättningen. Dock verkar 
det som om Rúgmanns arbete vid kollegiet bestod endast av avskrivning och korrekturläsning, 
då han aldrig lärde sig god svenska, och dessutom var han inte den mest pålitlige och 
plikttrogne anställde (Gödel 1897:172). Han var dåligt avlönad, hade stora problem med 
alkoholmissbruk och var ofta i bråk med lagen. Sin dåliga ekonomi försökte han förbättra 
genom att verka som folklig advokat. År 1669 straffades han med böter och ett års fängelse 
för sedlighetsbrott och lägersmål med en piga (a. st.). Hans beteende gjorde att man inte hade 
stort förtroende för honom, och hans aktivitet vid kollegiet blev blygsammare än man 
antagligen tänkt sig från början. Trots alla sina bekymmer verkar Rúgmann ha trivts relativt 
bra i Sverige. Han stannade kvar i landet tills han dog år 1679, och under sin levnadstid 
fortsatte han också med sin verksamhet vid Antikvitetskollegiet, där han senare efterträddes 
av en annan islänning, Guðmundur Ólafsson, som kom till Sverige 1681. 

I Verelius’ utgåvor står inte Rúgmanns namn någonstans. Trots det nämner 
riksantikvarien Johan Hadorph att Rúgmann hjälpt Verelius i arbetet, och Rúgmann själv 
handtecknade i originalhandskriften till Göthreks och Rolfs saga, papp. 8:0 nr. 11: ”þan 27 
Februarij tok eg til ad vt leggia þa bok och endadi hana þan 6 Martij Anno 1662.” 
(Gödel 1897:251). Förutom translator och översättare från isländskan och medarbetare vid 
läsning av handskrifter ägnade sig Rúgmann även åt personliga verk. Han skrev Norlandz 
Chrönika och Beskriffning, en förkortad översättning av Snorre Sturlasons Heimskringla, som 
beställdes av Brahe. Han författade dessutom en mindre skrift med en förteckning över 
monosyllabiska ord i isländskan, ett verk som stödde sig på teorin att det språk som kunde 
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uppvisa de flesta enstaviga orden, var det äldsta. Han var också tillfällighetspoet, mycket 
intresserad av dikt, i synnerhet skaldedikt. Han skrev själv dikter på isländska, svenska och 
latin (Nilsson  1954:31). 

Rúgmann var således bland de första som skrev av isländska handskrifter i Sverige, och 
hans bidrag och arbete är av stor betydelse för den nordiska filologins utveckling i landet. Han 
blev den förste av en rad islänningar anställda vid Antikvitetskollegiet som översatte och gav 
ut en stor mängd isländska handskrifter. Han är också den förste som skrivit av Uppsala-
Eddan i Sverige och således bidragit till de första studierna av denna betydelsefulla medeltida 
text. 
 

1.4 Uppsatsens struktur 

Uppsatsen kommer att vara fördelad i sju kapitel. Det första kapitlet är en inledning som vill 
beskriva uppsatsens struktur, dess syfte och bakgrund, samt förklara i korthet dess teoretiska 
grunder, materialbeskrivning och den metod som jag använder mig av i undersökningen.  

Kapitel 2 presenterar de teoretiska grunder på vilka uppsatsen vilar. Jag redogör först i 
några få ord för filologins historia i ett kronologiskt perspektiv, därefter redogör jag för vad 
filologi är allmänt sett och med betoning på dess betydelse som vetenskap och som filosofiskt 
begrepp. Efter att ha redogjort för vad man menar med en mera ”traditionell” filologi – sedd 
då som textkritisk och stemmatologisk forskning - beskriver jag i detalj den s.k. ”nya 
filologin”, som utgör min undersöknings huvudteori. Till sist redogör jag för min egen 
ställning till uppsatsämnet och den filologiska vetenskapen. 

Kapitel 3 ägnas åt beskrivningen av metoden som jag använder i min undersökning, i 
synnerhet textanalysen och den filologiska textkritiken jag utför. I kapitel 4 presenterar jag en 
utförlig beskrivning av materialet jag använder i undersökningen: dels huvudmaterialet 
(handskrifterna R 683 och DG 11), dels eventuellt sekundärt material såsom andra 
Edda-versioner eller andra texter som blir användbara. I kapitel 5 redogör jag för mina 
utgivningsprinciper och presenterar inledningen till utgåvan, medan kapitel 6 utgörs av själva 
textanalysen, där jag presenterar texten, dess innehåll, dess särdrag och stil, m.m. I kapitel 7 
redogör jag för mina slutsatser och diskuterar om vad man kan komma fram till utifrån 
undersökningen. Förslag på framtida forskning kommer också att ges.  

I slutet av uppsatsen kommer själva avskriften av Rúgmanns text att bifogas i en bilaga. 
Texten kommer att vara en diplomatarisk utgåva, utan normaliseringar och med en 
variantapparat som hänvisar till de viktigaste skillnaderna mellan de olika texterna.  
 

1.5 Varför Gylfaginning? 

I undersökningen har jag valt att koncentrera mig enbart på stycket Gylfaginning ur Snorres 
Edda. Man kan undra varför jag valt att göra på detta sätt.  



 10 

Snorres Edda är som bekant ett omfattande verk som består av fyra delar: Prologus eller 
Formáli, Gylfaginning, Skáldskaparmál och Háttatal. Dessa delar finns inte i alla Edda-
versioner, och deras längd varierar dessutom i de olika versionerna. I Uppsala-Eddan finns de 
alla, och Rúgmann har flitigt skrivit av dem i handskriften R 683. Att undersöka hela 
handskriften med Eddan skulle ha betytt att ha att göra med en mycket lång text. Bara 
Gylfaginning i R 683 sträcker sig till mer än 60 sidor. För att begränsa min undersökning och 
för att lyckas hålla mig inom den gräns som en masteruppsats innebär, har jag därför valt att 
undersöka bara ett stycke ur verket.  

Så varför just Gylfaginning? Gylfaginning är troligtvis det mest kända stycket ur Snorres 
Edda, som återkommer i alla Edda-versionerna. Den utgör en helhet inom Snorres Edda, är en 
hel berättelse med en början och ett slut. Den kan sättas in i en bredare kontext av medeltida 
litteratur, d.v.s. ramberättelserna (se Nelles 1997). Gylfaginning handlar främst om nordisk 
mytologi och presenterar de olika fornnordiska gudarna och mytiska berättelser. Den 
innehåller många namn, förutom på gudaväsen även på dvärgar, jättar och andra mytologiska 
varelser och platser. Eftersom namnformer ofta varierar i tid och rum, är Gylfaginning 
intressant att undersöka för att se hur skrivaren förhåller sig till namnformerna i texten han 
haft framför sig. Samtidigt innehåller Gylfaginning flera skaldedikter eller delar av dikter, 
som också är intressanta att undersöka; även i detta fall för att se hur skrivaren förhåller sig 
till texten han hade framför sig.  

Slutligen vill jag nämna att flera av de mytologiska och episka berättelserna som berättas 
i Gylfaginning levde kvar på Island som muntlig tradition långt efter kristnandet, som 
kulturella berättelser och som underhållningsmaterial. Man kan spekulera kring möjligheten 
att Rúgmann kände till vissa av Eddans berättelser utifrån handskrifterna och 
traderingstraditionen, och om han inte kände till dem innan han läste texten i DG 11.  

Gylfaginnings mångfacetterade struktur och innehåll gör den till ett tillfredsställande 
undersökningsobjekt. Genom den kommer man i kontakt med en mångfald information som 
kan jämföras med andra versioner av stycket och även andra norröna texter som presenterar 
samma material och innehåll. Om man hade valt ett annat stycke ur Eddan, hade man inte fått 
samma mångfacetterade innehåll och inte samma möjlighet till analys och undersökning.    
 

1.6 Teori och metod för undersökningen 

Den teoretiska grunden som uppsatsen vilar på är den s.k. ”nya filologin” eller ”nyfilologin”, 
också ibland kallat ”materialfilologi”, eftersom den primärt utgår ifrån handskriften som 
materiellt objekt. Undersökningen koncentrerar sig först och främst på själva handskriften och 
texten den innehåller, betraktad som en produkt av sin specifika tidsepok och dess kultur.  

Nyfilologin skiljer sig från den mer ”traditionella” filologin främst i att man fokuserar sig 
på själva handskriften, sedd både som ett materiellt objekt och som ett socialt och historiskt 
vittne. Man tar också hänsyn till den kultur och historiska ram som texten skapades inom. 
Nyfilologins främsta fördel är därför att den ger utrymme åt handskrifter som traditionell 
filologi betraktar som ”mindre viktiga” eller onyttiga i en stemmatologisk synvinkel: alla 
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handskrifter blir viktiga i sig som vittnen av sin tid och som unika litterära verk och kulturella 
skapelser.  

Vad som menas med ”traditionell filologi” i denna uppsats är den filologiska skola och 
metodologi som främst strävar efter att nå ursprunget till en viss text, att hitta den bästa 
varianten som kan närma sig ”arketypen”, d.v.s. en ideell ursprunglig text inom en 
traderingstradition.  

Den nordiska filologin, d.v.s. filologiska arbeten som forskat kring nordiskt material, har 
länge stått ”mittemellan” traditionell filologi och nyfilologi. Vissa föreskrifter som nyfilologer 
postulerat har länge använts inom nordisk filologi: man kan därför definiera nordisk filologi 
som en slags ecklektisk filologi, där traditionella filologiska metoder kan följas parallellt med 
nyfilologiska sådana (jfr. Haugen 2004:90). Under senare decennier har dock renodlade 
nyfilologiska tankar vunnit alltmer stöd även i Norden. Man måste även nämna att sättet att 
betrakta filologin i Sverige är en smula annorlunda än i andra länder 
(Johansson-Lönnroth 2000:1). I dessa är filologen en forskare med kunskaper i flera ämnen, 
en ”all-around” vetenskapsman som är djupt insatt i den kultur han har specialiserat sig på. 
Svensk filologi brukar oftast sällan arbeta utanför de språkvetenskapliga ramarna, vilket 
påverkar hur begreppet filologi används i svenska mönster respektive utländska. Min uppsats 
kommer huvudsakligen att vara en nyfilologisk undersökning som stödjer sig på en analys av 
själva texten i handskriften. Undersökningen kommer på så sätt att vara ytterst deskriptiv, 
eftersom det är min önskan att göra denna relativt okända text tillgänglig för olika läsare. 
Trots att det rör sig om en avskrift av ett stycke ur Snorres Edda, är inte mitt syfte att sätta 
mig in i diskussionen kring Eddans ursprung eller relationerna mellan de olika versionerna av 
verket. Det hade därför inte lönat sig med en mer traditionell filologisk undersökning. En 
nyfilologisk sådan kan, däremot, hjälpa till på andra sätt: man kan då ta hänsyn till själva 
texten, som blir presenterad som ett självständigt objekt med sina egna intressanta drag, en 
budbärare från en avlägsen tid.  

Metoden jag använder mig av består av en djupgående analys av texten: skrivarens stil, 
hans egna tillägg och de eventuella ändringar han valt att göra. Jag analyserar även avskriftens 
variation gentemot huvudtexten. Där jag hittar skäl för det, kommer jag också att jämföra 
olika stycken med andra källor och andra varianter av Snorres Edda, för att försöka hitta olika 
spår i skrivarens kunskap. Undersökningen kommer i huvudsaken att vara kvalitativ. 
 

1.7 Övriga kommentarer 

Jag kommer konsekvent att hänvisa till skrivaren av handskriften, islänningen Jón Jónsson 
från Rúgstaðir på norra Island, med namnet Jón Rúgmann, eller enbart med tilltalsnamnet 
Rúgmann. Det är så han är mest känd idag i Sverige och Norden. Hans namn återkommer 
även i varianterna Rúgman, Jon Rugman eller Jonas Rugman. Jag har valt alternativet 
Rúgmann för att bevara en sorts ”isländsk” karaktär till hans namn.  

När jag talar om avskriften kommer jag att hänvisa till den som R 683 trots att min 
undersökning inte omfattar hela handskriftens innehåll. Detta för att gynna läsbarheten och för 
att lätt kunna hänvisa till texten utan att använda krångliga och långa rubriker. Läsaren 
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kommer snabbt att förstå att då jag syftar på R 683, om inte annat är angivet, menar jag texten 
som utgör materialet för min undersökning, d.v.s. endast Gylfaginning. Vad Gylfaginning 
innebär och vad som egentligen räknas som Snorres Edda beskrivs utförligare i kapitel 4.   

Min avskrift av Rúgmanns text kommer att finnas i en bilaga i slutet av uppsatsen, i sin 
helhet. Jag har valt att ta med hela stycket för att ge Rúgmann lite egen plats i rampljuset. 
Enligt min tanke är hans arbete en god insats och förtjänar att få mer uppmärksamhet. I 
uppsatsen kommer också en del förkortningar till olika handskrifter eller äldre källor att dyka 
upp. Dessa kommer att finnas förklarade i slutet av uppsatsen, i litteraturförteckningen.  
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2 Teori 

I detta kapitel redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter. Större vikt ska ägnas åt den s.k. 
”nya filologin”, vilken utgör min huvudsakliga teoretiska utgångspunkt. Först tänker jag dock 
presentera i korta drag vad filologin är, dess historia samt dess betydelse som självständig 
vetenskap. I slutet av kapitlet redogör jag slutligen för mina personliga teoretiska ställningar.  
 

2.1 Filologins historiska utveckling 

Ordet ”filologi” användes redan under antiken (Haugen-Thomassen 1990:11). Dess 
ursprungliga betydelse var ordagrannt ’kärlek till ord’ eller ’talglädje’, fast konceptet syftade 
snarare på att dyrka kunskap och lärdom i en mer allmän betydelse. Man befann sig inte på 
samma semantiska nivå med vad man idag uppfattar som filologi. Svenska Akademiens 
Ordbok definierar ordet ”filologi” som 
 

[…] sammanfattande benämning på sådana vetenskapsgrenar som avse utforskande av de 
problem som knyta sig till ett folks l. en folkgrupps Språk l. litteratur l. (numera mindre br.) till 
ett folks l. en folkgrupps andliga odling i allm. (särsk. sådan den framträder i litteraturen); 
numera särsk. (motsatt: lingvistik) om textkritik o. tolkning l. grammatisk l. stilistisk 
undersökning av språkminnesmärken; äv. om språkvetenskap i allm. […] (SAOB F:539)  

 

Denna definition, från år 1926, kan ses som mycket omfattande och förklarar begreppet ur 
olika infallsvinklar, samtidigt som den framställer begreppet mer allmänt och rentav 
filosofiskt. Definitionen given i Nationalencyklopedins ordbok (1995) är mer fokuserad på en 
modernare syn på filologin, mer språkvetenskapligt baserad. Dess definition av ”filologi” är  

 

[…] forskningsgren inom den historiska språkvetenskapen. I vid mening ägnar den sig åt 
texttolkning som har till yttersta syfte att fastställa det innehåll ett språkligt dokument rymmer. 
Filologin arbetar bl.a. textkritiskt och studerar litterära alsters samband med andra kulturella 
aktiviteter. Förr användes ordet även allmännare för att beteckna (historisk) språkvetenskap. 
(NE  bI:401) 

 

Begreppet ”filologi” har haft olik innebörd och betydelse under århundradena. Grekernas 
begrepp för vad vi kallar ”filologi” var grammatiká (γραµµατική), som etablerades speciellt 
under den hellenistiska perioden (323–30 f.Kr.)2 och avsåg att studera språkstruktur och 
texter. Romarna tog över begreppet och införde det i sitt ars grammatica, som betecknade 
dels språkundervisning (främst grekiska och latin) dels forskning i äldre texter, som blev lästa, 
kommenterade och förklarade (Haugen-Thomassen 1990:14). Den tidiga kristna kyrkan 
fortsatte denna tradition av kritisk läsning, fast nu av Bibeln och andra religiösa texter. Man 

                                                 
2 Med ”hellenism” menas den historiska perioden som följde Alexander den Stores död fram till Caesar 
Augustus’ erövring av Egypten. Den kännetecknades av en kraftig spridning av grekisk kultur i Europa och 
Asien och en ökning av vetenskaplig och kulturell framgång (jfr. SAOB H:704).   
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läste dessa texter med hänsyn till andra versioner och granskade noggrant innehållet för att 
sedan kommentera det. Detta ledde bl.a. till valet av bibelns ”kanoniska texter”.  

Under medeltiden arbetade skrivarna mest med att kopiera och kommentera religiösa 
texter. Samtidigt blev den skriftliga kulturen alltmer rådande, så att även värdsliga och 
icke-religiösa dokument fick hög status och blev nedskrivna – och kopierade. Filologin 
började växa fram på allvar under den europeiska Renassänsen, och studiet av handskrifter 
blev alltmer vetenskapligt och kritiskt.3   

Under 1700-talet fick filologin nya impulser av naturvetenskapen och rationalismen och 
filologerna började enas runt gemensamma mål och metoder. Under senare delen av 
århundradet började dock impulser från Romanticismen att införa nya idéer: nu var ville man 
söka efter ursprunget till språk, kultur, folkanda och känslor. Ett fast begrepp blev det som 
likställde filologin med Altertumswissenschaft, ’forntidsvetenskap’, som såg i F.A. Wolf sin 
fader (Haugen-Thomassen 1990:23). 

1800-talet blev filologins storhetsperiod. Då blev ämnet och begreppet ”filologi” 
synonym för humanistisk kunskap. Historia och hermeneutik blev filologins viktigaste 
hjälpmedel och teoretiska utgångspunkter under 1800-talet.4 Samtidigt växte det fram en ny 
generation filologer, främst tyskar, som tillämpade den klassiska filologins metoder inom 
medeltidsfilologin. En viktig gestalt i denna period är Karl Lachmann, som grundade den 
genealogiska metoden, som blev rådande inom den filologiska forskningen och behöll en 
stark ställning ända till långt in i 1900-talet.  

Synen på filologin som encyklopedisk vetenskap medförde dock en kris, eftersom det på 
längre sikt blev opraktiskt samt omöjligt att skaffa sig en så omfattande kunskap. Man kände 
behovet av att begränsa filologins horisont. Därför började man efterhand att specialisera sig i 
endast vissa specifika områden av den filologiska forskningen. Filologer blev ”specialister” 
från att ha varit allmänbildade.   

Under 1900-talet har filologin långsamt förlorat sin tidigare höga status. Nya tankar kom 
att råda i de akademiska kretsarna, och filologins ”specialisering” innebar också att den så 
småningom gled någonstans mellan litteratuvetenskap och språkvetenskap, för att sedan bli en 
nästan förbisedd del av dessa större vetenskapsämnen.   

2.2 Filologin som vetenskap 

Filologi som vetenskap har betraktats på många olika sätt beroende på kronologiska, 
kulturella, ideologiska och geografiska förhållanden. I flera länder betraktas den fortfarande 
idag som en allmän beteckning på humanistiska studier, främst orienterade i forna kulturer 

                                                 
3 Ett exempel är Lorenzo Valla, som på 1400-talet genom en skarp textkritisk undersökning lyckades 
demonstrera att dokumentet känt som Konstantins donation, som man trodde vara från 300-talet, var en 
förfalskning från 700-talets mitt. Valla brukar räknas som den moderna filologins fader.   
4 Hermeneutik är ”läran om tolkning”, en filosofisk inställning som har som syfte att förklara den yttre världen 
och verkligheten. Dilthey, Gadamer och Heiddeger kan ses som de främsta hermeneutiker av modern tid (jfr. 
Jordheim 2003:55 ff). Idag är filologin en mer språkvetenskapligt inriktad disciplin, och har därför förlorat sin 
forna starka koppling till historia, även om det är vanligt bland filologer att utbilda sig historiskt inom det 
område de specialiserats sig på, eller åtminstone ha historiska intressen och kunskaper.  
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och deras litteratur (Thomassen 1990:38). Att ”vara filologisk” innebär också i en allmän 
uppfattning att man ses som traditionsenlig, fyrsidig, precis och praktisk. Filologer är inga 
idealister eller filosofer, de arbetar inom klardragna vetenskapliga ramar och metoder, brukar 
man tro.  

Sedan födseln har filologin haft som sin främsta uppgift att förklara världen. Men hur kan 
man definiera filologin som vetenskap? Enligt Helge Jordheim (2003:11) är filologin 
”läsningens vetenskap”, en definition han lånat av Nietzsche. Odd Einar Haugen beskriver 
filologin som ”det kjeldenære studiet av tekstar frå farne tider eller fjerne kulturar” (2004:15). 
Filologin arbetar huvudsakligen med att läsa texter, både gamla och nya, för att kritiskt 
granska, kommentera och tolka dem: det är genom detta kritiska arbete som texterna blir 
förklarade och förmedlade till läsarna. Det krävs noggranhet i tolkningen, eftersom det som 
förmedlas genom den filologiska utgåvan är kunskap och kultur ofta från en avlägsen tid, 
annorlunda än vår egen. Därför måste man inte bara läsa, utan läsa rätt (Jordheim 2003:12 ff). 
Filologin har en viktig roll som kulturförmedlare via de texter som man tolkar och gör 
tillgängliga genom de kritiska utgåvorna (Thomassen 1990:39). Det är denna viktiga roll som 
står till grund för dess vetenskapliga betydelse.   

Filologin kan därför definieras som vetenskapen om textläsning och kritisk texttolkning. 
Det är dock viktigt att inse att begreppet ”text” kan variera och därför måste man urskilja 
vissa underbegrepp som är aktuella inom den filologiska vetenskapen.  

Med termen ”dokument” anser man det fysiska, konkreta objektet.5 Det kan röra sig om 
en bok, en handskrift, ett blad m.m. Själva ”texten” är något som är ”representert gjennom 
skrifta i dokumentet, og som kan vere representert i andre dokument like så vel” (Haugen 
2004:82). Ett ”verk” syftar på en viss version av texten, såsom den återges i ett särskilt 
dokument. Man kan med reservation säga att texten är det abstrakta innehållet, verket sättet 
man har valt att förmedla detta innehåll och dokumentet det fysiska objektet som innehållet är 
bevarat på.  

Det finns också olika typer av filologier, vilka inriktar sig på olika språk eller 
tidsperioder. Filologiska teorier och metoder kan dock användas även inom forskningsfält 
eller vetenskaper som inte direkt kopplas till filologi, som t.ex. runologin. Marco Bianchi 
visade i sin avhandling (2010)6 att det går att analysera och tolka en runinskrift med filologisk 
noggranhet och med filologiska kriterier som bas. Detta visar att filologin fortfarande äger sitt 
grundläggande drag att kunna fungera som ett instrument för att förklara världen, oavsett alla 
försök man gjort på olika håll för att begränsa dess bredd och rama in den i mer specifika 
kontexter och kompetenssfärer.  

Filologin har under de senaste decennierna fått allt större hjälp av datateknologin. Flera 
forskare, dels filologer dels andra vetenskapsmän, har ofta nämnt behovet av att använda sig i 
större skala av elektroniska databaser där man kan bevara olika versioner av texter, med 
kommentarer och kritiska textutgåvor. Datorer tillåter att spara en stor mängd av material och 
kunna bläddra igenom den utan större problem. Detta räddar också handskrifter från att bli 
slitna och utsatta för skadlig miljö.7  
                                                 
5  I uppsatsen kommer jag dock inte att använda dessa termer i en större skala.  
6  Marco Bianchi, 2010: Runor som resurs. Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland. Runrön 20. 
Uppsala. 
7  Något som redan Cerquiglini förutspådde (1999:79 f). 
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2.2.1 Nordisk filologi  

När man väl undersökt filologins allmänna historia är det nyttigt att redogöra för hur 
situationen ter sig i de nordiska länderna. Nordisk filologi är den delen av den filologiska 
vetenskapen som har nordiska texter som primärt forskningsobjekt.8 Nordiska filologer har 
under knappt ett par århundrade gett ut en stor mängd material från alla de nordiska länderna. 
Metodologiskt har nordisk filologi länge befunnit sig inom ramen för den genealogiska 
skolan, fast med viss reservation, eftersom de nordiska texternas datering och tradering är 
relativt svårbedömlig och materialet som har förvarats till våra dagar är mer sparsam. Nordisk 
filologi har därför använt sig av egna metoder under en längre period. Under senare år har det 
blivit allt vanligare att nyfilologiska tankar växer fram inom ämnet.   

Även om man i Norden började intressera sig för äldre texter redan under senmedeltiden, 
ser man traditionellt Sophus Bugge som den nordiska filologins upphovsman 
(Haugen-Thomassen 1990:27). Det skedde i skuggan av 1800-talets framstående forskning 
inom de germanska fornspråken, som hade gett goda grunder för forskning inom nordisk 
språkhistoria. Nordisk filologi i modern mening etablerades först i Danmark och Norge, sedan 
även i Sverige och på Island (Williams 2009:280).  
   

2.2.2 ”Traditionell filologi”  

Den filologi som jag benämner ”traditionell filologi” i denna uppsats bör räknas som den 
filologi eller snarare den filologiska metoden som varit rådande under de senaste två 
århundradena. Sina främsta teoretiska rötter har den i den s.k. lachmanniska skolan. Karl 
Lachmann är som tidigare nämnt den genealogiska metodens fader. Denna utgår ifrån att man 
genom jämförelse mellan olika versioner av en viss text urskiljer relationerna mellan dessa, 
för att därefter skapa ett stamträd för handskrifterna, ett s.k. stemma codicum. Utifrån detta 
försöker filologen utreda vilken av versionerna som är äldst och mindre ”korrumperad” av 
variationer. Det yttersta målet, som dock ofta förblir en abstrakt idé, är att hitta arketypen, en 
text som p.g.a. sin ålder eller sina språkliga och innehållsliga drag anses ligga närmast 
ursprungstexten. Lachmann hade stor förakt för variationer, som han likställde med 
korruption av själva texten: variationsrika avskrifter valdes systematiskt bort och blev sällan 
objekt för vidare undersökningar. Lachmanns genealogiska metod blev sedan praxis inom 
textutgivningen, i synnerhet med Gaston Paris (Haugen 2004:88). Senare kritiserade Joseph 
Bédier metoden och föreslog att man skulle hålla sig endast med den ”bästa” texten för 
utgivningen (Cerquiglini 1999:64 ff), där man väljer ett enda verk som anses vara den 
”renaste” versionen av en viss text.  

Den traditionella filologin har fortfarande en stark och etablerad position bland forskare i 
många länder och i synnerhet i den klassiska och kontinentala medeltida filologin.  
 
                                                 
8 Det råder vissa terminologiska problem kring hur man bör definiera ämnet. Definitionen ”nordisk filologi” 
måste ses som en allmän beteckning för filologi som undersöker texter av nordiskt – skandinaviskt – språkligt 
ursprung.       
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2.3 Den ”nya” filologin 

Så småningom insåg vissa forskare att den traditionella filologin hade sina brister och 
begränsningar, samt att filologin höll på att gå igenom en stor kris som också påverkades av 
framväxten av andra, mer dynamiska vetenskaper som lockade åt sig nya generationer av 
forskare. De allra första kritiker mot den genealogiska metoden kom runt 1920-talet, men det 
var med tankarna bakom en förnyelse av filologin som man på allvar lyckades omskaka den 
annars så konservativa filologiska världen. Denna förnyelse är idag känd som den ”nya” 
filologin eller, rent ut, ”nyfilologi”. 

2.3.1 Teoretiska grunder  

Nyfilologi har även kallats ”materialfilologi” eftersom den fokuserar sig på handskriften som 
materiell objekt och inte enbart på texten. Den är egentligen inte en ny typ av filologi, utan 
snarare en ny inställning till den filologiska metodologin och dess primära forskningsobjekt. 
Det väsentliga för nyfilologin är inte längre enbart texten, utan också handskriften som 
materiell objekt. Denna studeras som ett självständigt litterärt verk och ett historiskt vittne av 
sin tids kultur. Nyfilologin vill inte ställa sig över den traditionella filologin eller ta dess plats, 
utan vill snarare existera parallellt till denna. Eftersom det lätt kan uppstå missförstånd kring 
samexistensen mellan ”nyfilologer” och ”traditionella filologer”, måste man poängtera att 
dessa inte alls bör betraktas som rivaler, utan snarare som kollegor som angriper ett 
gemensamt ämne och mål utifrån olika vinklar, som man t.ex. gör redan bland danska och 
isländska forskare.  

Nyfilologins ”grundande” kan spåras i en artikel av romanisten Stephen G. Nichols, 
publicerad i den amerikanska tidsskriften Speculum (1990). Nichols ansåg att filologin hade 
marginaliserats och blivit betraktad som en anakronistisk vetenskap, med föråldrade metoder 
och mål (Nichols 1990:1). Det han önskade var att filologin kunde förnyas genom att 
återvända till en mer handskriftstrogen undersökning som kunde hjälpa filologin att stänga 
luckorna som han ansåg hade uppstått mellan den och andra vetenskaper (a. st.).  
 

What is ”new” […] might better be called ”renewal” […] it is a desire to return to the medieval 
origins of philology, to its roots in a manuscript culture, where, as Bernard Cerquiglini remarks, 
’medieval writing does not produce variants; it is variance’ […] a rethinking of philology should 
seek to minimize the isolation between medieval studies and other contemporary movements 

 
Vidare önskade Nichols att man i denna ”förnyade filologin” gav mer plats åt skrivarhanden 
(a.a. s. 6) och åt verket själv, eftersom allt i en handskrift är av intresse, inte enbart språket 
(a.a. s. 7). Han rådde därför sina kollegor och framtida filologer att betrakta alla avskrifter och 
alla textversioner som unika verk, som förtjänar att undersökas och göra tillgängliga för 
eftervärlden.  
 

        It is that manuscript culture that the ”new” philology sets out to explore […] [I]f one considers 
only the dimension of the medieval illuminated manuscript, it is evident that philological 
practices that have treated the manuscript from the perspective of text and language alone have 
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seriously neglected the important supplements that were part and parcel of medieval text 
production: visual images and annotation […] (Nichols 1990:7) 

 

Medieval philology is […] the quest for an anterior perfection that is always bygone, that unique 
moment in which the presumed voice of the author […] dictating the authentic, first, and 
original version […] (Nichols 1990:34) 

 

Nichols var inte en uppfinnare, vilket innebär att han kom inte ensam med förslaget om en 
förnyad filologi: hans artikel baseras kraftigt på Bernard Cerquiglinis tankar, vilka 
presenterades 1989 i en längre essä, En eloge de la variante.9 I den redogör Cerquiglini för 
bristerna som förekommer i den traditionella utgivningsmetoden, där man i ett febrilt 
strävande efter ett stemma lägger verk som räknas som ”mindre viktiga” åt sidan, vilka på så 
sätt blir glömda eller – ännu värre – borttappade. I den traditionella filologin är man rädd för 
variationer, menar Cerquiglini, fast medeltidslitteraturen bygger just på variationer: en text är 
alltid skapad av en skrivarhand, må han vara upphovsmannen eller enbart en kopist. 
Cerquiglini uttrycker detta på följande sätt (1999:78): 
 

Now, medieval writing does not produce variants, it is variance […] variance is to be grasped 
and appreciated […] editions must give it priority […]  

 
Tidigare filologi hade alltid satt texternas upphovsmän som de allra viktigaste 
personligheterna, vars röster var de enda som skulle anses vara trovärdiga. Kopisterna och 
avskrivarna var mindre viktiga eftersom de enbart kopierade verk som hade författats. Man 
skilde därför mellan författare och avskrivare. Medeltiden var dock full av kopister, som i  
själva verket var författare av självständiga verk. Kopior bör inte alltid räknas som 
korrumperade texter. Oftast tillade kopisten något i sin avskrift, och det är just dessa tillägg 
som blir intressanta att undersöka och få fram. Traditionell filologi har föga intresserat sig för 
dessa variationer så länge de inte var viktiga i skildringen av stemmat. Eftersom varje text är 
en skapelse av en människa som hade en viss tanke bakom sitt arbete, har varje text något att 
förmedla till eftervärlden, oavsett om det är ett originalverk eller en kopia, en äldre eller yngre 
text. Därför bör variationer studeras, menar Cerquiglini (1999:37):  
 

When tradition (i.e. all of the manuscripts that have come down to us) presents different 
readings […] at a certain point in the text, there is a variant […] variance is the main 
characteristic of a work in the medieval vernacular […]  

 

 

                                                 
9 Andra föregångare till de nyfilologiska tankarna går att hitta i t.ex. Paul Zumthors Essai du poétique médiévale 
(1972), som influerade Cerquiglini, verket Bibliography and the sociology of texts (1985), Jerome McGanns A 
critique of modern textual criticism (1983), samt flera litterärvetenskapliga rörelser i Frankrike och Tyskland 
såväl som studier kring relationen mellan ”orality and literacy” som pågick i USA och Europa under 1970- och 
1980-talet. (Jfr. Driscoll 2010.)  
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2.3.2 Kritik och stöd  

Flera forskare har under senare år anslutit sig till de nyfilologiska ropen efter förnyelse och 
evolution inom filologin, men det har kommit också mycket kritik, främst ifrån forskare som 
ansluter sig till den ”traditionella filologin”.  

Keith Busby kritiserar starkt nyfilologin och menar att Nichols ämnar att förlöjliga 
filologerna genom att framställa dem som konservativa personer som inte kan se bortom sina 
trångsynta teorier och praxis. Nichols påstående att traditionell filologi saknar kapacitet till 
insikt är en styggelse, anser Busby, som även förnekar att Cerquiglinis verk borde ses som ett 
nyfilologiskt manifesto (1993:89). Textutgivare och filologer har länge insett ämnets 
långsamma glidning mot staticitet och andra svaga punkter som Nichols nämner i sin artikel, 
och därför kommer inte nyfilologin med något nytt (a.a. s. 92). Busby medger dock att 
handskrifterna är de enda länkar som finns mellan nutid och forntid, och att man borde ta vara 
på dem, inte bara de allra viktigaste. För att en förnying av filologin kan ske råder han att man 
bör ge de nya generationerna forskare goda kunskaper i paleografi och kodikologi, och lära 
dem att ge ut texter på rätt sätt, med goda variantapparater (a.a. s. 93).  

Jan Ragnar Hagland (2000:27 ff) ser nyfilologin mest som en amerikansk företeelse 
riktad mot att ställa sig i kontrast med den traditionella filologin, som främst utförs i de 
europeiska länderna. Han menar dessutom att nyfilologin nog måste betraktas som en 
tillbakagång till ett föråldrat begrepp av filologin som synonym till allmän kunskap, utan 
strikta och definierade vetenskapliga gränser. Enligt honom riskerar nyfilologin att skapa 
mindre avgränsningar mellan renodlad filologisk vetenskap och litteraturvetenskap: 

 

’New Philology’ som tilnærmingsmåte til tekstar vil såleis gjera skiljet mellom ’filologi’ og 
’litteraturvitskap’ mindre klårt enn det som kan synast [...] (2000:29) 

  
Barbara Sargent-Baur är också djupt kritiskt mot nyfilologin, vilken enligt henne riskerar att 
införa för många ”aproximate readings” (1993:101). Hon kritiserar också det faktum att 
nyfilologin inte har lyckats komma med egna metoder eller teorier, som den lånar av den 
traditionella filologin för att sedan anpassa dem till sin ideologi. Därför anser Sargent-Baur att 
nyfilologins största problem är dess brist på vetenskaplighet (a.a. s. 116).     

Enligt Donald Maddox (1993:66 f) är nyfilologins viktigaste tillägg att den tillåter 
forskare att komma åt medeltidsfilologins förlorade delar och texter. Hans position kan ses 
lite som i mitten mellan traditionell filologi och nyfilologi: han anser att det egentligen inte 
finns några skillnader eftersom ingen kan med rätta ord definiera vad filologi är och vad den 
borde syssla med (a.a. s. 60), vilket leder till onödiga konfrontationer forskare emellan 
(a.a.  s.  67). Nyfilologin riskerar enligt Maddox att även återinföra den historiocentriska 
synen på filologin, vilket han tycker skulle få ämnet att gå tillbaka i sin utveckling.   

En forskare som också ställer sig i en mittposition är Evelyn Birge Vitz, som medger att 
filologin har blivit splittrad och absorberats av större discipliner som språk- och 
litteraturvetenskap: 
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Today Philology has largely been bought up, absorbed, by Language and Literature 
Departments […] [T]hose who call themselves Philologists are today […] orphans, perched 
between various stools, various departments. (1993:72).  

 
Hon kritiserar inte Nichols förslag utan själva angreppet, vilket hon ser som onödigt. Vitz 
menar även att utgåvor som inte bara tar hänsyn till ”äldsta-lika-med-bästa” filosofin skulle 
gagna den filologiska forskningen (a.a. s. 79).  

Stöd till nyfilologin har dock vuxit i samband med att denna har definierat lite bättre sina 
teoretiska ramar. Kritik kom mest i direkt anknytning till Nichols’ provokativa artikel och 
huvudsakligen ifrån forskare som var väl inskolade i den gamla filologiska metoden. Under 
de senaste tjugo åren har synen ändrats och den en gång heta debatten har svalnat markant.  

En av de forskare som prisat nyfilologin är Matthew Driscoll. Han ser i denna inte en ny 
typ av filologi som vill utstöta traditionell filologi, utan en parallell infallsvinkel. Med honom 
håller Anne Mette Hansen (2000) och Henrik Williams (2009:289). Driscoll anmärker (2010) 
att: 

 

Only a very few works from antiquity or the middle ages survive in original, […] The vast 
majority have come down to us in copies, or copies of copies […] no two copies of the same 
work are ever exactly alike. […] these versions are so different that it is impossible to imagine 
how they could go back to a single original […] [I]n other cases it is necessary to speak of 
separate works treating similar material, rather than of separate versions of a single work.  

 
Han är också kritisk mot den dominerande ställningen som den genealogiska metoden har 
inom filologin: ”Although the stemmatic method is all very neat […] it has a number of 
shortcomings […] it hardly ever works with real textual traditions” (a.a.). Han skisserar också 
nyckelprinciper för nyfilologin (a.a.): 
 

Literary works do not exist independently of their material embodiments […] one needs to look 
at the whole book, and the relationships between the text and […] other paratextual features […] 
[T]hese physical objects [the manuscripts] come into being through a series of processes […] 
and […] particular times, […] places and for particular purposes […] these factors influence the 
form the text takes and are thus part of its meaning. [---] These [the manuscripts] continue to 
exist through time […]  

 
Slutligen kan man nämna att nyfilologiska textutgåvor inte på något sätt behöver vara 
annorlunda än de som växer fram ur ”traditionella” filologiska teorier och metoder. Det som 
är nytt i nyfilologin är objektet och attityden, inte metoden och målet. Detta kommer att 
diskuteras utförligare i följande kapitel. 
 

2.3.3 Personlig teoretisk ställning 
  
Som tidigare sagts är skillnaden mellan traditionell filologi och nyfilologi inte så stor, något 
som flera forskare redan har poängterat (bl.a. Driscoll 2010; Maddox 1993:60; 
Haugen  2004:89). Det som skiljer dem åt är deras primära studieobjekt och inte målet. 
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Personligen ser jag mig själv stående mittemellan dessa två inställningar. Min första skolning 
inom filologin skedde i den traditionella filologins skugga. Samtidigt anser jag att man inte 
kan lägga vissa texter åt sidan till förmån för andra. Filologen kan inte tillåta sig att vara 
alltför selektiv när det gäller texter, eftersom han då går ifrån sitt primära mål, att göra äldre 
texter – och texter i allmänhet – begripliga och tillgängliga för nutiden och framtiden. En 
selektiv attityd gentemot texter resulterar endast i att flera texter aldrig får den 
uppmärksamhet de förtjänar, samtidigt som man ständigt fokuserar på de mest kända texterna 
som redan har undersökts av otaliga forskare under flera decennier.  

Jag anser därför att studier av texter som hittils har blivit sedda som ”mindre viktiga” 
eller ”mindre intressanta” är lika viktiga som all annan filologisk studie, eftersom man på så 
sätt kan sprida en förnyelsens vind i filologin och bidra med ny forskning. Jag håller med 
Henrik Williams när han säger (2010:228) att det fordras bredare kunskap för framtida 
filologer, som också sträcker sig bortom det rent språkvetenskapliga. Jag anknyter mig även 
till Matthew Driscoll när jag menar att man inte fullständigt kan studera en text utan att känna 
till ramarna inom vilken den existerade och skapades. En filologisk undersökning kan inte 
begränsa sig till en torr och statisk språklig analys utan måste omfatta verket i sin helhet. Det 
blir utgivarens ansvar att dela upp arbetet och låta de synvinklar som är markanta eller 
specifika för hans undersökning sticka ut. Vissa handskrifter förtjänar att bli studerade, dels 
för att de alltid har något att förmedla och dels för att medvetet välja att låta dem ligga orörda 
betyder att välja bort delar av vår kultur som inte kommer kommande generationer till gagn.   

I denna uppsats undersöker jag en handskrift som länge gått förbisedd. Jag anser att en 
traditionell filologisk undersökning skulle ha varit opraktisk för en sådan text. För det första 
känner vi till författaren och hans syfte. För det andra vet vi att texten utformades inte bara 
som en simpel avskrift utan som ett pioniärverk inom sin vetenskap, samt att den hade egna 
modeller att utgå ifrån. Det intressanta med denna text är just dess unika drag, dess stil och 
dess uppkomst. Det är därför jag har valt att forma min undersökning utifrån en nyfilologisk 
teoretisk inställning, eftersom det tillåter mig att se på texten med en vidgad blick, bortom en 
statisk språklig och textkritisk synvinkel.  

Samtidigt kan man inte utföra en nyfilologisk undersökning utan att ta hänsyn till mera 
traditionella filologiska teorier och metoder. Som jag kommer att beskriva utförligare i 
följande kapitel, har ännu inte den nya filologin egna specifika metoder (Hansen  2000:124), 
och måste därför ofta använda dem som brukas inom den traditionella filologin. Detta stör 
inte själva undersökningen och man riskerar inte att lämna sitt teoretiska spår.  
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3. Metod  

I detta kapitel beskriver jag metoden som jag använt för att analysera materialet och utföra 
undersökningen. För att placera forskningsämnet i ett forskningssammanhang är det viktigt att 
kort beskriva och redovisa för olika metodologiska metoder som används inom filologin. 

3.1 Traditionell filologi och den genealogiska metoden 
Den traditionella filologin grundar sig starkt på den s.k. genealogiska metoden, vilken vill 
försöka att hitta relationen mellan olika textvittnen genom analysen av eventuella fel och 
deras förekomst i olika handskrifter (Haugen 2004:105). Genom analysen av fel eller 
avvikelser som förekommer i de olika versionerna av en viss text hittar man så småningom 
spår efter avskrivningar eller kopior. Som Matthew Driscoll utförligt förklarar (2010):  
 

the method essentially involves reconstructing on the evidence of the surviving manuscripts the 
earliest recoverable form (or forms) of the text that lies behind them. First one must identify all 
the surviving witnesses, date and localise them if possible, and then establish the relationship 
between them through collation, where all the variant readings they contain are registered and 
compared. Errors and omissions […] provide the most valid means of working out the 
relationships between the manuscripts. Witnesses which are demonstrably derived from other 
existing witnesses are without value and are therefore eliminated.  

 
Eftersom min uppsats enbart gäller en enda handskrift och är dessutom mestadels tänkt som 
en nyfilologisk undersökning av denna, spelar frågor om stemma och annat som kännetecknar 
den genealogiska metoden ingen överordnad roll här. Den har tagits upp för fullständighetens 
skull eftersom den i övrigt är en så viktig del av den traditionella filologiska metoden.  

Enligt den genealogiska metodens paradigm bör feltyper som förekommer likadana i 
olika versioner innebära att dessa texter är kopplade till varandra: att den ena härstammar från 
den andra eller att de båda härstammar från en äldre version med samma fel. Alla fel räknas 
inte med samma vikt, dock. Paul Maas sammanställde en kategorisering av olika fel som kan 
dyka upp i handskrifter (Haugen  2004:105 ff) och urskiljer då s.k. ”indicative errors” som de 
viktigaste indicier för att bestämma handskrifternas relation till varandra. Tvärtom har de s.k. 
”obetydliga fel” – som oftast uppstår genom slarv eller missförstånd eller felläsning – mindre 
betydelse i en genealogisk undersökning. Kännetecknande för den genealogiska metoden är 
sammanställningen av ett stemma codicum, d.v.s. ett stamträd över de olika versionerna av en 
viss text, där utgångspunkten är originalet, d.v.s. det första skriftliga belägg man har om en 
viss text.  
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3.2 Paleografi 
 

Paleografi är vetenskapen om äldre tiders skrivkonst och skrivarter och dessas historia, vars 
viktigaste uppgifter är att identifiera eller särskilja en handstil från andra liknande stilar, att 
kunna datera en handskrift samt att tolka texten (Svensson 1974:17). Den paleografiska 
analysmetoden är en viktig del av den filologiska texttolkningsprocessen. Den innebär en 
noggrann undersökning av texten utifrån dess stil, bokstävernas utformning och språkets 
historiska skede. Man studerar också, i viss mån, skrivredskap och material använda i 
skrivprocessen (a. st.).  

Paleografin använder sig av olika termer för att beskriva skriften. Eftersom min 
undersökning inte har utförts utifrån ett egentligt paleografiskt perspektiv använder jag endast 
vissa paleografiska termer när jag fördjupar mig i beskrivningen av handskriftens text. För 
klarhets skull redovisar jag dock i korthet för de allra viktigaste paleografiska termerna nedan.  

I en handskriven text är själva skriften central. Man brukar skilja mellan en 
tvålinjesskrift, där alla bokstäver har samma längd, och en fyrlinjeskrift, där bokstäverna har 
olika höjder och längder. I större detalj talar man om bokstävernas över- och underlängder.  

Med termen majuskel menas en bokstav som skrivs större än de övriga, medan minuskeln 
är en bokstav som är mindre än majuskeln och vanligen representerar den dominerande 
bokstavsstorleken i t.ex. medeltida texter, men även texter från senare tider. Kapitäler liknar 
majuskler i sin utformning men är inte avsevärt större än minuskler. De brukar användas t.ex. 
i förkortningssystemet för att markera lång konsonant, i synnerhet i isländska medeltida texter 
(Haugen 2004: 206). I medeltida texter finns f.ö. en rik flora av diakritiska tecken som tillsätts 
bokstäver främst för att markera uttal eller längd.10 Sist kan man nämna att karakteristiskt för 
äldre texter är bruket av förkortningar. Dessa brukas i synnerhet vid vanliga eller längre ord, 
som förkortades för att spara plats på pergamentet (a.a. 207 f).   

I en paleografisk undersökning brukar man också kunna datera dokumentet genom att 
analysera skriftstilen. Metoden utgår ifrån analysen av bokstävernas utformning och utseende 
samt användingen av speciella skriftdrag som t.ex. förkortningssystem eller bruket av 
majuskler, minuskler och kapitäler. Eftersom det sällan förekommer självdatering i äldre 
texter – och särskilt inte i nordiska medeltida texter – är paleografisk analys den säkraste 
metoden för att datera en text. Visserligen kan man även försöka att datera en text utifrån 
analysen av pergamentet eller papperet, men dessa återanvändes ofta, så resultatet skulle inte 
vara säkert.  

Givetvis behandlar inte paleografin enbart medeltida texter eller texter från äldre 
tidsskeden än medeltiden. Paleografin studerar handskrivna texter och skrivstilar också från 
yngre epoker. Naturligtvis skiljer sig analysernas detaljer åt beroende på vilken epok man har 
att göra med, men principerna är alltid likadana. Man koncentrerar sig på läsningen, studerar 
noggrant bokstävernas utseende och skriftens detaljer. Därför kan man applicera en 
paleografisk analysmetod även på yngre dokument, som t.ex. en handskrift från 1600-talet.  

                                                 
10  Ett specifikt diakritiskt tecken är den s.k. ”krull”. När jag använder denna term i bokstavsbeskrivningen syftar 
jag på ett diakritiskt tecken format som en böjd linje som sträcker sig över en viss bokstav. Krullen kan ha olika 
betydelser: förkortningstecken, accentmarkör men är oftast av ren dekorativ karaktär. 
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Större delen av all filologisk forskning har som mål att producera en textutgåva som kan vara 
mer eller mindre kritisk men som alltid har som syfte att presentera en text. Detta kan medföra 
flera metodologiska och ideologiska invändningar.  

Det första problemet som en utgivare måste handskas med är om utgåvan ska vara en 
restituerad eller en icke-restituerad text. Med det förstnämnda menar man att texten har blivit 
systematiskt vald utifrån olika versioner och sammansatt av utgivaren för att ge läsaren en 
mer enhetlig text (Jørgensen 2002:2). En icke-restituerad text innebär däremot att man ger ut 
endast en version av texten, såsom den är nedpräntat på pergamentet eller papperet.  

Inom den nordiska filologin, och särskilt den fornvästnordiska, använder man sig ganska 
ofta av restituerade utgåvor som referensutgåvor i forskningen. Man måste ställa sig en smula 
kritisk inför dessa utgåvor och deras värde som trovärdiga källor. Det råder ingen större 
oenighet kring deras vetenskaplighet eller korrekthet: de är utförda av forskare med mycket 
erfarenhet och har alltid en detaljerad inledning där man utförligt presenterar texten enligt 
paleografiskt och genealogiskt perspektiv. Inledningen innehåller även en historisk 
redogörelse över handskriften, där man diskuterar dess ursprung, tidigare ägare och 
traderingshistoria. Problemet ligger dock i att i vissa av de mest använda utgåvorna, speciellt 
inom den viktiga isländska serien Íslenzk fornrit (ÍF), har själva texten blivit ”ihopsydd” för 
att anpassas efter utgivarens val, i dennes strävan efter att komma så nära den ”ursprungliga” 
texten som möjligt. Detta kan i vissa fall medföra att den slutgiltiga texten i dessa typer av 
utgåvor inte alls är ”autentisk”, utan snarare en putsad rekonstruktion av olika versioner av en 
viss text.11   

De principer utgivaren väljer att följa i texttolkningen och utgivningen är grundläggande. 
Dessa är ofta styrda av dennes kunskap och hur han uppfattar och vill tolka texten, samt hur 
han vill att den ska nå läsarna. Texten som kommer att publiceras i utgåvan och vara 
tillgänglig för eftervärlden kommer då att vara präglad av utgivarens systematiska val, vilket 
medför att den sistnämnde bär på ett stort ansvar när han bestämmer sina principer. Vanligtvis 
brukar utgivaren argumentera för sina val och utgivningsprinciper i inledningen till sin 
utgåva. Grundvalet kan t.ex. vara mellan en restituerad eller icke-restituerad utgåva. Inom 
nordisk filologi, som andra medeltidsfilogier, är det svårt att härleda ett verk till en viss 
författare. Den största delen av nordiska bevarade texter är bevarade i form av avskrifter som 
är flera hundra år yngre än de tänkta originalverken, vilket gör att en restituerad utgåva ytterst 
sällan närmar sig en tänkbar reell ursprunglig text.    

Under 1900-talet uppstod dessutom en ideologisk motsättning kring utgivningsmetoden 
inom den nordiska filologin, mellan den s.k. ”isländska skolan” och den s.k. ”norska skolan”: 
den första fokuserade sig främst på författarens roll i verkets uppkomst (”bokprosateorin”) 
medan den andra fokuserade sig på traderingstraditionen som sätts före den eventuella 
personliga författarskapet (”friprosateorin”) (Jørgensen 2002:4). Bokprosateorin har sina 
största resultat i publiceringarna i samligen Íslenzk fornrit (ÍF) som nått en dominerande 
ställning inom utgivning av fornvästnordiska texter, särskilt bland litteraturforskare. De 
utgåvor som presenteras i ÍF är dock i flesta fall restituerade. Nackdelarna för dessa utgåvor 
kan sammanställas sålunda: texten i dem är inte autentisk utan konstruerad i sin språkliga 

                                                 
11  Detta gäller inte t.ex. utgåvor som ges ut i serien Editiones Arnamagnæana i Köpenhamn, samt flera andra 
isländska och danska vetenskapliga utgåvor som publicerats under de senaste 50–60 åren.  
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form och därför inte vidare lämplig för språkliga eller stilistiska undersökningar; texten i dem 
tar även bort intresset dels från de bevarade versionerna och dels från sökandet efter 
arketypen. Sist kan man nämna att en restituerad utgåva inte visar sammanhanget i vilken 
texten överlevde och skapades i (a.a. s. 7).   

Det är också viktigt att ta hänsyn till det empiriska faktum att källan måste hållas skild 
från den personliga tolkningen av texten. Texttolkningen måste utgå ifrån att tolkaren har en 
öppen, neutral och systematisk metod i sin undersökning.  

Den genealogiska kartläggningen av textversioner kommer troligen att fortsätta vara det 
vetenskapliga pelaren i textrestitutionen och kommer att förbli extremt nödvändigt för goda 
vetenskapliga textanalyser. Utan den textkritiska metoden som utgivaren använder för att 
skildra texten och presentera den utförligt, blir det svårt att nå de vetenskapliga och etiska 
forskningmål som filologin grundar sig på.  
 

3.3 Kodikologi 

Kodikologi är vetenskapen som undersöker böcker och andra former av samlade 
textdokument, deras utformning, skapelse, härkomst, m.m. Den undersöker själva 
textdokumentet som en produkt av ett materiellt arbete men samtidigt även som ett 
självständigt forskningsobjekt (Maniaci 2002:10). Med termen ”bok” syftar man här och 
nedan på verk som skrivits för hand eller genom tryckning och som sedan satts ihop enligt 
specifika pagineringsformat. Detta är vad man menar med kodex (codex) eller bok 
(jfr.  Maniaci, a.a. s. 69 ff).    

Kodikologins gryning kan spåras till Bernard de Montfaucons verk Palaeographia 
Greaca (1708), där man vidgade de paleografiska teorierna och menade att man även skulle 
studera böckerna och handskrifterna i sin helhet (Ruiz García 2002:19). Man kan dock inte 
tala om riktig kodikologi förrän 1800-talet. Termen blev brukad officiellt först 1928 av 
Alphonse Dain, som i sin tur baserade sig på neologismen ”kodikografi”, uppfunnen året 
innan av Charles Samaran, som en benämning på ”handskrifternas vetenskap” (a.a. s. 20). 
Under 1900-talets andra hälft har olika forskare debatterat kring ämnets roll gentemot filologi 
och paleografi – kodikologi har ofta betraktats som en ”tillsatsvetenskap” och underställd 
historia och filologi (Maniaci 2002:16) – och hur man skulle utveckla den. Sedan 1970-talet 
kan man räkna med att kodikologin är en självständig disciplin med egna ramar och 
metodologi. Den skiljer sig dock fortfarande för ett skarpt behov av tvärvetenskaplighet och 
samarbete mellan olika experter (Ruiz García 2002:397).  

Med åren har man lyckats enas omkring de vetenskapliga och metodologiska grunderna 
som ska brukas inom en kodikologisk undersökning. Böckerna – eller codices – genomgår en 
noggrann undersökning och analys, som brukar utformas i olika faser (Ruiz 
García  2002:344  ff). Viktigaste element som kodikologen alltid måste ta hänsyn till är: 
 

• alla de element som kan hjälpa att identifiera verket;  
• hur verket är sammanställt och utformat (materialupplysning); 
• hur det har paginerats;  
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• paleografisk analys: både vad gäller skriftstilen och skrivredskap som använts i 
skrivprocessen; 

• förekomst (eller ej) av dekorationer, illustrationer och dylikt;12  
• förekomst (eller ej) av element som kan uppvisa självdatering (datum, namn, 

hänvisningar till historiska händelser) eller indicer till en hypotetisk datering bortom 
paleografisk datering; 

• format;13 
• verkets egen historia och bakgrund; 
• textens innehåll och struktur presenterad och analyserad i detalj, gärna utifrån 

filologisk synvinkel. 
 
Kodikologiska metoder innebär på så sätt att man grundligt studerar textverket utifrån alla 
möjliga tänkbara punkter. Eftersom detta är ett för stort arbete att utföra för en enda person, 
brukar man i kodikologiska sammanhang sammarbeta forskare emellan, för att slutligen 
kunna få en enhetlig analys. 
 

A diferencia del impreso, producto seriado, el manuscrito es un unicum, una creación dotada de 
caracteres propios y, por tanto, debe ser juzgado y examinado de manera integral e 
individualizada. (Ruiz García 2002:352)14  

 

En modern kodikologisk analys använder sig av flera metoder och instrument för att få ut 
olika typer av information ur böcker och handskrifter. Förutom texten själv, som analyseras 
utifrån paleografiska och filologiska paradigmer, analyserar man själva boken som objekt, en 
arkeologisk artefakt (Maniaci 2002:10). Detta görs dels genom fysiska procedurer 
(fotografering, röntgenbilder, analyser med mikroskop och andra tekniska redskap) dels 
genom kemiska procedurer som kan lösa hinder eller svårigheter under analysprocessen, som 
t.ex. tyda svårläsbara eller oläsliga stycken i texten.   

Under de sista åren har de teknologiska framgångarna varit till betydande hjälp i att 
förbättra den kodikologiska analysmetoden, och det är troligt att i framtiden kommer 
datavetenskapen och nya tekniska hjälpmedel att ha en stadig roll som instrument i den 
kodikologiska analysprocessen.  
 

 
 
 
 

                                                 
12  Det kan naturligtvis förekomma olika intressanta detaljer i ett verk utifrån dess innehåll eller genre. T.ex. kan 
en text som handlar om musik innehålla noter och andra grafiska element, vilka också är intressanta ur en 
kodikologisk synpunt.  
13 Med bokformat menas här hur verkets sidor har satts ihop. Man talar t.ex. om quarto, folio, octavo m.fl. 
(jfr.  bl.a. Haugen 2004:40 f). 
14  ”Till skillnad från ett tryckt verk, som är en finit och kvarblivande objekt, är det handskrivna verket unikt, en 
skapelse med egna karakteristiker och måste därför dömas och examineras på ett genomgående och 
individualiserat sätt”. 
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3.4 Nyfilologiska utgivningsmetoder  
 

Som tidigare sagts bygger jag min undersökning och utgåva på den inriktning inom filologin 
som vanligtvis kallas ”nyfilologi”. Ännu har ingen regelmässig metodologi inom nyfilologin 
etablerats. Nyfilologiska undersökningar är mer kopplade till en allmän teoretisk inställning 
och ett annorlunda forskningsmål än på ett annorlunda sätt att bedriva filologisk forskning, 
vilket resulterar i att man vanligtvis fortfarande använder metoder som är aktuella inom den 
traditionella filologin.  

Anna Mette Hansen menar (2000:124) att  
 

Thus far, New Philology has been concerned more with textual theory and less with practice, 
and no specific methods of editing have been developed, tough it has been suggested that single-
manuscript editions where textual variants are treated according to their historical value, not 
their value for textual criticism, are to be preferred. One might be slightly sceptical towards a 
new philological edition based on a material and socio-centric textual criticism. Will it be a 
useful and scientifically sound basic or standard edition? The qualities of such an edition may 
hardly be evaluated without a traditional critical edition that has considered the textual tradition 
reproducing an ‘authoritative’ text. But undoubtedly the textual theory of New Philology is a 
fruitful supplement to the methods of traditional philology, and the focusing on the materiality 
of the manuscripts and manuscript culture brings a renewal to philology.    

 
Matthew Driscoll (2010) beskriver de etiska principer som – enligt honom – en nyfilologisk 
inriktad forskare borde hålla sig trogen till när denne förbereder en textutgåva. Han 
presenterar också sina personliga idéer om en nyfilologisk metodologi: det väsentliga måste 
vara att hålla sig trogen texten som den förekommer på dokumentet, samtidigt som det är 
viktigt att beskriva texten och själva dokumentet utförligt och vetenskapligt: 
 

What ought the new philological editor to do? To start with, he or she ought to consider 
producing editions of demonstrably corrupt, yet sociologically and historically interesting, texts, 
including younger reworkings of older material and works hitherto dismissed as spurious. There 
should also be a greater emphasis on the editing of whole manuscript […] despite their 
perceived lack of aesthetic order, rather than of individual works taken out of context. First and 
foremost, however, he or she must demonstrate an awareness of the manuscript as a cultural 
artefact which – among other things – serves as a vehicle for a text. The most obvious way to do 
this is by striving to retain as many features of the original, and introduce as little interpretation, 
as possible […] it should always be clear what is actually written in the source. 

 
Eftersom nyfilologi har som särskilt analysobjekt textdokumentet, kan man kanske åtgärda 
avsaknanden av en renodlad nyfilologisk metodologi genom att vända sig till 
tvärvetenskapen, en metod som är alltmer aktuell i modern forskning. Tvärvetenskaplighet 
kan göra det möjligt för utgivaren att fylla kunskapsluckor och få tekniska hjälpmedel som 
inte är tillgängliga inom språkvetenskapen. Enligt min tanke kan tvärvetenskaplighet, om 
bedriven med god planering och skarp fokus på det slutgiltiga målet, inte leda till annat än 
gagn för själva forskningen. Förutom de traditionella utgivningsmetoderna, kan t.ex. 
nyfilologisk metodologi hämta hjälp och idéer från den s.k. ”bokarkeologin” (Maniaci 2002), 
eller kodikologin (se ovan, paragraf 3.3).      
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3.5 Metod för uppsatsens undersökning 

Undersökningen kan indelas i tre faser. I den första fasen har jag transkriberat Rúgmanns text 
och löst upp förkortningarna. Därefter har jag jämfört Rúgmanns text med texten som 
förekommer i DG 11 och noterat skillnader och likheter mellan dem.  

Angående skillnaderna har jag gått så till väga: de skillnader som jag koncentrerat mig på 
är främst variationer i namnformer, skrivarens personliga tillägg, glosor och kommentarer 
samt delar av texten i DG 11 som inte förekommer i Rúgmanns avskrift. Jag har inte tagit 
hänsyn till samtliga språkliga och/eller ortografiska anpassningar i Rúgmanns text, d.v.s. de 
skillnader som kan uppstå mellan medeltida och sen 1600-tals isländska. Där relevanta 
grammatiska skillnader förekommer, har jag valt att lägga märke till de mest betydelsefulla av 
dem, samt de som förekommer som Rúgmanns personliga rättelser till texten i DG 11. I denna 
andra fas har jag arbetat parallellt med handskrifterna R 683, d.v.s. Rúgmanns avskrift, och 
DG 11, Uppsala-Eddan. Jag har även undersökt skriften i DG 11 för att se om eventuella 
skillnader har kunnat uppstå genom Rúgmanns missförstånd eller felläsning av den medeltida 
handskriften.  

I den tredje och sista fasen har jag slutligen analyserat de markanta och/eller unika drag 
som förekommer i Rúgmanns text och försökt hitta förklaringar eller mönster som kan 
förklara varför skrivaren valde just dessa specifika drag i sin text, och dessutom om han tagit 
hjälp eller inspiration från andra Edda-versioner. I denna tredje fas har jag även använt mig av 
andra källor bortom primärkällorna. Analysen presenteras i löpande text med tabeller som 
visar de mest markanta skillnaderna och de intressantaste innovationer som finns i Rúgmanns 
avskrift. Eftersom det förekommer många namnformer i min text har jag valt att analysera 
namnformer och textuella skillnader separat. För namnformerna har jag dessutom valt att dela 
in de avvikande exemplen i grupper, efter deras avvikelsegrad: klass-1 (formen avviker 
kraftigt mellan de två handskrifterna, t.o.m. inte förekommer i en av dem), klass-2 (större 
avvikelser i ordformerna eller större ortografiska skillnader, kasusomväxling och dylikt) 
klass-3 (mindre ortografiska skillnader, som omkastning eller uteslutning av bokstäver, o.s.v).  

Analysen och undersökningen kommer i första hand att utgöra en kvalitativ studie. Jag 
har stött mig på det nyfilologiska paradigmet som ser handskriften som primär studieobjekt, 
som bör analyseras utifrån flera synvinklar och troget den text som finns nedpräntad på 
bladet. Jag har därför valt att genomgående beskriva handskriften, dess mått, utseende och 
övriga interna och externa detaljer (färg, bläck, stil, teckningar, m.m.). För att göra detta har 
jag delvis tagit som modell de strategier som är aktuella inom kodikologin.  

Vid utgivningen av Rúgmanns text följer jag en traditionell filologisk utgivningsmetod, 
där utgåvan tillförs med en kritisk apparat med varianter tagna från andra källor. Mitt primära 
mål förblir dock att presentera Rúgmanns text så grundligt som möjligt och som ett 
självständigt verk. En längre och mer detaljerad förteckning och beskrivning av källorna som 
utgör materialet för undersökningen ges i följande kapitel, medan själva textanalysen 
presenteras i kapitel 6. 
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4. Materialförteckning 

I detta kapitel presenterar jag materialet jag använder i undersökningen. Mitt material kan 
delas in i primära källor (handskrifterna R 683 och DG 11) och sekundära källor (övriga 
källor och texter). Bland de primära källorna är R 683 min primärhandskrift och utgör 
huvudobjektet för undersökningen. Jag kommer även att ge en kort, allmän presentation av 
Snorri Sturlusons15 Edda och dess del Gylfaginning för att ge en generell uppfattning om 
verket som utgör grunden till den text jag analyserar i uppsatsen.    
 

4.1 Snorri Sturlusons Edda  

Snorri Sturlusons Edda, även känd som Edda Snorra Sturlusonar och nedan förkortad SnE, är 
en av de viktigaste litterära verken från det medeltida Island. Tack vare sitt unika innehåll är 
den av stor litterär och kulturell betydelse för hela Norden och har flitigt studerats i över 
fyrahundra år. SnE är ett stilistiskt heterogent verk (Johansson-Malm 1997:11) som 
huvudsakligen består av tre delar: 
  

• Gylfaginning, en ramberättelse av mytologisk och gnomisk karaktär där man berättar 
om nordiska gudar och övriga mytologiska väsen och händelser; 

• Skáldskaparmál, där man tar upp exempel på skaldeverser och förklarar användningen 
av kenningar och heiti16;  

• Háttatal är en pedagogisk redogörelse om skaldeversernas metrik.     
 
Utöver dessa bör nämnas att i olika versioner av SnE kan det förekomma en ytterligare del, 
Prologus eller Formáli, d.v.s. en introduktion till Gylfaginning som berättar asarnas 
utvandring från Troja till Norden. Eddans delar skiljer sig något åt i de olika versionerna: 
vissa kan vara längre än andra och mer eller mindre detaljrika.  

SnE har bevarats i fyra till dels olika redaktioner: U (Codex Upsaliensis) i Uppsala; R 
(Codex Regius), i Reykjavík; W (Codex Wormianus) i Köpenhamn och T (Codex 
Trajectinus) i Utrecht. Av dessa är U den äldsta, R och W är de versioner som traditionellt 
anses ligga närmast ett eventuellt original17 – R är dessutom den versionen som man flitigast 
använder i utgåvor – medan T är betydligt yngre, fast den grundar sig på äldre material.  

Man tror att verket kom till som en handbok för skalder (Pálsson 2010:12, 64; 
Pálsson  2012:xxxiv). Snorri Sturluson var själv skald och ville troligen inte att konsten skulle 
tyna bort och försvinna ti förmån för de nya poetiska modeimpulser som kom till Norden från 
det kontinentala Europa under hans tid. SnE har också betraktats som en mycket viktig källa 
för kunskap om förkristen mytologi. Dock måste det förkristna stoffet som finns i Eddan tas 
                                                 
15  Jag kommer härefter konsekvent att referera till denne medeltida författare med sitt verkliga namn, Snorri 
Sturluson, hellre än med dennas försvenskade variant Snorre Sturlasson.  
16  Specifika retoriska figurer som flitigt användes inom den forngermanska diktningen (jfr. Hallberg 1962:18ff).   
17  Jfr. Pálsson (2012:xlii f) för en kort diskussion om handskriftens inbördes släktskap och möjligheten att U och 
R snarare innehåller parallella versioner än att texten i U (och W) ligger närmare en eventuell original.  
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med en nypa salt: Snorri var en kristen man som levde i en sedan två sekler kristen miljö, och 
det verkar osannolikt att han hade som huvudsyfte att förmedla kunskap om den forna 
religionen per se. Hans syfte kan ha varit att förmedla mytiska berättelser från den forna 
religionen för att främja skaldskapet: det var viktigt för skalder att känna till den förkristna 
mytologin, eftersom man använde den i samband med skaldeverser. Slutligen verkar det som 
om Snorri berättar en omarbetning av den förkristna nordiska religionen, gjord kanske av 
honom själv, troligen för att sätta ordning på en mer eller mindre förlorad kunskap med 
fragmentarisk information. I detta sistnämnda fall kan man inte utesluta att han tog inspiration 
från modeller från antiken, som t.ex. Hesiodos som sammanställde en liknande ”ordnad” 
mytologi för de grekiska gudarna redan under 700-talet f.Kr.18   
     

4.1.1 Gylfaginning  

Gylfaginning är troligen den mest kända delen av SnE. Man har ännu inte enats kring vad som 
drev Snorri att skriva (eller låta skriva) Gylfaginning. Tidigare trodde man att han ville 
förmedla kunskap om den nordiska förkristna mytologin. Nyare tankar menar dock att Snorri 
följde sin egen version av den gamla mytologin när han sammanställde Gylfaginning (se 
Wanner 2008). Man diskuterar även om Gylfaginning blev nedskriven före eller efter de mera 
”tekniska” delarna, Skáldskaparmál och Háttatal, som ett slags kompendium för att bättre 
kunna förstå de svåra poetiska omskrivningar (kenningar och heiti) och dunkla verser från 
äldre skalder.  

Stilistiskt sett är Gylfaginning en mångsidig text, där prosa och vers används samtidigt 
och flätar ihop sig i berättelsen. Snorri citerar verser ur Eddadikterna, främst Völuspá, 
Grímnismál och Vafþrúðnismál, d.v.s. bland de berättelser som innehåller flest referenser till 
gnomisk kunskap. Gylfaginning berättar historien om en sagokung från Sverige, Gylfi, som 
åker till asarna för att ställa dem frågor om världen och om gudarna. När han väl kommit till 
Valhall träffar han tre gestalter vid namn Hár, Jafnhár och Þriði, som svarar på hans frågor. 
När man kommit så långt som till Ragnarök och världens undergång, försvinner allt som var 
omkring Gylfi: man har gått igenom världens ursprung, gudarnas roller och namn och 
världens sista slut, och inga fler frågor behövs ställas.   

Gylfaginning – betydande “hur Gylfi blev lurad” – är en s.k. ramberättelse, en genre som 
var populär under medeltiden, dels för underhållning men även i pedagogiska syften. 
Ramberättelser innehåller olika berättelser som växer utifrån en allmännare ram eller en 
inledande berättelse. I Gylfaginnings fall berättas olika historier om gudar och andra 
mytologiska varelser utifrån den inledande berättelsen om Gylfis resa hos asarna.  

Gylfaginnings mångfacetterade struktur och rika stil gör den sålunda till ett av de 
viktigaste litterära verk som har nått oss från det medeltida Island. 
 

                                                 
18  Detta gjordes med verket Theogonía, som tillsammans med de homeriska episka dikterna representerar de 
första försök att sammanställa en ordnad och reglerad hierarki i den grekiska gudavärlden (se N. Athanassakis, 
1992: Essays on Hesiod. Ramus nr. 21.Berwick, Australia)   
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4.2 Primärhandskriften R 683 

Handskriften R 683, eller Salanska saml. n:o 28 fol., består av 134 pappersblad, utom 
försättsbladen (Gödel 1892:27). Handskriftens storlek är 33 x 21 cm. Bland bladen hittar man 
också olika lappar. Stilen är kursiv och handskriften är bunden i helpergament.  

Handskriften kom till under senare hälften av 1600-talet, under det flitiga arbetet som 
hade startats på initiativ av Olof Verelius, Sveriges förste professor i ”antiquitatum patriae” 
och förste chef för Antikvitetskollegiet, som inrättades 1666. Troligen förvarades handskriften 
på Kollegiet, men efter Verelius’ död år 1682 blev dennes styvson Jacob Istmen Reenhielm 
handskriftens ägare (Grape 1977b:38). Den inkom till Uppsala bibliotek år 1717 som en del 
av den Salanska samligen (Gödel 1892:28).  

Innehållet består av fem olika delar, som i sin tur innehåller olika texter: 
 

• Del I, bl. 1-72: Edda Snorra Sturlusonar (Snorri Sturlusons Edda), avskrift av DG 11 
4to gjord av Jón Rúgmann. Slutar på blad 70r; 70v–72 är blanka. 

• Del II, bl. 72–78: författade av Petrus Salan (a.a. s. 27), blad 73 är blankt. Innehåller 
noter till Rúgmanns avskrift (bl. 74–77r) och genealogier av lagmän samt en genealogi 
från Adam till drottning Christina (bl. 77v–78).  

• Del III, bl. 79–88: avskrift av DG 11 4to, Prologus och första kapitlet med 
översätningar till svenska och latin (bl. 79–81r); utdrag ur Edda Islandorum av Peter 
Resen, daterad 1665 (bl. 81v–88). 

• Del IV, bl. 89–104: Háttalykill Lopts ríka Guttormssonar, 75 strofer med översättning 
till latin och kommentarer, författade av Rúgmann.  

• Del V, bl. 105–134: avskrift av DG 11 4to från bl. 45v, med översättning till latin, 
gjord av Rúgmann och Harald Wysingh (bl. 105–120) och den direkta följare till 
avskriften i del I; alfabetisk register med förklaringar över tekniska termer i Háttatal, 
skriven av Rúgmann (bl. 121–124); Hatta-Lyckill Ragnvaldar iarls, med latinsk 
översättning (bl. 125–134), skriven av Rúgmann.   

 

4.3 Handskriften DG 11 

Förlagan till R 683, handskriften DG 11 4to, även kallad Codex Upsaliensis och förkortas i 
denna uppsats till DG  11 eller U, bör ha tillkommit i södra delen av Västlandet på Island 
mellan år 1300 och 1325: den är således den äldsta handskriften innehållande SnE som 
bevarats till våra dagar. 

Handskriften är bunden i ett helband av numera gulnat fast ursprungligen vitt pergament 
av kalvskinn. Pärmarna har formatet 21 x 14,5 cm. Främre pärmen är försedd med signum 
N 11 och båda pärmarna bär ätten De la Gardies vapensköld. Man antar att bandet tillkom i 
samband med donationen, i vilken U var inräknad, som greve Magnus Gabriel De la Gardie 
gjorde till Uppsala universitet år 1669 (Grape 1977a:ix). 

Inlagan består av 56 pergamentblad och tre blad av papper: ett försättsblad och två 
tilläggsblad. Pergamentbladen är häftade på 3 bind och fördelade på 7 lägg. Bladen har i 



 32 

senare tider paginerats från 1 till 109, med början på bl. 2r. Under århundradena har de nötts 
och mörknat kraftigt, särskilt i kanterna. De har även skadats och läsningen är på vissa ställen 
svår eller omöjlig. Skrivaren har använt svart bläck: stilen vittnar om att han måste ha varit en 
van, omsorgsfull och skicklig sådan (Grape a.st.). Skriften är mycket lättläslig. I regel är 
texten på en sida uppdelad i 28 rader, med vissa undantag. Rubriker är skrivna med rött bläck, 
av samma hand. Även teckningar förekommer, den äldsta från 1300-talet, föreställande Gylfi 
som möter Hár, Jafnhár och Þriði. Handskriften innehåller dessutom anteckningar av senare 
tidsskeden (a.a. s. xvii) som sträcker sig från 1300- till 1800-talet. Innehåller mestadels Edda 
Snorra Sturlusonar i de följande delarna:  
 

• Formáli (bl. 2–3r);  
• Gylfaginning (bl. 3r–19r);  
• Skáldskaparmál (bl. 19r–23);  
• Skáldskaparmál (bl. 27–45r); 
• Háttatal (bl. 48–56). 

 
Dessutom innehåller handskriften dessa stycken:  
 

• Skáldatal bl. 23–25r;  
• Ættartala Sturlunga bl. 25v; 
• Tre vísur (från bl. 45r rad 16)  
• Lǫgsǫgumannatal bl. 25v–26r;  
• den s.k. andra grammatiska avhandlingen bl. 45v–47. 

 
Handskriften slutar på bl. 56r, bl. 1 och 56v har lämnats blanka. Den har skrivits igenom av 
samma hand, med undantag bestående av de tre vísur samt radanmärkningar och tillägg av 
senare härkomst. Handskriften är fullständig och relativt i gott skick, bara lite skadad av 
mögel (t.ex. bl. 32–34) (Gödel 1892:13).  

Handskriftens historia före 1600-talet är mycket dunkel. Man anar att den tillkommit på 
västra Island eftersom den i stilen liknar Codex Regius, som man tror med all sannolikhet 
härstammar från den delen av landet (Grape 1977b:11). Den kanske har varit i Sturlungarnas 
ägo – handskriften innehåller en ättartavla över Sturlungarna19. Finnur Jónsson och 
K. Müllenhoff ansåg att en tidig ägare till handskriften skulle ha kunnat vara Egill 
Sǫlmundarson, Snorris systerson (a.a. s. 12). Övriga försök till att spåra tidiga ägare är blott 
gissningar.  

Under första hälften av 1600-talet vet man med säkerhet att handskriften tillhörde 
Brynjólfur Sveinsson, biskop i Skálholt, som gav den 1639 till sin danske vän Stephanius 
Stephani. När denne dog 1650 sattes hans bibliotek – med handskriften U – till salu och 
köptes av drottning Christina av Sverige med Magnus Gabriel De la Gardie som förmedlare. 
Handskriften kom till Sverige mellan 1651 och 1652 och föll sedan i De la Gardies privata 
ägo, där den stannade tills 1669, då den donerades till universitet i Uppsala med andra 

                                                 
19  Med Sturlungar menas den ätt ur vilken Snorri Sturluson själv härstammade. Den var bland Islands 
mäktigaste under 1100- och 1200-talet. Se t.ex. Thorsteinsson 1985:79ff.  
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handskrifter ingående i den s.k. Delagardieska samlingen. Idag bevaras den på 
universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. 

4.4 Sekundära källor  

Bland de viktigaste sekundära källorna som jag använt i min undersökning finns den s.k. 
Laufás Edda, en sen handskrift som innehåller en omarbetad version av SnE, sammanställd 
under tidigt 1600-tal av islänningen Magnús Ólafsson20. Hans syfte var att omarrangera SnE 
för att göra den lämpligare för sin tids läsare och lättare att använda i studier (Faulkes 
1979a:17). Han omorganiserade textens struktur och delade innehållet i flera kapitel, åt vilka 
han gav rubriktitlarna Dæmisögur eller Apologi (som innehöll mestadels mytologiska 
berättelser) och Annar partur (som innehöll versmaterial).   

Impulserna för arbetet fick Ólafsson från Arngrimur Jónsson, som hade varit hans lärare 
vid skolan i Hólar och som lånade honom handskriften Codex Wormianus (a.a. s. 16). 
Ólafsson översatte också sin Edda till latin, och på så sätt gjorde han texten tillgänglig för en 
större läsarkrets. Texten i Laufás Edda blev sedan den första versionen av SnE som blev 
utgiven: detta gjordes år 1665 av dansken Peder Resen (eller Resenius, i latiniserad form) 
efter ett tidigare arbete av Stephanius, som också ägde under en tid handskriften med Edda-
versionen U. Resens text – baserad på Ólafssons version – blev sedan den enda tillgängliga 
Edda-utgåvan fram till 1746 och blev inte överklassad ända tills Rasmus Rasks utgåva kom ut 
1818 (Faulkes 1979a:32). Jag kommer att hänvisa till Peder Resens sammanställning av 
Eddan med förkortningen PRE.21 Rúgmann kände till Resens arbete (jfr. Gödel 1897) och det 
är möjligt att han kan ha haft tillgång till den under sina vistelser i Köpenhamn. I Köpenhamn 
kan han dessutom också ha haft tillgång till den poetiska Eddan (förkortat hädanefter GKS).22 
För att jämföra namnformerna har jag valt att också använda Eddadikter som källor, särskilt 
de som citeras i Gylfaginning. Intressant nog nämner han själv att han använt denna källa i en 
anteckning på sid. 10a, där han skriver: eg meina þad sie ur Sæmundar Eddu, ”jag menar: det 
är från Sämunds Edda”, vilket är en äldre benämning av samlingen av Eddadikterna.  

Utöver Resens text har jag även tagit hänsyn till övriga versioner av SnE, de i 
handskrifterna Codex Regius GKS 2367 4to (som jag hädanefter förkortar till R), som under 
Rúgmanns tid fanns i Köpenhamn men som länge innan dess hade varit på Island, samt Codex 
Wormianus AM 242. Båda handskrifterna är lite yngre än Codex Upsaliensis men är båda 
från 1300-talet.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20  Den preliminära versionen är daterad 12 Mars 1609 (Faulkes 1979a:15). 
21  Min egen förkortning.  
22  Här syftar jag på Eddadikterna, som finns nedskrivna i olika redaktioner. Den jag håller mig till är från 
huvudhandskriften GKS 2365 4to som nu förvaras i Reykjavík. 
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5 Handskriften och dess text  

I detta kapitel presenterar jag handskriften R 683, både utseendemässigt och stilistiskt. I slutet 
av kapitlet kommer jag att presentera de editionsprinciper som jag valt att följa i min utgåva 
av texten.   

5.1 Beskrivning av handskriften R 683 
Hela handskriften består av totalt 151 blad, motsvarande omkring 300 sidor, inklusive mindre 
lappar, blanka sidor och en karta (sida 10b). Dessutom finns en lös papperslapp utan text, som 
jag inte räknat in som blad. Den delen av handskriften som jag avgränsat min undersökning 
till rymmer 60 sidor (30 blad). Inga illustrationer förekommer i handskriften förutom tabeller 
och enstaka dekorativa linjer och övriga enkla mönster.  

Handskriften är i relativt gott skick, alla blad är intakta och välbevarade. Texten är 
skriven på pappersblad och inbunden i ett tunt pappomslag. Ryggen på boken är hårdare än 
omslagssidorna. Den översta omslagssidan är lite fläckig i sin översta del, troligtvis p.g.a. 
fukt. En stor gulaktig färg finns vid den nedersta delen av omslaget. Det främre omslaget är 
också böjt uppåt och mycket skrynkligt: böjningen går inte att åtgärda, vilket borde tyda på att 
omslaget varit i detta tillstånd under en ganska lång tid. För att ge ytterligare skydd åt 
handskriften har man inplastat det tunna pappomslaget, med all sannolikhet i modern tid. Den 
bakre omslagssidan är vågig men ej böjd som framsidan. Den är dock mer fläckig än 
framsidan. Ryggen är i gott skick: överst på bokryggen står det ”R. 683.”. Boken har nyligen 
försetts med ett skyddande extraomslag gjord av två kraftiga pappkartonger som omsluter 
hela boken och kan förseglas med två textilband. Skyddsomslaget bär numret ”18” och man 
har tillsatt handskriftens signum överst till vänster.23 I den översta delen av omslagets insida 
står det ”Fol. N.o 28. 206 […] Upsala Universitets Bibliothek”. 

Kvalitémässigt är pappret rispigt, tjockt och ganska kraftigt. Titelbladet, numrerat 1, 
uppvisar en vacker text, skriven i nygotisk stil med svart bläck med inslag av grön färg som 
följer bokstävernas former. Texten lyder: ”Snorra Sturlu ʃonar EDDA á Islenʃku.”. Under 
titeln står det ”Bibliothecae Upsalensis anno 1717.”, skriven av en senare hand.  

Bladens konturer är lite nötta och inte alltid raka. Det allra första bladet är skadat i 
nedersta högra hörnet, medan titelsidan (bl. 1) har blivit avskuren på samma ställe, 
uppenbarligen villigt. Avskurningen är rak, vilket torde syfta på att man gjort den med en 
linjal eller dylikt.  

Hela handskriften har storleken 21,5 x 33,2 cm. Bladens storlek är cirka 20,2 x 33 cm 
men kan skifta i storlek p.g.a. att de olika bladen kan vara mer eller mindre välskurna eller 
fria från skador. Sidorna i den ”litterära delen”24 av verket är inramade i en prydlig 

                                                 
23  Detta i samband med närundersökningen, då handskriften plockats fram och bibliotekarien på Uppsala 
universitetsbibliotek konstaterat att framsidans böjning var skadlig för boken själv och dessutom svår att hantera 
för eventuella forskare. 
24  Jag benämner här och nedan den del av texten som behandlar de stycken av text som attribueras till Snorri 
Sturluson ”den litterära delen”. Dessa skiljer sig från andra delar i handskriften, som har en mer personlig 
karaktär och en mindre praktfull stil.   
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rektangulär ram (12 x 22 cm), som dock troligen är en senare skapelse. Texten i den ”litterära 
delen” löper från den inre marginalen ända till lite över mitten av sidan. Den yttre marginalen 
är oftast blank, om inte glosor tillagts, avståndet från den rektangulära ramen till sidans kant 
är ca 7,5 cm. Övre marginaler är ca 4  cm, nedre 7 cm. Radnummer dyker upp här och där 
men är säkert av senare händer. De har dessutom skrivits i blyerts. Förutom dessa senare 
radanmärkningar i blyerts är inte rader markerade på något annat sätt. Trots detta har 
skrivaren försökt att hålla sin skrift så rak som möjligt, även om den är något lutad nedåt, mot 
höger. Det framgår inte av texten om han använt sig av en linjal eller ett annat instrument för 
att hålla skriften rak, men inga märken verkar förekomma på själva bladet.  

Man kan urskilja en radlinje som är ungefär 0,6 cm hög, där alla minuskler och de flesta 
normalstora majuskler ryms. Detta har jag räknat som utgångspunkt för den allmänna 
radstorleken. De bokstäver som sträcker sig över eller nedåt denna radlinje bör räknas som 
överlånga. Alla majuskler sträcker sig regelbundet över radlinjen. Vad gäller minuskler, 
sträcker sig b, k, l, t vanligen över radlinjen, g, p, q, y, j under radlinjen medan f, h och ”långt 
s” (ʃ) sträcker sig både över och under radlinjen förutom när den befinner sig i 
kombinationerna -sk- och -st-. Titlar och rubriker har vanligen en större radlinje, på ca 1 cm. 
Kapitäler och initialer kan vara ibland mycket stora, upp till 4 cm.    

Glosor och anteckningar förekommer i handskriften, både av skrivaren själv och av andra 
händer.25 Skriftens färg är dominerande svart, oftast välbevarad men också i lite mer utspäd 
form, då den har antagit en brunaktigare nyans.26 I titlar och rubriker från nya textstycken, och 
ibland vid vissa initialer används ofta grön färg för att fylla i bokstävernas öglor eller 
konturer. Färg används också för att stryka under hela texten i titlar och rubriker. Mer sällan 
använder skrivaren röd färg för att stryka under rubriker: rött blir oftare använt för att stryka 
under enskilda ord – särskilt namn – eller i glosor. Gult används en enda gång som 
understrykningsfärg.  

Sidorna i den ”litterära delen” är numrerade och inte folierade. Vid varje sidas nedre hörn 
brukar Rúgmann skriva de inledande ord, s.k. ”kustod”, med vilka nästa sida börjar på. Efter 
sida 139 slutar numreringen, men det finns anmärkningar av senare händer som fortsätter 
numreringen. Det bör vara samma hand som också folierat sidorna med blyerts. Numreringen 
till sida 139 är utförd i bläck och är troligen av samma skrivarhand som den övriga texten. På 
sida 145 finns anmärkningen, gjord av en senare hand: ”14[…] Bl. 73 S. 145 Obs! den 
följande folieringen är genomgående felaktig”.  

Numreringar fortsätter att dyka upp sporadiskt, markerade i bläck men oftast i blyerts. 
Troligen är de gjorda av senare händer. Även folieringarna fortsätter att vara markerade, fast 
med ett streck över numret, som visar att de inte stämmer. Det är därför svårt att hänvisa till 
specifika sidor i handskriften efter sida 139. De hänvisningar jag kommer att ge nedan är 
grundade på den felaktiga folieringen. Jag har valt att göra så eftersom detta är den enda 
sidohänvisningen som löper konsekvent i texten ända tills slutet, vilket gör det lättare att hitta 
i själva handskriften och hänvisa till specifika sidor. I min huvudundersökning kommer jag 
dock att enbart hålla mig till delen som innehåller texten Gylfaginning (s. 7–60): då denna är 

                                                 
25  Det är svårt att bedöma om dessa händer är samtida med skrivaren, men det borde vara senare. Troligen är 
dessa spår från de individer som varit ansvariga för handskriftens bevaring under dess tid på biblioteket.   
26  Detta kan ha skett naturligt då bläcket åldrats. 
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konsekvent numrerad, kommer jag att hänvisa till texten som utgör grundmaterialet för min 
undersökning genom att hänvisa direkt till sidonummret och inte bladet.   

Folieringen följer t.o.m. fol. 105r för att sedan fortsätta från fol. 178r t.o.m. fol. 208v, 
som är det sista bladet i handskriften. Här och där finns även vissa sidonumreringar angivna, 
troligen av skrivaren, men de står inte i relation till den övriga numreringen och kan ha varit 
delar av andra verk som ihopsatts i R 683. Dessa delar av handskriften innehåller främst texter 
som ser ut att ha varit personliga anteckningar eller utkast, inte direkt tänkta för ”akademiska” 
syften, som fallet verkar vara med de första, ”litterära” delarna. Man noterar snabbt att 
skrivaren varit mindre prydlig i de senare delarna än i de första, ”litterära”, som också är 
elegant utförda, dekorerade och färggrannare. I de sista delarna har skrivaren brytt sig föga 
om att numrera sidorna och hans stil är generellt sätt slarvigare. Dekorationer hittar man 
mellan fol. 79v och fol. 86r: det rör sig om kringlande linjer i botten av varje kolumn – texten 
är uppdelad i 4 kolumner på fol. 82v–84r – eller sida. Dessa sidor är dock skrivna av en annan 
hand än Jón Rúgmanns (Faulkes 1979a:133). 

Verser som förekommer i texten skrivs vanligen i mitten av det textfyllda sidopartiet. 
Skrivaren markerar klart verser ifrån övrig text, eftersom de förstnämnda har alltid ett indrag 
och verkar följa strofindelning. Marginalerna för verser är, utifrån den allmänna texten, ca 2,5 
cm på bägge sidor av övrig text och utifrån hela sidan 3 och 11 cm (från den inre respektive 
yttre marginalen). Dessa siffror kan dock variera, eftersom vissa verser skrivs närmare den 
inre marginalen än andra och vissa skrivs närmare den yttre.  

Bland handskriftens sidor hittar man intressanta lösa blad och andra detaljer som bör 
nämnas. På fol. 96 finns ett mindre blad instoppat, folierat felaktigt som fol. 166. I mitten av 
fol. 178 finns ett löst blad som visar upp en cirkelformig tabell över olika bokstavsformer som 
förekommer i medeltida handskrifter. Storleken på tabellen är 10 x 10 cm och själva bladet 
har storleken 19 x 14,5 cm. I det översta högra hörnet är bladet folierat – i blyerts – som 177. 
Även själva tabellen är skriven i blyerts. På fol. 178v, nästan vid sidans slut, finns en tom 
cirkel ritad med bläck, av samma storlek och form som cirkeln på det lösa bladet beskrivet 
ovan. Det är omöjligt att veta om figuren på det lösa bladet i mitten av fol. 178 är den tänkta 
texten som borde ha fyllts i ritningen på fol. 178v – det ser dock ut som en senare hands 
skapelse. Kanske har man kompletterat den tomma ritningen på fol. 178v.  

På fol. 179r är en rektangulär tabell över olika bokstavsformer ritad, i storlek 11,5 x 13,5 
cm. I övre spalten har skrivaren markerat vokaler – med diftonger och speciella ljudtecken – 
medan resten av tabellen ägnats åt olika konsonantformer, som de förekommer i olika 
handskrifter under olika epoker. Rúgmann beskriver på latin de medeltida handskrifternas 
ortografi i fol. 179v samt i spalten nedanför tabellen på 179r. Tabellen är därför en visuell 
komplettering av texten. 

Efter sida 10 följer en liten lapp (ca 9 x 5,8 cm) numrerad i blyerts – troligen av en senare 
hand – som 10a, med text på båda sidorna, skriven av Rúgmann. Texten är en personlig 
anteckning på isländska och på latin och inte del av avskriften. Efter lappen följer ett 
onumrerat blankt pappersblad samt en karta (storlek 22 x 16,2 cm) som representerar 
lustgården, med en tryckt text på latin. Kartan verkar ha tagits från en helt annan bok och har 
inget förhållande till den övriga texten i handskriften. Den latinska texten är tryckt och det 
finns inget datum angivet. Kartan har numrerats i blyerts som 10b, med all sannolikhet av 
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samma hand som skrivit numreringar och folieringar samt – antagligen – radnummer o.s.v. 
Rúgmanns avskrift fortsätter på sida 11.  

De sista sidorna i handskriften är av sämre kvalité eller kanske har de känt mera av 
konserveringsproblem eller tidens tand: de är fläckigare och nöttare, med avrivna delar som 
dock inte hindrar läsbarheten. I synnerhet gäller detta f.o.m. fol. 193r till slutet av 
handskriften. Det förekommer också mindre hål, revor, fläckar (vissa bläckfläckar men mest 
fuktfläckar). På sida 53 finns en stor röd fläck, som jag misstänker vara från vax eller lack: 
den är en tjock och lyfter sig från papperet och är dessutom hård och rispig när man vidrör 
den.  

På den sista sidan står det, längst upp till vänster, ”neg ok [---]anda”. En stor och mörk 
bläckfläck gör det svårt att förstå vad som står. Själva texten har skrivits med bläck men går 
inte att tyda.  
 

5.2 Paleografiska kommentarer av texten i handskriften R 683 

Eftersom det är ganska ovanligt att göra en omfattande paleografisk beskrivning av 
modernare handskrifter, väljer jag att här endast diskutera och beskriva de bokstäver vars 
utseende är av speciellt intresse. De flesta bokstäver har ett utseende som liknar moderna 
kursiverade bokstäver och är därför lättläsliga för en modern läsare. Man kan påstå att inga 
större förkunskaper i handskriftsläsning eller äldre skriftstilar behövs för att läsa texten i 
handskriften R 683. Att undersöka skriften och sättet som Rúgmann väljer för att återge vissa 
fonem är intressant eftersom det speglar de utvecklingar i uttal och ortografi som ägde rum i 
isländskan under seklernas lopp. Jag kommer att diskutera detta nedan och mer utförligt i 
paragraf 5.2.3. 

Bokstäverna b, c, d, f, g, i, j, k, l, m, n, p, t, þ, u, y, x är väldigt lika moderna former och 
behöver därför inte diskuteras utförligare. Bokstäver som har ett mera specifikt utseende är e, 
h, r, s, v, w, z, æ. Vissa bokstäver skapar olika typer av problem för utgivaren, p.g.a. olika skäl 
som kommer att diskuteras nedan i paragraf 5.2.1. Man måste också tillägga att skrivaren 
brukar variera sin ortografi: ofta skriver han bokstäverna i en elegantare stil i rubriker och i 
kapitälposition, som kan skilja sig mycket från den formen samma bokstav har i brödtexten.  

Nedan kommer jag att markera fonemljud inom / / och återge uttal inom hakparentes [ ]. 
Eftersom min undersökning inte är av renodlad paleografisk karaktär kommer jag inte att 
utföra en djupare analys av bokstäverna eller fördjupa mig i övriga paleografiska eller 
grafematiska frågor. Enskilda bokstäver och språkliga exempel tagna ur texterna kommer att 
markeras i kursiv stil, liksom övriga språkliga exempel av olika slag.27 Kontexten kommer att 
förtydliga vad jag syftar på. I paragraferna 5.2.1 och 5.2.2 nedan är samtliga språkliga 
exempel tagna ur handskriften R 683, medan i paragraf 5.2.3 kommer även övriga exempel att 
tas upp, i synnerhet från olika skeden av det isländska språket. 

 
                                                 
27  Detta även i enhet med Anthony Faulkes utgivningsprinciper av Laufás Edda (jfr. Faulkes 1979a:180ff). 
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5.2.1 Bokstävernas utseende  

5.2.1.1 Konsonanter (inklusive semikonsonanter) 

Textens konsonanttecken liknar för det mesta moderna kursiverade konsonanter. De bokstäver 
som kan väcka problem i läsningen är r, v, w, s och z.  

Bokstaven r kan vara svår att skilja från bokstaven e när den är i minuskelform och i 
synnerhet när den är snabbt utförd. Majuskelformen uppvisar inga problem i läsning eller 
tolkning.    
 

            
Figur 1. Exemplen 1–2 visar bokstaven r i rubrik. Exempel 3 visar den vanligaste minuskelformen. 
Exempel 4–6 visar majuskelformer. 

Bokstaven j brukar oftast finnas i majuskelform (J). Sporadiska exempel på säkra 
minuskelformer av j finns, men i texten kan det vara svårt att bedöma om det rör sig om en 
majuskel som har mindre storlek än vanligt eller om det är en minuskel som liknar en 
majuskel. I utgåvan har jag bedömt minuskla j utifrån deras storlek: om bokstaven inte 
sträcker sig ovanför resten av radlinjen, har jag bedömt bokstaven vara en minuskel. Andra 
fall har jag bedömt som majuskler. Säkra exempel på majuskel J förekommer speciellt i 
namnformer, rubriker eller i inledande textpartier. Det är också vanligt i ord som Jotun ’jätte’ 
och Jord ’jord, Jorden, (jättinnan) Jörð’.  
  

        
Figur 2. Exempel 1 visar en majuskel J. Exempel 2 visar en säker minuskel j. 

Bokstaven f kan i vissa fall vara svår att skilja ifrån bokstäverna ʃ, t och l. Man urskiljer f ifrån 
dessa eftersom bokstaven har en övre ögla och ett streck i sin mitt. I sin form liknar den ett 
modernt kursiverat f.  

Bokstäverna w och v är mycket lika. Man urskiljer w genom tre böjda linjer, varav två 
sluter sig. Bokstavens böjda linjer sträcker sig nästan alltid över den allmänna radlinjen, vilket 
gör det svårt att bedöma om det rör sig om majuskler eller minuskler. Jag har i utgåvan urskilt 
majuskelformen W genom att se om båda de uppböjda linjerna sträcker sig över radlinjen. Om 
inte, har jag bedömt bokstaven vara en minuskel. Bokstaven v följer samma form och 
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principer som w, men skiljer sig från denna eftersom den har endast två böjda linjer, varav en 
sträcker sig uppåt. Principerna för att urskilja majuskler från minuskler är de samma som för 
w.  
 

       
Figur 3. Exempel 1 visar en säker majuskel W (jfr. storleken gentemot den andra bokstaven). Exempel 
2 och 3 räknar jag som minuskelformer w. Exempel 4 visar en minuskelform v. 

Bokstaven d skrivs på två sätt: ett ”långt d” som böjer sig mot vänster och har ofta en 
förlängning som sträcker sig rakt över nästan hela ordet eller uppåt och ett ”kort d” som är 
mer riktat mot höger, fast det inte böjer sig utan bildar en krull som sedan sträcker sig uppåt 
och formar en ögla i sin översta del. Öglan sträcker sig sedan mot höger med en förlängning 
som kan vara kort eller lång. Det liknar mycket ett modernt kursivt d.  

Majuseklformen liknar i de flesta fall ett modernt kursivt D. Den kan vara mer eller 
mindre detaljrik och sirlig i sin utformning. Vanligtvis så består D av en öppen ögla som lutar 
sig mot höger, ofta nedåt, och böjda linjer som sträcker sig mot vänster och som kan bilda 
mindre öglor. På sid. 20 finns en variant där öglan i toppen inte sluter sig och där 
förlängningen mot höger börjar vid krullens nedersta del och sträcker sig sedan rak uppåt.  

Skillnaderna mellan dessa bokstäver verkar inte ha fonemiska orsaker: både ”långt” och 
”kort” d kan stå för [ð] såväl som för [d]. Troligen rör det sig om ortografiska varianter, där 
”långt d” bör räknas som en elegantare form av ”kort d”. I andra delar av handskriften 
fortsätter det att finnas flera exempel av ”långt d”, medan ”kort d” förekommer i mindre 
skala. I latinska översättningar används konsekvent alltid ”långt d”: detta anser jag vara ett 
tecken på att Rúgmann inte använde bokstaven i ett fonetiskt syfte.  

 

           
 

          
Figur 4. Exempel 1–2 visar minuskelformer d. Exempel 3–5 visar majuskelformer D. Exempel 6–7 
visar ”långt d”. I exemplen 8–9 ser man två sätt att skriva ordet ad, som visar skillnaderna mellan 
bokstävernas utseende. 
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Ett exempel på detta kan vara att ordet ad skrivs med ”kort d” endast 2 gånger i hela texten. I 
övrigt skrivs den med ”långt d” eller som at. Man bör tillägga att markera ett ð i skrift var 
extremt ovanligt på Rúgmans tid, och det förekom inte i större skala i skrift förrän långt in på 
1800-talet (Svensson 1974). Dessa skäl gör att jag i texten inte gjort skillnad mellan dessa 
bokstavsformer och transkriberat både ”långt d” och ”kort d” som d. Dessa skillnader bör 
endast ses utseendemässigt, efter skrivarens och epokens estetiska koder. Slutligen bör man 
påpeka att Rúgmann växlar ganska fritt mellan d och þ i texten, utan systematiska grunder.  

Bokstaven s förekommer i två varianter. Ett ”långt s” ʃ och ett ”kort s” s. Majuskelformen 
S finns endast som majuskelform för den korta varianten. Båda typerna förekommer i början, 
slutet eller inuti ett ord. Det verkar inte finnas skäl som med säkerhet går att fastställa varför 
skrivaren väljer att använda en form eller den andra.  

 

           
Figur 5. Exempel 1–2 visar ʃ i rubrik och i brödtext. Exempel 3 visar ʃ i kombinationen -sk-. Exempel 
4 visar majuskelform S. Exempel 5 visar minuskel s. Exempel 6 visar minuskel s i rubrik.  

Bokstaven h skrivs alltid på samma sätt i minuskelform (se ex. 3 i Figur 6). Majuskelformen 
H uppvisar olika varianter, beroende på om den finns i rubrik eller i brödtext.  
 

         
Figur 6. Exempel 1–2 visar majuskelformer H (i rubrik och i början av ett textstycke). Exempel 3 visar 
en vanlig minuskelform h. Exempel 4 visar en sällsynt form av majuskel H (här från sid. 35). 

Bokstaven t visar inga särdrag i minuskelform. Tvärtom presenterar majuskelformen T en 
ovanlig form, som visas nedan i figur 7: 
 

      
Figur 7. Majuskelform av bokstaven t. 

Bokstaven þ visar inga större problem. Det svåra med bokstaven är att bedöma om det rör sig 
om minuskel- eller majuskelformer.   
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Figur 8. Exempel 2 visar troligen en minuskel þ. Exempel 1, 3–5 är troligen majuskelformer Þ. 
Exempel 7 visar troligen en minuskel þ i rubrik. 

Bokstaven x finns bara som minuskelform. Den kan dock i vissa fall missuppfattas för 
minuskelformen av bosktaven æ (se Figur 9 nedan). 
 

          
Figur 9. Exempel 1–2 visar sällsynta former av x. Exempel 3–4 visar vanliga former av x. Exempel 5 
visar en minuskel æ. 

Även bokstäverna c, q och z finns bara i minuskelform. Bokstaven z skrivs vanligen som det 
visas i Figur 10 nedan:  
 

  
Figur 10. Exempel 1 visar en vanlig minuskelform z. Exempel 2 däremot visar en elegantare variant av 
minuskel z. 

5.2.1.2 Vokaler och semivokaler 

Vokalernas utseende, liksom konsonanternas, är i Rúgmanns text lätta att känna igen. Det 
finns dock vissa detaljer som bör nämnas.  

Bokstäverna a och o liknar varandra väldigt mycket i utseendet, och är ofta omöjliga att 
åtskilja. Detta gör att flera namnformer och övriga ord kan vara något osäkra i utgåvan. Det 
som kännetecknar bokstaven a gentemot bokstaven o är dock att den förstnämnda tillförses 
med ett litet streck på öglans nedra del, böjt mot höger. När bokstaven o skrivs inuti ett ord 
kan den vara sammankopplad till andra bokstäver med ett litet streck, vilket kan likna strecket 
i bokstaven a.Vanligen brukar detta streck befinna sig längre upp än strecket i bokstaven a. 
Streckets läge är i vissa fall det enda säkra kriterium för att bedöma om det rör sig om ett 
minuskelt o respektive a i texten. Intressant att påpeka är förekomsten av en speciell typ av a, 
(exempel 4 i figur 11), där den vanliga minuskelformen har prytts med en ring överst uppe, 
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som sluter sig vid den nedre öglan. Detta s.k. ”ring-a”28 verkar inte ha några fonetiska eller 
ortografiska orsaker och därför vill jag se den som en enbart dekorativ variant av a. Som fallet 
är för d kommer jag att inte skilja denna bokstav från ett ”normalt” a i utgåvan.      
 

          
Figur 11. Exempel 1 visar minuskel a i rubrik. Exempel 2 visar en minuskel a. Exempel 3 visar den 
accentuerade varianten á. Exempel 4 visar det s.k. ”ring-a”. Exempel 5 visar varianten ä. Exempel 6 
den vanliga majuskelformen A. Exempel 7 visar en minuskel o. 

Bokstaven e liknar i många fall bokstaven r och i vissa fall bokstaven i. Den sistnämnda 
utmärker sig dock genom att alltid ha en punkt över själva bokstaven. Intressant är att inga 
majuskelformer av bokstaven i finns i texten: för det används majuskelformen av j (J).  
 

       
Figur 12. Exempel 1 visar minuskel e i rubrik. Exempel 2 visar en normal minuskel e. Exempel 3 visar 
en normal majuskel E. Exempel 4 visar majuskel E i rubrik. Exempel 5 visar en vanlig form av i 
(notera pricken överst). 

Bokstaven u står nästan alltid med ett diakritiskt tecken över sig, liknande en krull, som tjänar 
som dekorativt kännetecken, för att undvika risken för felläsning av bokstaven, som i sitt 
utseende starkt påminner om bokstäverna n eller m. I utgåvan återges den dock som u, utan 
diakritiskt tecken, som skulle vara redundant.29 Bokstaven finns som majuskelform bara en 
enda gång i texten (s. 50). Vanligtvis brukar skrivaren använda W eller V istället för U.    
 

      
Figur 13. Exempel 1–2 visar den vanliga minuskelformen för u. Exempel 3 visar det enda säkra 
exemplet på U.  

Diftongen æ används konsekvent i texten både för ett gammalt /æ/ och för ett gammalt /œ/. I 
detta följer skrivaren samma ortografiska konventioner som man möter i DG 11. Detta speglar 

                                                 
28  Min definition. 
29  Krullen över u kan inte heller räknas som accent eftersom den inte markerar längd.  



 43 

utvecklingen i det isländska språket som gjorde att /æ/ och /œ/ föll ihop redan under mitten 
eller andra hälften av 1200-talet (Karlsson 2004:11).    
 

  
Figur 14. Exempel 1–2 visar minuskel æ. Exempel 3 visar en majuskel Æ. 

För att markera fonemet /ö/ föredrar skrivaren att använda bokstaven o. Andra sätt han 
vanligen väljer för att återge fonemet är ò eller med diftongen au, den sista särskilt i ord som 
redan skrivs med denna diftong i DG 11 (där skrivaren också använder oftast o för /ö/). Att 
använda o, ò30 och au för /ö/ blev vanligt i efterreformatoriska skrivstilar (Karlsson a.a. s. 53). 
  

      
Figur 15. Olika sätt med vilka fonemet /ö/ skrivs i R 683. Exempel 1 visar varianten ó. Exempel 2 
visar varianten ǫ. Exempel 3 visar varianten ò och exempel 4 visar varianten ö. 

Bokstaven y är nästan alltid skrivet med prickar överst: (ÿ), vilket blev det vanliga sättet att 
skriva bokstaven i nygotisk skriftstil (Svensson 1974:48). Det förekommer även sparsamma 
exempel av y utan prickar eller med en enda prick (ẏ), troligen ett försök att efterlikna 
DG  11:s ortografi där denna form förekommer mycket ofta. Majuskelformen för denna 
bokstav förekommer inte i texten. Rúgmann är inte konsekvent i att skilja mellan äldre och 
nyare y/ý och i/í. Han växlar ofta mellan y och i för att återge olika fonem: /ӯ/, /y/ och /ī/, /i/.  
 

      
Figur 16. Exempel 1 visar minuskel ÿ i rubrik. Exempel 2 visar varianten y. Exempel 3 visar en 
förlängd form av minuskel ÿ. Exempel 4 visar varianten ẏ. Exempel 5 visar den vanligaste formen av 
ÿ.  

                                                 
30  I flera handskrifter från medeltid och framåt används ett speciellt tecken, ὀ, för att återge fonemet /ö/. 
Rúgmann har i sin avskrift tydligt markerat en grav accent över bokstaven o, där accenten är klart skild från 
själva bokstaven. Därför hänvisar jag till hans bokstav med ò och inte ὀ. Skälen bakom detta val hos Rúgmann är 
inte klara: antagligen rör det sig om individuell smak och stil.     
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Accentuering av vokaler förekommer sparsamt: skrivaren accentuerar främst a och o, men 
inte ofta. För att markera uttalsvarianten av vokaler använder skrivaren även andra diakritiska 
tecken. Detta förekommer för bokstaven a som skrivs ä i R 683 men står för [au] eller /ā/, det 
som vanligen normaliseras á. Bokstaven ö står säkert för /ö/ och inte för /ō/, vad som vanligen 
normaliseras som ó. Bokstaven ó tvärtemot kan stå både för ó ([ou] eller /ō/) och för ö (/ö/).  

Skrivaren använder sig mycket av sin tids isländska uttal för att återge vokalfonem som 
ändrat ljudvärde: t.ex. skriver han ett äldre /ē/ oftast som ie (fast han ibland också skriver det 
som e). Dubblering av e för att markera vokallängd (och skrivs då ee) och förekommer endast 
två gånger. Samma fenomen förekommer även för /ō/ som skrivs oo (t.ex. i ord som rooa, 
skoo). Ett enda fall av ǫ förekommer, där bokstaven står för /ö/. Det är svårt att bedöma om 
skrivaren använt bokstaven p.g.a. fonetiska skäl eller snarare för att efterlikna äldre 
handskrifters ortografi, något som vissa skrivare gjorde från 1600-talet och framåt 
(Karlsson  2004:53). 
 

5.2.2 Förkortningstecken  

Förkortningar används relativt sparsamt i texten, som generellt löper flytande och inte ger 
några större läsningsproblem. Förkortningar används mest för dubbla konsonanter, som 
vanligtvis förkortas med en punkt över bokstaven. Dubbelt n förkortas med ett streck över 
bokstaven. Även övriga nasala ljud, enkla som dubbla, förkortas med ett övre streck, också 
när de ingår i nasala kombinationer, t.ex. i ord som ganga, gengo.   

För att markera förkortning av vissa vanliga kombinationer av bokstäver, i synnerhet i 
böjda verb- och substantivändelser som -um, -ar, -ir, -er, -ra, -ri, väljer Rúgmann de vanliga 
förkortningstecken som hade använts i decennier och i äldre handskriftstradition. Rúgmann 
förkortar också hela verbformer som är mycket vanliga och lättförståeliga utifrån kontexten: 
exempel på detta är skrivningarna voro, var, er, vera. Dessa förkortas med speciella 
diakritiska tecken (vanliga för böjda former av verbet at vera) eller suspension, dvs när 
skrivaren nedtecknar endast första bokstaven och sätter sedan en punkt. Suspension används 
av Rúgmann särskilt för verb som at mæla och at segja.  

Skrivaren förkortar även enkla bokstäver inuti hela ord (t.ex. nafni31) med speciella 
förkortningstecken. Förkortningar av hela ord förekommer för mycket vanliga ord, pronomen 
(mest hann, honum, þeir, och även böjda former av dessa), adverb (þadan, þannog). Också 
dessa förkortas med speciella tecken som efterliknar den traditionella förkortningstekniken. 
Skrivaren har i sin avskrift löst de flesta av den medeltida handskriftens förkortningar, dock 
inte alltid på rätt sätt: oftast rör det sig om feltolkningar av kasus.  

Hans förkortningstecken är ganska konsekventa genom hela texten: han använder nästan 
alltid samma sätt att förkorta samma företeelse men är inte konsekvent i när han använder 
förkortningar. Exempelvis förkortar han inte alltid dubbelt n. Mot slutet av texten använder 

                                                 
31  I fall som denna står den kursiverade bokstaven i utgåvans text för en förkortad bokstav i handskriftens text. 
Jag kommer att konsekvent markera förkortningar på detta sätt i övriga exempel. I detta fall har jag dock varit 
tvungen att inte kursivera förkortningen, eftersom själva ordet är kursiverat. De icke kursiverade bokstäverna 
räknas då som upplösta förkortningar, vilket också kommer att gälla framöver i uppsatsen.  
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han samma förkortningstecken för -ur som för -ir, antagligen för att de liknar varandra 
mycket. Han förkortar också ord som og och med med speciella tecken, vilka efterliknar sättet 
att förkorta dessa ord i de medeltida handskrifterna, samt ord som upprepas mycket i texten, 
som seigir, suarade, maelti. Även dessa förkortas genom suspension, liksom längre namn 
som repeteras om och om igen i texten. Intressant är att han aldrig förkortar mytologiska 
namn på detta sätt, utan skriver ut dem, möjligtvis med mindre förkortningar (som streck eller 
punkt för dubbla konsonanter). 
 

          
Figur 17. Förkortningstecken: exempel 1 visar förkortningstecken för –ir och -er (det sista är i textens 
sista del även använt som förkortning för -ur). Exempel 2 visar förkortningstecken för –um. Exempel 
3–4 visar förkortningstecken för -ur. Exempel 5 visar förkortningstecken för -ra och exempel 6 visar 
förkortningstecken för -ar.  

 

      
Figur 18. Förkortningstecken för og (exempel 1) och med (exempel 2–3). 
 

5.2.3 Stil  

Stilen är mycket prydlig i handskriftens första delar (s. 3–139) – med vissa små undantag – 
för att sedan bli en aning slarvigare, som jag tidigare nämnt. Stilen liknar mycket nygotisk 
kursiv, även kallad tysk skrift, eftersom den förekom först i Tyskland under 1400-talet 
(Svensson 1974:47 f). Denna karakteriseras av högerlutande bokstäver, mjukt utformade och 
ofta sammanbundna. Generellt liknar denna skrivstil mycket modern kursiv stil. 

Bruket av majuskler varierar mycket: de kan användas för namn eller i början av satser, 
efter punkt, men de kan också användas i mitten av en sats eller t.o.m. inuti enstaka ord. Det 
är omöjligt att kartlägga skrivarens val bakom detta fenomen, troligen har han utgått ifrån sin 
egen estetiska smak. Allmänna regler för bruket av majuskler fanns ej under skrivarens tid 
(Svensson a.a. s. 48). Generellt sett kan man notera att han väljer att skriva majuskler i 
inledande textstycken – nya paragrafer eller ”kapitel”32 – med lite vackrare detaljer och finare 

                                                 
32  Det som här menas med ordet ”kapitel” är ett textstycke, som tydligt och avsiktligt avgränsas av en titel eller 
en inledande rubrik, som generellt är annorlunda gentemot brödtexten (annan bläckfärg, bokstavsstorlek, o.s.v.) 
och som har ett specifikt innehåll. Rúgmann arbetar just på detta sätt och är noggrann i att skilja de olika 
”kapitel” i sin avskrift. F.ö. följer han ganska noggrant kapitelindelningen som förekommer i DG 11.  
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former än övriga majuskler som förekommer i brödtexten. Regelmässigt brukar stilen i 
rubriker och titlar vara prydligare och elegantare än den i brödtexten. Ibland väljer skrivaren 
att dekorera sin text i rubriker eller inledande stycken av brödtexten med redundanta linjer 
och böjda krokar som utgår ifrån de olika orden, ofta i början och/eller i slutet av dessa. 

Rúgmann delar oftast upp orden i slutet av raden, mot sidans högra marginal. Detta 
markeras med ett streck (-) eller två parallella sådana (=). Dessa skiljestreck kan dock 
påträffas även i brödtexten, oftast för sammansatta ord, eller för att skilja ett prefix från det 
övriga ordet.     

Av Rúgmans text noterar man att han i sin avskrift baserat sig till viss del på sin tids 
isländska uttal och ortografiska koventioner och i vissa fall ”anpassat” texten i DG  11. Detta 
betyder inte att Rúgmann gjorde en ”normalisering” i modern utgivningsterminologi, utan 
snarare anpassade han den medeltida texten till en personlig tolkning och återgivning, som 
utgår ifrån hans eget språk. Man bör komma ihåg att vid den tid då Rúgmann var verksam 
fanns det ännu inga regler och konventioner för filologisk utgivning, och det ser ut som om 
Rúgmann valt att hålla sig ganska trogen till texten i DG 11, trots allt. De anpassningar till 
modernare isländska som han gör löper parallellt med de former som finns i den medeltida 
handskriften, även om de senare är mindre i antalet. Rúgmans tolkningar av texten i DG 11 
samt hans eventuella tillgång till andra texter och källor har dock lett till skillnader mellan 
avskriften och ursprungstexten, vilka kommer att diskuteras mer utförligt i kapitel 6. 

Några av de mest frekventa ”nyisländska” drag går att spåra i den fonetiska och 
ortografiska utvecklingen som ägde rum i isländskan under seklernas lopp. Jag ska nedan 
redogöra för några av de vanligaste.  

Rúgmann verkar inte göra större skillnad mellan i och y i sin text. Det var vanlig praxis 
att inte skilja dessa bokstäver åt i isländsk skrift fr.o.m. 1500-talet (Karlsson  2004:51). Båda 
bokstäverna kunde användas för att förteckna fonemen /i/ och /y/. Dessa sammanföll i 
isländskan ca omkring 1500-talet, både långa som korta (a.a.  s.  11).  

Fr.o.m. ungefär 1300-talet drabbades vokalfonemen i västnordiskan av en 
uttalsutveckling som bl.a. ledde till diftongering och ändrat uttal av vissa fonem. 
Utvecklingen fortsatte på Island under senare tidsepoker och blev i skrift allt vanligare i 
efterreformatoriska texter (Karlsson  a.a. ss. 14, 54). Rúgmanns ortografi visar flera av dessa 
utvecklingar. Eftersom det på den tiden fanns färre normer för ett standardiserat skriftspråk än 
idag kunde olika skrivare – även privatpersoner i privat korrespondens, dagböcker m.m. – 
använda egna ortografiska konventioner, oftast baserade på sitt eget uttal. Man noterar att 
Rúgmann skriver ei för ett /e/ som kommer före ng/nk, men också före g (t.ex. i seigir, meigir; 
jfr. Karlsson a.a. s.  50). Han skriver ie för den diftongerade utvecklingen av /ē/, ett fenomen 
som blev dominerande i isländsk ortografi efter 1400-talet (Karlsson 2004:49) och som 
härstammade från den medeltida diftongeringen av /ē/ (a.a. s. 12). På samma sätt skriver han 
ie för /e/ före eller efter k och g: t.ex. gietid, Gierdur, kiemur. /g/ och /k/ i initial ställning 
palataliserades redan under medeltiden (Karlsson a.a. s. 17): detta dök upp i skriftlig form 
fr.o.m. 1400-talet genom att tillsätta ett i före andra vokaler som följde initialt /k/ och /g/ 
(a.a. s. 50). I R 683 förekommer det fall där Rúgmann inte skriver ie för /ē/, utan e, något som 
i DG 11 händer regelbundet.  
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Utvecklingen av /t/ och /k/ i obetonad slutställning resulterade i att dessa klusiler blev 
frikativor (/ð/ och /g/; jfr. Karlsson a.a. s. 19). Rúgmann skriver nästan alltid ad, þad, eg, og, 
miog o.s.v. istället för at, þat, ek, ok, mjǫk. Han har också en kraftig tendens att skriva hvo 
istället för hve- i relativa pronomen (t.ex. hvor, hvort för hverr, hvert) (a.a. s. 54). Detta 
fenomen kan spåras i rundningen av fonemet /ve/ > /vö/ som började på 1400-talet och som 
blev vanlig i skrift efter 1500-taler (a.a. s. 14).  

Dessutom finns det fall då han skriver eirn istället för einn. Detta beror på att man f.o.m. 
1400-talet hade svårt att skilja konsonantförbindelserna rn och nn åt. Stefán Karlsson 
beskriver detta på följande sätt (2004:46):  

rl and ll fell together, as did rn and nn, after a long vowel, but the members of these pairs were 
generally kept distinct in script. In the fourteenth century, however, the common spellings rll 
and rnn are probably a joint indication of scribal custom and of the current pronunciation of rl 
and rn. The falling together is certainly evident in e.g. kall for karl ‘(old)man’ and eirn for einn 
‘one’, ‘a certain’.  

Dubbla konsonanter genomgick också en betydande utveckling. Några exempel som är 
aktuella med vår skrivare är utveckling av nominativändelserna -rr till -r (stórr > stor), -ss till 
-s (íss > js) och -nn till -n (Karlsson 2004:21). Dubblering av konsonanter är inte heller 
konsekvent i texten. Ett exempel på detta är ordet hann, som Rúgmann skriver hann, hann 
och han. Rúgmann dubblerar också konsonanter i ord där dessa borda vara enkla, som t.ex. 
vallda (i st. f. valda eller äldre valða), också något som blev så småningom vanligt i isländsk 
skrift (a.a.  s. 45). Rúgmann skriver negationen eigi ’inte’ dels som eÿ, dels som eigi. Detta eÿ 
ska inte räknas som en förkortning av eigi utan ett självständigt ord, troligen uppstått från en 
misstolkning av förkortade former av eigi i DG 11:s text.  

Rúgmann är ganska konsekvent i att skriva nokkur – med relaterade former –  för äldre 
nekkverr, nakkvarr. Dessa former hade redan under 1200-talets andra hälft blivit nökkurr, 
nokkurr, och den senaste formen blev med tiden den absoluta dominanta (Karlsson a.a. s. 29). 
Former med nokk- finns också i DG 11:s text. 

Passiva verbändelser är generellt skrivna som -ʃt. Detta blev vanligt i isländskan från 
1600-talet, efter att först ha konkurrerat ut den parallella formen -zt. Denna hade dykt upp 
under 1400-talet som alternativ till passivformen -z, vilken i sin tur hade konkurrerat ut de 
äldre formerna med -sk/-zk (Karlsson a.a. s. 31).  

Vidare skriver Rúgmann giora för gera, med böjda former gioro, giordo, giort. Detta kan 
spåras i den utveckling som verbet gera genomgick i isländskan. Verbet hade 
parallellformerna gørva och gøra. Av dessa är gørva den äldsta, men den användes bara i dikt 
(Iversen 1955:134). Uttalsutvecklingen gjorde att /g/ palataliserades i isländskan före främre 
vokaler. Redan under andra hälften av 1200-talet ser man denna palatalisering uttryckt i skrift 
i vissa handskrifter, där former som giora, giordo, m.fl. dyker upp för gøra/gera, 
gørða/gerða, o.s.v. (Helgason 1927:94). 

I Rúgmans text ser vi också exempel på norvagismer (hafva för hafa, æ för /e/ och 
uteslutet h i början av ord, t.ex. luter för hlutir) och danismer (det mest karakteristiska 
exemplet är kanske ändelserna på -e eller -er istället för -i och -ir, jfr. Karlsson 2004:54).33 Att 

                                                 
33 Det är rikligt med ir-ändelser skrivna -er. Fast skrivaren använder båda varianter utan större problem, även på 
samma sida.  



 48 

danismer och norvagismer påverkade isländskan är naturligt, med tanke på Islands politiska 
historia från sent 1200-tal till början av 1900-talet, då det först var underställt först norskt och 
sedan danskt styre.   

I denna inledning till min utgåva väljer jag att som regel inte diskutera skrivarens ”fel”. 
Mycket som i en traditionell filologisk undersökning skulle klassificeras som fel eller 
avvikelser från en äldre textversion vill jag istället se som skrivarens personliga tolkning av 
texten, en viktig del av hans verk. De ”fel” som jag eventuellt kommer att diskutera avgränsas 
därför till vanliga feltyper som lätt kan uppstå i en avskriftsprocess. Rúgmann själv verkar ha 
varit medveten om att han gjort vissa fel i sin text, eftersom han i olika punkter i texten strukit 
över felaktiga ord och rättat eventuella skrivningar. Han tillägger också ord som han missat 
eller ändrar bokstäver genom att skriva över dem. Denna ansträngning till att vara petnoga 
måste troligen ses som ett ytterligare indicium på att arbetet var tänkt att producera ett gott 
resultat, och trots vissa brister och missar har skrivaren hållit sig till sin uppgift och utfört sin 
avskrift på ett mycket prydligt och professionellt sätt. De flesta ”felen” som kan attribueras 
Rúgmann är s.k. ”insignifikanta fel” (Haugen 2004:106). Det rör sig mestadels om metates 
och haplografi.34 Glosor med förklaringar och tillägg dyker också upp i Rúgmans text, dels i 
marginaler dels över raden. De förekommer vissa stora skillnader mellan texten i DG 11 och 
den i Rúgmans avskrift. Jag väljer att inte se dessa som fel utan som säregna drag för 
Rúgmans text.  
 

5.3 Editionsprinciper för utgåvan  

Min utgåva har som mål att vara en diplomatarisk sådan. Det innebär att texten återges som 
den är nedskriven i handskriften utan att ha utsatts för normalisering eller korrigering från 
utgivarens sida. Förkortningar är upplösta och markerade i kursiv. Förkortningar löses upp 
efter ortografin som är vanligast i texten, i de fall då de förkortade orden förekommer i  
oförkortad form. Glosor och tillägg i marginaler skrivs inom ´…`, tillägg i brödtext – både 
över radlinje och mellan ord – skrivs inom `…´. Delar av text som är svårlästa, t.ex. p.g.a. 
bläckfläckar eller skadat papper emenderas inom hakparentes […] med de former eller ord 
som med all sannolikhet borde ha varit skrivna vid den punkten. För att bestämma dessa ord- 
eller bokstavsformer har jag tagit dels hänsyn till texten i DG 11 – eftersom det rör sig om en 
avskrift är det rimligt att se till ursprungstextens former – dels till de vanligaste ortografiska 
dragen som skrivaren använder i den övriga texten. Delar av text som är svårlästa eller 
svårtolkade men som tycks innehålla ett skrivningsfel av skrivaren själv, emenderas inom 
<…> med den grammatiska eller ortografiska formen som är förväntad i just det fallet. 
Eventuella ord som presenterar övriga problem står efter en stjärna (*) och diskuteras 
utförligare i variantapparaten. Radindelningen kommer för det mesta att vara min egen, 
förutom de sidor där en radindelning redan finns i handskriften. Sidonumreringen kommer att 
följa Jón Rúgmanns egen. I variantapparaten kommer jag främst att presentera textvarianter 
från texten i handskriften DG 11, men då det behövs kommer även andra källor att användas. 

                                                 
34  Med metates menas att delar av ett ord blir omvända, ofta bara två bokstäver. Haplografi innebär att delar av 
ett ord blir uteslutet (jfr. Haugen 2004:108).   
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En förteckning över akronymer som använts för de olika källorna presenteras i litteraturlistan, 
i källhänvisningen.   

Jag har följt skrivarens ortografi så noggrant som möjligt. Jag har återgett diakritiska 
tecken – där dessa inte är förkortningstecken – som förekommer över bokstäver, främst grav 
och akut accent och trema, det man på tyska kallar Umlaut (¨), samt minuskel- och 
majuskelformer enligt textens ortografi. Jag har valt att skriva bokstäverna i texten på ett 
konsekvent sätt, enligt de kriterier jag förklarar i paragraf 5.2.1. Att jag inte väljer att återge 
olika bokstavstyper beror främst på att eventuella varianter inte är fonemiskt laddade och en 
detaljerad återgivning för varje bokstav som skiljer sig, om än lite från de allra vanligaste 
formerna skulle resultera redundant. Inga särskilda tecken har använts, förutom kanske det 
s.k. ”långt s” som skrivs ʃ.  

Verser skrivs med samma fontstorlek som brödtexten. De har dock ett indrag som följer 
skrivarens sätt att markera diktstrofer i sin text. Verser följer samma radindelningskriterier 
som övrig text. Rubriktitlar skrivs med samma fontstorlek som brödtexten, fast i röd färg för 
att skilja dem från övrig text. Där skrivaren har strukit under vissa ord i sin text, har jag följt 
detta i min utgåva: understrukna ord är därför även understrukna i handskriftens text. Vissa 
sidor har en mindre fontstorlek eftersom de innehåller mer text: fontstorleken har anpassats 
för att möjliggöra inrymningen av variantapparaten.    

Jag löser förtkortade namn med s.k. suspension (Haugen 2004:96), d.v.s. upplösningen 
skrivs i kursiv stil inom parentes. För vanliga ord i delar av texten som uppvisar diskussion 
mellan berättelsens huvudfigurer (en upprepning av frågor och svar som är vanlig i s.k. 
gnomiska berättelser), som t.ex. former av verb som mæla, segja, svara, väljer jag att använda 
de vanligaste formerna som förekommer oförkortade i texten: mællti, ʃeiger och ʃuarar. I 
handskriften är dessa verbformer förkortade som m. respektive ʃ.     
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6  Materialanalys 

I detta kapitel kommer jag att jämföra texten i handskriften R 683 med texten i handskriften 
DG 11. Jag kommer att redogöra för de största och mest intressanta skillnader som 
förekommer mellan dessa texter samt försöka att hitta relationer mellan avvikelser i R 683 
och i övriga versioner av Snorris Edda.  

6.1 Premisser 

I jämförelseanalysen kommer jag att endast presentera ett urval av samtliga skillnader som 
förekommer mellan de två handskrifterna. Detta medför att jag bara kommer att fokusera min 
undersökning på skillnader som inte går att leda till de språkliga och ortografiska fenomen 
som presenterats i paragraf 5.2.3. Skillnaderna som presenteras nedan rör sig mest om 
omskrivningar, tillägg samt textstycken som tagits bort eller ändrats under 
avskrivningsprocessen. Vidare kommer jag att analysera skillnader i namnformer.  

Analysundersökningen kommer att bli uppställd och presenterad i olika delar, där de 
olika skillnaderna kommer att behandlas separat. Resultat från jämförelsen kommer att 
tydliggöras genom uppställning i tabeller. Utöver tabellerna kommer jag sedan att kort 
redogöra och kommentera intressanta fall. När jag hänvisar till specifika textstycken från min 
utgåva, gör jag det genom att hänvisa till sida och radnummer, separerade genom två punkter 
(t.ex. 15:4, vilket står för sida 15, rad 4). 

Analysens syfte är att se hur många skillnader som finns mellan Rúgmanns avskrift och 
ursprungstexten i DG 11, samt se i vilken grad skrivaren använt sig av andra källor för sina 
ändringar. Förutom R 683 är samtliga texter som jag använder i analysen tagna ur utgåvor och 
inte från ursprungliga handskrifter. Vissa av utgåvorna är normaliserade (R, Faulkes 1982 och 
GKS, Dronke 2011) eller diplomatariska (DG 11, Grape m. fl. 1977 och W, Jónsson 1924).35 
Detta stör inte analysen eftersom jag inte söker efter exakta kopplingar förutom dem mellan 
R 683 och DG 11. Övrig information är nyttig endast för att se om Rúgmann tagit inspiration 
från andra källor för sina ändringar. En läsning i en diplomatarisk utgåva är trogen läsningen 
på handskriften, så det stör inte alls resultaten av jämförelsen. Normaliserade läsningar kan, 
trots att de inte återger den exakta ortografin i handskriften, fortfarande ge viktig information 
till undersökningens syfte, eftersom jag oftast söker paralleller och likheter, inte exakta 
överensstämmelser. Jag har medvetet valt att inte återge språkliga exempel tagna ur 
handskriften DG 11 med en alltför noggrann paleografisk skrift. Jag kommer inte t.ex. att 
skilja mellan ett normalt r och ett s.k. ”r rotunda” i mina exempel, och på samma sätt kommer 
jag inte heller att återge alltför noggranna paleografiska tecken. Där en särskild skrivning har 
en funktion (son t.ex. kapitäler, förkortningar, markeringar av svårlästa delar) kommer dessa 
att nedtecknas enligt de ortografiska kriterierna som jag valt att följa i utgåvan.    
 

                                                 
35  Se paragraf 4.4 
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6.2 Variation och skillnader i namnformer 

Totalt finns det ca 431 olika namnformer i texten Gylfaginning i handskriften R 683. Dessa är 
namn på gudar och gudinnor, mytologiska väsen som jättar, dvärgar, mytiska djur, m.m. 
Dessutom förekommer det flera mytologiska ortnamn samt namn på huvudindividerna i själva 
berättelsen: Gylfi/Gangleri, Hár, Jafnhár och Þriði.  

Av de ovannämnda 431 namnformerna är 129 mer eller mindre avvikande, främst i 
stavningen. Av dessa kommer jag att diskutera de 99 namnformer som uppvisar de största och 
mest intressanta avvikelser jämfört med DG 11: det rör sig oftast om ortografiska avvikelser, 
men det förekommer även helt unika former för skrivaren. Ortografiska avvikelser har räknats 
in endast då de inte speglar skrivarens stil och ortografi. Också grammatiska avvikelser, som 
fall där skrivaren tagit fel på ändelser i oblika kasus, har räknats in. Jag har valt att inte räkna 
in exempel från W i analysen av namnformer förutom vad gäller namn av klass-1: detta p.g.a. 
att det nästan alltid rör sig om samma namnformer som finns i R. Då namn av klass-1 visar de 
största skillnaderna, har jag valt att räkna in former från samtliga källor.  
 

6.2.1 Gudanamn och gudarnas epitet 

Namnformer på gudar och gudinnor i Rúgmanns text skiljer sig inte avsevärt från formerna i 
DG 11. Olikheter mellan äkta gudanamn är ytterst sällsynta, medan skillnader mellan 
gudaepitet eller heiti36 visar tecken på större avvikelser. I tabell 1 visas några av Odens heiti 
eller binamn som räknas upp i R 683 men som inte förekommer i DG 11 förutom ett, gondli. 
De flesta av dem förekommer däremot i R, W och i PRE.  

Tabell 1. Klass 1-avvikelser i epitet och gudanamn.  

R 683 DG 11 R PRE W GKS 

Yggr x37 Yggr Yggur Yggr Ygg  
(Grí 54) 

Þundur x Þundr Thundur  Þundr Þundr  
(Grí 54) 

Wakur x Vakr Vakur Uakr Vakr  
(Grí 54) 

skilmingur x Skilfingr Skilmvngur Skiluingr Skilfingr  
(Grí 54) 

Vafadur x Váfuðr Wa[a]fødur Uafoðr Váfuðr  
(Grí 54) 

hroptatÿr x Hroptatýr hroptatyr Hropta 
tyR 

Hroptatýr  
(Grí 54) 

Gondli gelldnir Gǫndlir Bondli Gǫndler Gǫndlir  
(Grí 49) 

                                                 
36  Med heiti menas en slags synonym, flitigt använd i fornvästnordisk diktning. Peter Hallberg (1962:18) 
beskriver den som ”mera valda och sällsynta beteckningar för gängse begrepp.”. 
37  Ett x i tabell står alltid för ett ord eller ett textstycke som saknas helt i versionen ifråga. 
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Angående exemplet skilmingur kan det kopplas närmare till formen i PRE, Skilmvngur, än 
den i R (Skilfingr) eller W (Skiluingr). Exemplet vafadur skiljer sig från formen i R men inte 
så mycket från den i PRE och W. Rúgmann skriver ordet ’fader’ på olika sätt: fadir, fader, 
foþr, fodur m.fl. Om man dessutom tänker på att det i vissa fall kan vara svårt att urskilja 
Rúgmanns a och o, skulle man kunna läsa ordet även som vafodur, vilket i så fall skulle vara 
identiskt med formen i PRE. Belägget gondli är ett exempel på ett heiti som skiljer sig 
markant från formen i DG 11, och i detta fall också den i PRE. Den liknar dock formerna i R 
och W.  

Tabell 2 visar de klass 2-avvikande namnformerna. Även här finns inga äkta gudanamn 
utan snarare binamn och epitet. Skillnaderna mellan R 683 och DG 11 respektive GKS är 
dock förhållandevis små. Formen lopti kan ha uppkommit via felläsning av r i handskriften 
DG 11, som i detta fall visar en ganska svårläst del. Namnformen hopta gud liknar mycket 
formerna i R och PRE: jfr. det som sades ovan om likheter mellan a och o hos Rúgmann. 
Även i detta fall skiljer sig formen i DG 11 markant från de övriga. Namnformen balegur 
liknar övriga former förutom att den saknar ett y före g. Formen i PRE är lite annorlunda. I 
fallet hermodar har skrivaren ändrat genitivändelsen i ordet. Detta exempel kommer från en 
rubriktitel och finns inte i R och PRE. Svårt är att säga vad som kan ha påverkat ändringen: 
det är inte troligt att skrivaren missuppfattat DG 11:s ſ för -ar,38 i synnerhet då bokstaven i 
DG 11 inte är förkortad. Kanske ansåg han att genitivändelsen rimligen borde ha varit -ar 
istället för -s. 

Tabell 2. Klass 2-avvikelser i epitet och namn.  

R 683 DG 11 R PRE GKS 
Balegur baleẏgr Báleygr Bylægur Báleygr (Grí 47) 
hopta gud happa ɢvþ Haptaguð hapta Gud x 
Lopti lȯptr Loptr Loptur x 
hermodar hermodſ x x x 

Slutligen visas i tabell 3 klass 3-skillnader. Här har vi tre äkta gudanamn och två 
binamn/epitet. Formen Snotr tror jag kan ha uppstått genom att skrivaren glömt att lösa upp 
förkortat a i DG 11:s text, eller också har han inte lagt märke till det.  

Även om Nonno verkar skilja sig mycket från navno har jag klassificerat detta som en 
ringa avvikelse med tanke på att skrivaren återger fonemet /ö/ både med o som med au. Om 
man dessutom ser formerna i R och PRE kan man kanske ana ett visst inflytande från dessa på 
Rúgmanns former. 

I fjärde raden i tabell 3 ser man exemplet hrodvitnis, som stämmer väl med formen i R 
och PRE men inte fullt så bra med DG 11. Formen Biflindi stämmer helt med R. PRE har 
varianten Biflide, medan DG 11 har Riflindi, som klart skiljer sig ifrån de andra versionerna.  

Vad gäller den sista namnformen, aurgemlir, tror jag att det rör sig om omkastning av m 
och l, då formerna i de övriga versionerna liknar varandra relativt mycket. 

                                                 
38  Isl. móðr m. kan ha genitivändelsen i -s eller -ar (jfr. Noreen 1970:250). Rúgmann valde troligen den ändelse 
han var mest van vid i sitt eget språk.  
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Tabell 3. Klass 3-avvikelser i epitet och gudanamn.  

R 683 DG 11 R PRE GKS 
Snotr Snotra Snotra Snotre x 
Nonno navno Nǫnnu Nønnu x 
Vignis vignigſ Vingnis Vingnis  Vingnis (Vfþ 51) 
hrodvitnis hroþrvitniſ Hróðvitnis Hrödvitniſ Hróðvitnis (Grí 39) 
Biflindi Riflindi Biflindi Biflide Biflindi (Grí 49) 
aurgemlir avrgelmi Aurgelmir Aurgelme Aurgelmir (Vfþ 29) 

6.2.2 Mytologiska namn 

I denna kategori har jag räknat in egennamn på mytologiska väsen som inte kan räknas in i 
gudarnas skara. Namnen tillhör jättar, dvärgar, nornor, valkyrior och andra gestalter ur den 
fornnordiska mytologin. Jag har inte räknat in namn på mytiska djur eller andra namn som, 
trots att de förekommer i mytologiska berättelser, inte går att sammanställa i specifika 
mytologiska ”raser”. I tabell 4 är de första elva beläggen namn på dvärgar. Formerna i R 683 
och DG 11 skiljer sig kraftigt i denna lista: många namn visar avvikelser och flera former som 
förekommer i R 683 saknas i DG 11. De finns dock i R, W och PRE. Man kan då spekulera 
kring hypotesen att Rúgmann kompletterat dvärglistan i DG 11 med uppgifter tagna från 
andra versioner av Snorris Edda.  

Intressant nog ser man i samma tabell att namnen vali och þror samt hefti och fili skrivs i 
R 683 samt i PRE som fyra olika namn, medan de i DG 11 skrivs som två (valiþior och 
heptifili). R och W uppvisar tre namnformer, därav två de samma som i R 683 och en den 
samma som i DG 11. PRE uppvisar samma fyra namnformer som R 683.  

Tabell 4. Klass 1-avvikelser av namnformer för mytologiska väsen. 

R 683  DG 11 R  PRE GKS W 
Nar x Nár x Nár (Vsp 12) Naar 
Neppingur niningr Nipingr Nippingur Nípingr (Vsp 13) Nipingr 
Ai oni Óinn  Ai Ái (Vsp 11) Ai 
Vali valiþior Váli Wali x Ualí 
Þror x Þrór Thror Þrór (Vsp 12) þror 
Þroin x Þróinn Throinn Þráinn (Vsp 12) Þroenn 
Þeckur x Þekkr Theckur Þekkr (Vsp 12) Þekkr 
Nÿr x Nýr Nyr x Nyr 
draupner dramir Draupnir Draupner Draupnir (Vsp 15) Draupner 
Hefti heptifili Heptifili heffte Heptivili (Vsp ) Heftifilí 
Fili x x fili x x 
Grimur Gymir Gymir Gymer Gymis (Skí 11)39 (G)ymer 
Wedur-folgnir veðrlavfnir Veðrfǫlnir Wedurfolnar x Ueðrfolner 
Radgiòrd  x x x x x 
Waap þrudnir,  
vaap þrudner 

x Vafþrúðnir x Vafþrúðnir x 

                                                 
39  Här är exemplet i genitiv. Nominativformen är Gymir. 
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I R 683 förekommer också två valkyrienamn som saknas i de andra versionerna. Det första är 
Radgiòrd och det andra är Reiginnleif: de har satts i en glosa som parallellformer till namnen 
Radgridur och Reigin leif (sid. 39:23-24), vilka stämmer med namnformerna i de övriga 
Edda-versionerna. Av dessa två valkyrienamn är Radgiòrd det mest intressanta, eftersom 
formen är unik för Rúgmanns text. Det gäller också för namnet Grimur där de övriga texterna 
har Gymir, Gymer.    

Tabell 5 visar klass 2-avvikande namnformer. Det är dvärgnamn, tre namn på jättar och 
namnet på nornan Urðr, där formen i DG 11, Vðr, skiljer sig från de övriga versionerna, 
möjligen genom omkastning av r och ð. Rúgmann har nog korrigerat namnformen: det faktum 
att formerna i R och PRE, som liknar varandra och Rúgmanns form (Wrd i PRE kan räknas 
som samma form, enbart med ortografiska skillnader), stödjer denna tanke. 

Förutom mindre ortografiska skillnader stämmer formerna i R 683 i högre grad med de i 
R och/eller PRE, även när de inte stämmer med de i DG 11. Exempel 9, autboþa, är en unik 
stavning för Rúgmann.  

Tabell 5. Klass 2-avvikelser i namnformer för mytologiska väsen. 

R 683 DG 11 R PRE GKS 
Bavor bavR Báfurr Bavor Bavǫrr (Vsp 11) 
Ori or  Óri Ore Óri (Vsp 15) 
haugstari hvgſtari  Hugstari Hugſtare Haugspori (Vsp 15) 
Falar falr Falr Falur Fjalar (Vsp 16) 
auʃtra Avſtr Austri Auſtre Austri (Vsp 11)  
veʃtra veſtr Vestri Weſtre Vestri (Vsp 11) 
Bergelmer bergelme Bergelmir Bergelmer Bergelmir (Vfþ 29) 
Niori nori Nǫrfi Niørfa Nǫrfi (Vfþ 25) 
Autboþa avr[bo]þa Aurboða Aurboda x 
Vrþ Vðr Urðr Wrd Urðr  

Också tabell 6 visar namn på dvärgar och jättar. Dessutom finns namnet på valkyrian Mist, 
som Rúgmann skriver Nist. Antagligen har han missuppfattat m i DG 11, ett fall av s.k. minim 
confusion, dvs när det är svårt att urskilja de så kallade ”minimer” eller basstreck i 
bokstäverna n, m, u och i från varandra. Intressanta namnformer på dvärgar är t.ex. falar, som 
liknar formen i GKS men skiljer sig från formerna i de övriga versionerna och ginnar, där 
DG  11 har Ginar, men både R och PRE har former med -nn. Det kan tyda på att Rúgmann 
har känt till namnet och vetat att det hade dubbelt (långt) n, eller möjligen har han haft 
formerna i R eller PRE tillgängliga. Namnet på jätten Hrymr har ett visst unikt drag hos 
Rúgmann, som skriver det som om det vore en ia-stam (”Hrymir”). I övrigt skiljer sig namnen 
främst genom mindre ortografiska variationer. Namnet Mimi kan ha uppkommit ur en 
felupplösning av förkortningen i DG 11 eller rent av genom ett misstag eller slarvfel, eftersom 
Rúgmann skriver Mimir i andra delar av texten.  
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Tabell 6. Klass 3-avvikelser, mytologiska väsen. 

R 683 DG 11 R PRE GKS 
Durin dvriƞ, dẏriƞ Durinn Durenn, Duren Durinn (Vsp 10) 
Eikinʃkialdi Eikinſkialli Eikinskjaldi Eikinſkialldi Eikinskjaldi (Vsp 16)  
Ginnar Ginar Ginnar Ginnar Ginnar (Vsp 16) 
Nist miſt Mist Miſt Mist (Grí 36) 
Mimi mimir Mímir Mymer Mimir (Vsp 46) 
þiaʃsi þiazi Þjazi Thiaſſa Þjazi (Grí 11) 
Angurbode Angrboda Angrboða Angurbode x 
Hÿrrokin hẏʀoken Hyrrokkin Hirrokinn x 
hrimer, hrÿmer hrimr, hrymr Hrymr Hrymur Hrymr (Vsp 50) 

6.2.3 Ortnamn 

Ortnamnen som listas nedan rymmer ”äkta” ortnamn, d.v.s. namn på mytologiska orter, men 
även namn på boningar, vattendrag, fjäll och dylikt. Det första belägget i tabell 7 nedan är 
kanske det som är mest intressanta: det är taget ur berättelsen om Tors färd till Utgårdaloke 
(sid. 46–52). Rúgmann skriver midgard där de andra versionerna är eniga om att det istället 
borde vara Útgarðr. Detta är också rimligt enligt den narrativa logiken, eftersom Tor just ska 
lämna Midgård för att bege sig till jättarnas hemvist, Utgård. Det är troligast att Rúgmann 
skrivit fel – ordet midgard dyker upp i samma del av texten (s. 48:30, ganga til Midgardz) och 
kan ha fått honom att bruka namnet enligt en för honom logisk konsekvens.  

Tabell 7. Klass-1 avvikelser, ortnamn. 

R 683 DG 11 R PRE GKS W 
Midgard vtgarþr Útgarðr Wtgards x40 Utgarðr 
Wÿngolf vindgloþ Vingólf Wingölff x Uingolf 
Fiolvangr Folkvangr Fólkvangr x Fólkvangr (Grí 14) Folkuangr 
araʃuarner amſvarnir Ámsvartnir Amſvarner x Amsuartner 
Swaul x Svǫl Suøl Svǫl (Grí 27) Suol 
Fimbul x Fimbulþul Fimbul Fimbulþul (Grí 27) Fimbulþul 
Þul x x Thul x x 
Wÿð x Víð Wyd Víð (Grí 27) Uid 
Liftur x Leiptr Leifftur Leiptr (Grí 28) Leiptr 

Namnformen araʃuarner är troligen resultat av en minim confusion. Fiolvangr är en unik 
namnform för Rúgmann. De sista beläggen i tabellen är namn på åar, som inte förekommer i 
DG 11 men som finns i de övriga versionerna. Även här ser det ut som om Rúgmann 
kompletterat namnlistorna i DG 11 med belägg från andra versioner av Snorris Edda 
(möjligen även den poetiska Eddan), i synnerhet eftersom han satt dessa ånamn i en 
marginalglosa. Bland dem kan man urskilja Fimbul och þul som skrivs som två enskilda namn 
i R 683 och i PRE, men som ett enda namn i R.  

                                                 
40  I denna kontext har jag valt att inte räkna belägget i GKS eftersom just denna namnform baserar hela sin 
avvikelse på det faktum att den befinner sig i en prosaberättelse.  
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De intressanta belägg som man kan iaktta i tabell 8 är främst formerna Mispells och geir-
vinul. Rúgmann skriver både Mispel och Muspell i sin text (6 respektive 4 gånger), vilket gör 
att jag vill utesluta felläsning eftersom han använder formen mer än en enstaka gång. De 
andra versionerna är eniga om formen med -u. Namnet geir-vinul kan vara ett fall av minim 
confusion med geirvmul i DG 11, men det är intressant att notera formen Geirvimul i R, som 
möjligen kan ha påverkat Rúgmanns tolkning. Namnet þiodnuma är troligen ett fall av minim 
confusion. Namnformen þrudvangur stämmer föga med den i DG 11 och har troligen 
supplerats med hjälp av andra versioners former (jfr R och PRE:s former) eller genom 
Rúgmanns egen kännedom om denna från gudaläran kända plats, guden Þórs rike.   

Tabell 8. Klass 2-avvikelser, ortnamn. 

R 683 DG 11 R PRE GKS 
Mispells mvſpellz Muspells- Muſspel Múspells (Vsp 51) 
Jþu-vóllur,  
jda velli 

iþa vollr, 
eiþa velli 

Iðavǫllr, 
Iðavelli 

Idavelle Iðavǫllr (Vsp 60) 
Iðavelli (Vsp 7)  

alfheimur alfheimar Álfheimr Alfheimur Álfheimr (Grí 5) 
ʃuortalfaheima ſvart alfa heim Svartálfaheim Svartalffheima x 
Wanhemi vana heimi Vanaheimum Wanaheime Vanaheimi (Vfþ 39) 
þrudvangur þrvangr Þrúðvangr Thrudvangar x 
geir-vinul geirvmvl Geirvimul Geirrumul Geirvimul (Grí 27) 
þiodnuma þioþnvnia Þjóðnuma Thiödnuma Þjóðnuma (Grí 28) 

Två av de avvikande formerna i tabell 9 går att förklara genom minim confusion, bilʃkirmir 
hos Rúgmann och fiorni i DG 11, som Rúgmann antingen har känt till i sin ursprungliga form, 
Fjǫrm, eller rättat genom jämförelse med t.ex. PRE. Övriga former har mindre avvikelser 
förutom giful, som skrivs med f i R 683, där de andra versionerna har p. Gimli kan ha 
påverkats av det faktum att man kunde i skrift variera mellan i och e i svagtryck ställning. I 
yngre isländska blev Gimli enarådande och det var nog också Rúgmanns eget uttal. Brimli 
utgör ett intressant fall då det avviker kraftigt från de former som finns i R och PRE, men 
stämmer väl överens med formen i DG 11.  

Tabell 9. Klass 3-avvikelser, ortnamn. 

R 683  DG 11 R PRE GKS 
Gimli gimle Gimlé Gimle Gimléi (Vsp 64)41 
Brimli brimle Brimir Brimer x 
bilʃkirmir bilſkirnir Bilskirnir Bilſkermer Bilskirnni (Vsp 23)42 
fallandi forrad fallanda forað Fallanda Forað Fallande forrad x 
Fiorm fiorni Fjǫrm Fiørm Fjǫrm (Grí 27) 
Giful gipvl Gipul Gypur Gipul (Grí 27) 
Wamm vam Ván Won Ván (Grí 28) 
Franingz franangſ Fránangrs-  Franangurs  x 
Elivogar elivagar Élivágar Elevagar x 

                                                 
41  Här i dativ.  
42  Här i dativ. 
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6.2.4 Övriga namnformer 

I tabell 10–12 visas övriga namnformer, d.v.s. namn på mytologiska figurer av olika slag. I 
tabell 10 har vi ytterligare ett exempel på en unik namnform i Rúgmanns text: namnet fafner 
räknas upp bland ormarna som finns i Hvergelmir med Nidhögg. De andra versionerna har 
avvikande ortografiska former, som dock stämmer ganska väl med varandra. Namnet i R 683 
för tankarna till en annan mycket känd orm eller drake, Fafner (isl. Fáfnir), en av 
huvudkaraktärerna i eposet om Sigurd Fafnesbane. Legenden var vida känd i den 
forngermanska världen och är berättad i sin skandinaviska variant i den poetiska Eddans 
hjältedikter, vilka i sin tur har inspirerat uppkomsten av prosaberättelsen Vǫlsungasaga. Här 
vill jag tänka mig två möjliga alternativ: antingen har Rúgmann ”supplerat” namnet på ormen 
Sváfnir med ett namn som han tyckte lämpligare (han kan ha uppfattat formen i ſvafnir i 
DG  11 som ett ”fel”) för en mytologisk orm, eller också har han helt enkelt infört namnet 
fafner eftersom han kände till historien om Sigurd Fafnesbane och visste att ormen ifråga var 
en viktig gestalt, värd att nämna i Eddans ormlista. Dessa är naturligtvis spekulativa 
hypoteser, det intressanta är att namnformen skiljer sig kraftigt från de andra källorna och är 
en unik form för skrivaren. En tredje möjlighet är att långt s (ʃ) och f kan ha liknat varandra, 
så att fafner hos Rúgmann kan vara en felläsning för just Sváfnir. Namnformen Dellingur har 
nog supplerats efter R och/eller W, om inte Rúgmann har känt den i förväg. Miolne och 
speciellt Gellra är intressanta eftersom deras ortografi är unik för Rúgmann: hans former 
skiljer sig från dem i de övriga källorna, som har samma form med mindre ortografisk 
variation. En gissning är att Miolne kan vara en ändrad kasusändelse av Mjǫllnir, som här 
skrivits med dativ. Det är dock troligt att Rúgmann inte använde dativ i en subjektposition 
(jfr. s. 26:14). Den unika ortografin är därför intressant.  

Tabell 10. Klass-1 avvikande namnformer, övrigt. 

R 683 DG 11 R PRE GKS W 
grafeldur graf[vo]lldvþr Grafvǫlluðr Gråvølludur Grafvǫlluðr (Grí 34) Grapuolluðr 
Fafner ſvafnir Sváfnir Suaffner Svafnir (Grí 34) Suafner 
Dellingur doglingr Dellingr x Dellingr (Vfþ 25) Dellingr 
Miolne miolnir Miǫllnir Miølner Miǫllni (Þkv 30)43 Miollner 
Gellra gellgia Gelgja Gelgia x Gelgia 

Även formen grafeldur kan räknas som unik för Rúgmann, även om jag misstänker att i detta 
fall rör det sig om hans försök på att tolka den svårlästa formen graf[vo]lldvþr i DG  11.44 
Namnen i tabell 11 visar mindre avvikelser, som är mest mindre ortografiska variationer. Där 
R 683 uppvisar ʃkeid=brunir, har DG 11, R och PRE liknande former. Formen i R 683 kan ha 
uppstått genom minim confusion.  

                                                 
43 Här kan inte formerna Miolne och Miǫllni likställas, då de är inte tagna ur samma kontext och textuell 
bakgrund. Den första är tagen ur ett prosastycke, den andra ur en dikt.  
44  Att gráfeldr förekommer som ett binamn på en norsk kung från 900-talet, Haraldr gráfeldr, känd från 
kungasagorna, kan dessutom ha spelat någon roll för Rúgmanns tolkning. 
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Namn som falopneir och Gleipni visar upp variationen /f/ > /p/ framför /n/ som blev vanligt i 
isländskt uttal (Karlsson 2004:19). Intressant är att namnformerna Bÿleistr och delvis ganglot 
skiljer sig från formerna i DG 11 men stämmer med dem i R och PRE. Formerna drupni och 
Gugni kan jämföras med Drupner och Gugner i PRE.    

Tabell 11. Klass 2-avvikande namnformer, övrigt. 

R 683 DG 11 R PRE GKS 
ʃkeid=brunir skeiþbrimir Skeiðbrimir Skeidbrymer Skeiðbrimir (Grí 30) 
falopneir falofnir Falhófnir Folſoffner Falhófnir (Grí 30) 
Þriti þviti Þviti x x 
Gleipni gleifne Gleipnir x x 
Bÿleistr bẏleiptr Býleistr Bileiſtur Býleists (Vsp 51) 
Ganglot gangloþ Ganglǫt Gangløt x 
Drupni dravpni Draupni Drupner x 
Gugni gvngni Gungnir Gugner x 

I tabell 12 ser vi mest mycket små variationer i namnformerna. Det rör sig om omkastning 
(Glis) och bortglömda upplösningar av förkortningar, som fallet Sleipn. Rúgmann skriver 
både Sleipnir och Sleipner i andra delar av texten: därför räknar jag formen Sleipn som ett 
”miss”, där skrivaren glömt eller inte lagt märke till förkortningstecknet i DG 11. 
Namnformen gullinburʃti stämmer med formen i R och förkortningen i DG 11 har troligen 
lösts med R:s form som modell. Namnen Mundilfari och Svadilfara ligger nära formerna i 
PRE och även DG 11, där en oförväntad förkortning för -er används, som Rúgmann kan ha 
tolkat ”rätt” som -ar. Namnet Slim-toppur vill jag se som en minim confusion av Slintoṗr i 
DG 11, eftersom formerna liknar varandra mycket men avviker båda från R och PRE, vilket 
borde utesluta inflytande från dessa källor. 

Tabell 12. Klass 3-avvikande namnformer, övrigt. 

R 683 DG 11 R PRE GKS 
Slim-toppur Slintoṗr Silfrtoppr Silfrintoppur Silfrintoppur (Grí 30) 
Glis Gilſ Gils Giſl Gísl (Grí 30) 
Mundilfari Mvndilferi Mundilfœri Mundilfare Mundilfǿri (Vfþ 23)  
gullinburʃti gvllin bvſti Gullinbursti x x 
Sleipn ſleipnir Sleipnir Sleipner Sleipnir (Grí 44) 
Svaþilfara svaþilfera Svaðilfœra Svadilfare x 

6.2.5 Sammanfattning  

Namnformerna i Rúgmanns avskrift visar att han i flesta fall hållit sig förhållandevis trogen 
ursprungstexten. Endast 99 namnformer av 431 olika namn och namnformer uppvisar större 
avvikelser och totalt är enbart fem namnformer helt unika för skrivaren: Grimur, Radgiòrd, 
Fiolvangr, fafner, Gellra. Ytterligare 11 namnformer visar unika drag i R 683, trots att de inte 
är helt unika eftersom de förekommer – med varierande former – i andra versioner: Slim-
toppur, drupni, Miolne, grafeldur, Mispels, araʃuarner, Mimi, autboþa, Wedur-folgnir, 
ʃkeid=brunir, haugstari. Utifrån jämföringar med andra källor noterar man dessutom att 
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skrivarens namnformer, när de inte är överens med stavningarna i DG 11, liknar övriga källor, 
främst R och PRE.  

De flesta avvikelser av klass-2 och klass-3 går att spåra i vanliga avskrivningsfel, som 
minim confusion och omkastning, samt i skrivarens egen ortografi. Klass 1-avvikelserna tyder 
på att skrivaren känt till andra källor, d.v.s. R, PRE, W eller även GKS. Man kan notera att 
vissa namnlistor i R 683 inte stämmer helt överens med dem i DG 11 utan har ”kompletterats” 
med hjälp av listor som förekommer i andra Edda-versioner. Det klaraste exemplet på en 
sådan ”kompletterad” lista är listan på dvärgnamn (sid. 17:19-29 och sid. 18:1-8) där 
Rúgmann har tillsatt flera namn som inte förekommer i DG 11 men som förekommer i R, W, 
PRE och GKS.  

Förutom att hämta namnformer ur andra källor har skrivaren även lagt till namn som inte 
förekommer i någon annan version, som t.ex. Radgiòrd (s. 39), vilket är ganska intressant. 
Andra namnformer presenterar en säregen stavning (som Grimur, Fiolvangr, Gellra). Man 
kan undra om inte vissa avvikelser i namnformerna härstammar i så fall från hans egen 
kunskap, erhållen genom studier eller möjligen tack vare den muntliga förmedlingen av 
mytologiska berättelser.  
 

6.3 Textuella skillnader 

Rúgmanns avskrift visar skillnader från DG 11 även på större textuella nivåer. Nedan kommer 
jag att ge vissa exempel på de skillnader som finns mellan de två texterna. Också i detta fall 
har jag valt att jämföra resultaten även med texter i övriga Edda-versioner, för att se om 
skrivaren tagit inspiration från några av dessa. Då det rör sig huvudsakligen om prosastycken, 
har jag uteslutit att använda Eddadikterna i GKS i denna del av jämförelseanalysen.  

6.3.1 Tillägg 

Rúgmann väljer att lägga till vissa ord eller textstycken i sin avskrift, som inte förekommer i 
DG 11:s text. Det rör sig dels om tillägg tillsatta i själva texten och dels om glosor och 
anteckningar som han skrivit i marginalen. Medan glosorna innehåller oftast namn på de 
mytologiska väsen textstycket berättar om, är Rúgmanns anteckningar ofta på latin och ger 
läsaren ytterligare information om det som berättas i texten. T.ex. kommenterar han stycket 
om de nordiska nornorna med ordet Parcae, syftande på parcerna, ödesgudinnor från den 
klassiska mytologin (sid. 39:28). Även vissa rubriker som saknas i DG 11:s text har lagts till, 
men i allmänhet följer Rúgmann DG 11:s kapitelindelning.   

Totalt finns det 91 tillägg i R 683, varav 27 är glosor och anteckningar i marginalen och 
13 är tillägg och anteckningar gjorda inuti själva brödtexten. Dessutom finns det en tillsatt 
strof av dikten Vafþrúðnismál (s. 10b), som inte förekommer i DG 11. Tilläggen utgör ca 
8,3% av samtliga skillnader mellan R 683 och DG 11.   
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Tabell 13. Exempel på tillägg i R 683 jämfört med DG 11 och andra versioner. 

R 683 DG 11 R PRE W 
borgar þeirrar er  
Midgardur  

borgar er  
vtgarþr 

borgarinnar er 
kallat er Útgarðr. 

borggarenar er 
køllud er  
Wtgards 

borgarennar  
er kǫlluð er  
Utgarðr. 

ʃá hier vera med 
oʃs, er 

ſa með oſſ  
vera er 

skal hér vera  
með oss sá er 

er med oſs skal her uera 
með oss sa er  

ef at þier bindit Ef þer bindit Ef þér bindið  Eff thier binded Ef þer bíndit 
leisti han ʃig ʃua leẏſtiz han sva Svá leystisk hann x sua læystiz hann  
godar Nornir  
`Mæÿa[r]´ 

Goþar meyiar Góðar nornir Gödar Norner Goðar norner 

og er fram komid 
var til 

ok er ſ[kamt] 
var til 

en er hann sér at  
skamt var til 

x Enn er hann sier 
at skamt uar til 

vebergz vÿʃir x veggbergs vísir Weggbergs Wyſer uegbergs uiser 
þetta ʃagt, þá æʃir þetta þa æſirnir x x x 

Första exemplet visar att Rúgmann kallar Utgårdalokes hemvist för Midgardur, till skillnad 
från alla övriga texterna som har Útgarðr ”Utgård”. Det kan vara möjligt att detta är en lapsus 
som skrivaren glömt att rätta. Möjligen har hans val utgått ifrån att längre fram i texten i 
DG  11 står det ganga til midgarþz när man nämner Utgårdalokes borg stående på ett fält (a 
v[oll]vm nockvRvm). Detta kan jämföras med t.ex. R:s version där man bara nämner att 
asarna kom till en borg som stod på ett fält (borg standa á vǫllum nockrum).      

Exempel 2 liknar på ytan mest formerna i R och W, medan det skiljer sig något från 
DG  11 och betydligt mycket från PRE. Exempel 3 visar tillägg av at i samband med ef, en 
novation i yngre isländska. Utan tvekan är detta ett exempel på Rúgmanns sätt att återge ett 
äldre ef. Exempel 5 visar upp en intressant företeelse: Rúgmann har först skrivit Nornir, en 
form som stämmer med texterna i R, PRE och W, men sedan har han lagt till ordet Mæÿa[r], i 
enlighet med texten i DG 11. Detta är en stark indikation om att skrivaren hade mer än en 
källa att utgå ifrån. Exempel 6 skiljer sig mycket från alla övriga texter, en unik textstycke för 
just Rúgmann. Exempel 7 visar tvärtom ett stycke som inte finns i DG 11 men som finns 
(med en minimal variation) i övriga Edda-versioner. Slutligen visar exempel 8 ett stycke som 
inte finns i andra texter än DG 11 och R  683, dock med skillnaden att formen i Rúgmanns 
text har tillägg av ordet ʃagt. 
 

6.3.2 Borttagna delar  

Jämfört med texten i DG 11, har Rúgmann i sin avskrift även strukit bort textstycken eller 
enstaka ord. Totalt finner man 75 borttagna textstycken i avskriften, vilket utgör ca 6,9% av 
samtliga skillnader mellan R 683 och DG 11.  

De flesta skillnader av denna typ är mindre ändringar, som t.ex. borttagandet av 
prepositioner eller konjunktioner. I tabell 14 nedan har jag listat vissa av de mest intressanta 
exempel. Rúgmann verkar ta sig mer och mer frihet ju närmare slutet han kommer. De största 
skillnaderna finns i de sista exemplen, i synnerhet de två sista: här ser det ut som om 
Rúgmann har nästan sammanfattat och återberättat versionerna i R, W och PRE. Hans egen 
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text skiljer sig från alla de övriga Edda-versionerna. I exempel 6 kan man även se att han 
”korrigerat” versionen i DG 11. Övriga exempel visar att Rúgmanns text liknar R, PRE och W 
där den avviker från DG 11. Exemplen 1 och 5 visar borttagandet av konjunktioner (ok) och 
prepositioner (at). I exempel 2 har han hoppat över eþa aſaƞa. Exempel 3 är innehållsmässigt 
det samma som i R, PRE och W. Exempel 4 skiljer sig från övriga texter (Rúgmann har här 
missat ett reflexivt pronomen ser i DG 11).  

Tabell 14. Exempel på borttagna delar i R 683 jämfört med DG 11 och andra versioner av Snorris 
Edda. 

R 683 DG 11 R PRE W 
a þeim himni ok a þeim himni ok á þeim himni ä theim Himne ok a þeim himní 
nafn annara gudanna, 
eda huad 

nofn aƞaṘa 
goþaƞa eþa  
aſaƞa eþa hvat 

nǫfn annarra  
Ásanna? Eða hvat 

x nofn annaRa  
Asanna eða huat 

stillir sio og eld ſtiller ſio ok vind 
ok elld 

stillir sjá ok eld ſtiller Siö og  
Elld 

stiller sia ok elld  

þotti þad eÿ ofurefli þotti ser þat ecki 
ofrefli 

þótti sér þat ekki 
ofrefli 
 

thötte ſier thad 
ecke offureffle  

þotti ser þat  
ekkí ofreflí 

i þad helga  i þat at helga í þat helga i thad helga i þat hið helga 
han bar kÿl þors haƞ bar kẏl oþinſ  

þorſ. 
Hann bar kýl Þórs hann bar Kyl 

Thörs 
hann bar kyl þors 

en Logi ʃlátur og bein 
og trogid med og Wan 

En logi hafþi  
etiþ ſlatr 
allt ok beinin 
ok sva trogit ok  
vaƞ  

en Logi hafði ok 
etið slátr allt  
ok beinin  
með ok svá 
trogit,  

enn Loge  
haffde  
eted allt 
Slätur og  
Beinenn med / 
og ſvo Troged  

enn Logi hafði 
ok etit slatr allt ok 
beinín með ok  
sua trogit  

og hòggormar Woro  
ad taumum. Odin  
kallar Berserki fiòra  
ad halda hestinum, og 
nu feingo berʃerkier  
eÿ haldid 

ok vargar voro at  
tavmvm. Ok nv  
fengo  
eigi berſerkir 
halldit 

ok hafði 
hǫggorm at  
taumum […] en  
Óðinn kallaði til 
berserki fjóra at  
gæta hestsins, ok 
fengu þeir eigi haldit 

og haffde  
Hoggorm ad 
Taume […]  
enn Odinn 
kallade til 
Berſerke fiøra 
ad giæta  
Heſtſins / og 
feingu theirei  
halldid   

ok hafði  
hoggorm at  
táumum [...] enn 
Oðínn kallaði til 
berserkí fíora 
at giæta hestzens 
ok fengu þeir  
æigi halldit 

Exempel 6 visar det jag tror är en korrigering av texten i DG 11: det står han bar kÿl þors, 
syftande på att Tjalve bar Tors knyte. DG 11 är ensam i att ha även Odens namn med i frasen 
(haƞ bar kẏl oþinſ þorſ) eftersom i övriga texter står det att Tjalve bar endast Tors knyte, 
vilket också är rimligt om man utgår ifrån själva berättelsen. Rúgmann måste ha insett denna 
inkongruens i DG 11 och korrigerat den, möjligen med inspiration från en annan källa.  

Exempel 7 visar ett textstycke som skiljer sig från övriga versioner, samtidigt som den 
innehåller ord som förekommer i dessa. Det mest markanta är att stycket är kortare än de 
övriga. Slutligen har Rúgmann i exempel 8 tagit klar inspiration från texter i någon annan 
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källa, eftersom hans text liknar mycket den i R, W och PRE – trots att Rúgmanns är en 
förkortad version av dessa – samt är mycket avvikande från DG 11.  
 

6.3.3 Dikter 

Diktstrofer som förekommer i Rúgmanns avskrift uppvisar flera intressanta drag. Skrivaren 
väljer ibland att följa en mer arkaiserande ortografi i just diktstroferna, som faktiskt ganska 
troget följer ortografin i handskriften DG 11. Dikterna uppvisar ibland vissa avvikelser mellan 
de två handskrifterna: även här verkar det som om Rúgmann valt att komplettera DG  11:s 
text med det som finns i andra källor. Detta kan ses tydligt från stroferna från Hávamál, där 
Rúgmann skriver Gatter allar i st. f. DG 11:s Skatnar allir. Formen är densamma som i R, 
PRE och W.  

I tabell 15 på nästa sida presenterar jag fem olika exempel på avvikelser i diktstrofer. Jag 
har valt de strofer som visar upp de största skillnaderna. I övrigt så rör det sig mest om 
ortografiska avvikelser, som t.ex. fallet kinder (sid. 15:4) där DG 11 har formen kindær. 
Ibland kan också ordföljden inom strofen omplaceras eller också kan hela ord avvika, som 
fallet af ʃkepia (sid. 17:12) i st. f. vm ſpekia. I detta fall stämmer dock Rúgmanns version med 
dem i R och PRE, som har of skepia respektive aff Skepia.  

Vad vi kan se ur tabell 15 är att medan Rúgmann avviker här och där från DG 11, 
stämmer hans skrivsätt samtidigt inte heller helt överens med de former som förekommer i de 
övriga källorna. Han verkar ha blandat ihop olika element. I exempel 3 ser man att han 
omkastat början och lagt till delar och ord som inte förekommer i någon annan version. I 
exempel 4 ser man att Rúgmanns version börjar i likhet med DG 11 men avslutar mer som 
W:s version. I det sista exemplet har han hållit sig vid ackusativform i pronomenet hana, i 
likhet med de andra källorna, medan DG 11 har något oväntat ordet i dativ. I tabell 16 återger 
jag en strof ur sid. 39 som skrivaren valt att nedteckna i två olika varianter nedskrivna bredvid 
varandra, en slags sammanställning av strofens olika former i de andra texterna. Rúgmann 
översätter – eller försöker att översätta – en strof, på sid. 9:22–29, vilket han dock inte gör 
med övriga strofer (se tabell 17). I andra delar av handskriften skriver han på latin, och det är 
troligt att han hade åtminstone viss kunskap i språket. Rúgmann översatte f.ö. isländska dikter 
och skaldeverser till latin, så man undrar varför han inte översatte alla strofer i sin avskrift. 
Översättningen är ordagrann och går inte efter mening. Det kanske bara rör sig om ett försök, 
som inte repeterades. Varför skrivaren valde att göra så kan man nog bara spekulera om: 
kanske tyckte han att det gick utanför hans primära arbete, att skriva av Edda-texten i DG 11. 

  

6.3.4 Övriga skillnader  

Inom denna kategori har jag räknat in alla de skillnader och ändringar som förekommer 
mellan texterna i handskrifterna R 683 och DG 11. Det rör sig mest om ortografiska och 
lexikaliska skillnader, men det förekommer även grammatiska skillnader där t.ex. 
kasusändelser och verbformer har ändrats.  
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Tabell 15. Exempel på diktstrofer i R 683 jämfört med andra versioner av Snorris Edda. 

R 683 DG 11 R PRE W 
gatter allar adur 
gange fram, vm- 
ʃkignaʃt ʃkulu, þui  
oWiʃt er ad vita, huar  
ovinir ʃitia a fletiom  
fÿri. 

Skatnar allir aþr  
ne gangim fram vm  
ſkignaz ſkoli. þvi at  
o viſt er at vita hvar 
o vinir ſitia a fletivm 
fẏrir. 

Gáttir allar áðr  
gangi fram um 
skygnask skyli þvíat 
óvíst er at vita hvar  
óvinir sitja á fleti  
fyrir. 

Gätter allar ädur 
gange fram, vmm 
ſkignaſt ſkile thuiad 
övyſt er ad vita huar 
Oviner ſitia ä fleti 
fyrer. 

Gaatter allar aðr 
gangí framm um  
skygnaz skyli þuiat 
uuist er huar  
uuiner sitía a fleti 
fyRer 

Alt Weit eg odin 
huar þu augat  
falt, J onom mæra 
Mimis-brunni, 
dreckur miòd  
Mimi morgon  
huerian af Widi  
Walfaudur, Witi 
þier enn, eda huad? 

Allt veit ek oþiƞ 
hvar þv avga falt. i  
þeim envm mæra 
mimiſ brvƞi dreckr 
mioð mimir morgin  
hverian af veþi  
valſfavþr viti þer  
eƞ eþa hvat. 

Allt veit ek Óðin 
hvar þú auga falt, 
í þeim inum mæra 
Mímis brunni.  
Drekkr mjǫð Mímir 
morgun hverjan af 
veði Valfǫðrs. 
Vituð þér enn eða 
hvat 

Allt veit ec Odin 
huar thu Auga falt 
/ i (vr) enum mæra 
Mymer Brunne.  
Dreckur miod  
Mymer Morgen  
huerian / aff Wede 
Valfaudurs / Witu 
ther enn eda huad. 

Allt ueit ek Oðinn 
huar þu auga falt 
i hinum mæra 
Mímís brunni  
drekkr  
mioð Mímer 
morgín huerian af 
ueði Ualfoðrs uitu 
þer enn eða huað 

Þar ʃkulu vada Þunga 
Strauma men mein 
ʃuærir og mordingiar 
og Þá annars glepur 
Eÿra Runu. Enn i 
Huergelmi vitum  
verst vera, Þar ʃug 
nidhoggur nai fram 
framgeingna,  
ʃlitvargur vea. viti  
þier en eda huad 

Skolv þar vaþa  
þvnga ſtravma meƞ  
meinſvarar ok  
morþingiar.  
J hvergelmi  
er verſt þar kvelr  
niþhavgr nai 
framgengna.    

Skulu þar vaða  
þunga strauma  
menn meinsvara ok 
morðvargar.  
 
[En í Hvergelmi er 
verst:]45 
 
Þar kvelr Níðhǫggr 
nái framgengna.  

Skulu thar vada 
Thunga Strauma  
Menn Mein ſuarar 
Og Mordvargar 
Enn i Huergelme 
Er Weſt / thui thar 
Kvelur Nijdhøggur 
Nai frammgeingna 

skulu þar uaða 
þunga strauma  
menn meínsuara 
ok morðuargar.  
Enn i Huergelmi er 
uerst. þar kuelr  
Níðhǫggr naí  
frammgengna 

J Mimis holdi:  
morgin dògguar Þær 
ad mat hafva: Enn 
þadan af alder alaʃt. 
 

i mim[iſ] holldi  
morgin davGva þær 
ok þar vm alldr alaz 

í holti Hoddmímis. 
Morgindǫggvar 
þau sér at mat hafa, 
en þaðan af aldir  
alask. 

 
 

x46 

i hollti Hoddmímis 
morgíndǫgguar þau 
at mat hafa enn  
þaðan af allder alaz 

adur hana Fenris fäi, 
Su mun renna en  
reÿn deÿa modur  
brautir mær.   

aþr heƞi fenrir fari. 
ſv mvn reƞa eþa  
riþa regin bravtir 
mær.  
  

áðr hana Fenrir fari. 
Sú skal ríða er  
regin deyja móður 
braut mær. 

ädur hana  
Fenrir fari / ſu ſkal  
ryda / er Reigen  
dæyia / Mödur 
brauter Mær.  

aðr Fenrer farí. su 
skal riða er regín 
dæyía moður  
brauter mær 

Tabell 16. Den ”dubbla” diktstrofen på sid. 39.  

R 683  DG 11 R PRE W 
Eigi eg flÿg 
þott ek ferk 
þo ek at lopti liþ 
a hofvarpi  
Þenn er  
hatt-ʃtrÿkr 
gat  
uid Garþ-voro 

He ek flÿg 
þo ek fer 
ok at lopti  
liþr 
a hofvarpni  
þeim er  
hám-skierper 
gat  
vid Gard-rofo. 

Eigi ek flẏg  
þo [e]k ferk 
þo ek at lopti liþ 
a hofvarpni 
þeim er  
hatt ſtrykr  
gack   
vm garþ vorv  

Ne ek flýg 
þó ek fer 
ok a lopti  
líðk 
á Hófvarfni 
þeim  
er Hamskerpir 
gat  
við Garðrofu 

Ne ec flyg 
tho ec fer 
og a Lopti Lidur. 
A hoffvapnt 
theim  
er hamſkerper Gat  
vid Gardroffo 

Ne ek flyg 
þo ek fer 
ok a lopti liðr.  
a Hofuarpní 
þeim  
er Hamskerper 
gat uið  
Garðrofu 

 

                                                 
45  Stycket inom hakparentes är i prosa i texten. 
46  I texten har dikten ur vilken verserna är tagna sammanfattats i prosa och är därför inte användbar för just 
denna del av analysen.  
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Tabell 17. Rúgmanns latinska översättning på sid. 9. 

Isländsk text Latinsk översättning 
ʃuartur fer sunnan 
med ʃuiga levi 
ʃkin af ʃuerdi  
ʃol valtivo 
griotbiorg gnata 
en guder hrata 
troda halir helveg 
en himin klofnar 

obʃcurus prodit ab austro, 
vibrans fulmina nubibuʃ infecta, 
illuminatur de ejus enʃe 
sol, viris lethum properantibus. 
saxri montis ʃterpent,  
verum numina occumbunt. 
calcant mortales lethi viam 
ast cælum diffinditur. 

Vissa skillnader är konsekventa, som t.ex. lösningen av förkortningar för verb som at segja 
och at svara: Rúgmann väljer oftast presens- eller preteritumformen av segja. En annan 
intressant företeelse är att han inte alltid löst det förkortade ordet eigi i DG 11, vilket han 
transkriberar som eÿ.      

Totalt är antalet övriga skillnader 918, vilket utgör 84% av samtliga skillnader som går att 
hitta mellan R 683 och DG 11. Bland dessa är ortografiska skillnader kraftigt dominerande, ca 
215 totalt (23,4% av de totala övriga skillnaderna), medan grammatiska skillnader är relativt 
få, totalt 58 stycken (6,3%).   

I exemplen 1, 2, 4, 6, 8 i tabell 18 ser man fall av grammatiska avvikelser: verbet sjá i 
exempel 1 är i 3e person pluralis, preteritum, i exempel 1, vilket förutom i R 683 förekommer 
bara i PRE, medan övriga texter har 3:e person singularis, preteritum. I exempel 2 har 
Rúgmann använt den svaga genitivformen Helio, (N. sg. helja f.), som motsvarar PRE:s form 
Heliu, där de andra källorna har den starka genitivformen Heljar (N. sg. hel f.). Exempel 4 har 
samma form som i R, PRE och W: skillnaden med DG 11 är att i den sistnämnda är verbet 
spyrja i preteritum, medan det i övriga fall är i presens. I exempel 6 ser man att Rúgmann 
skrivit i holma (N. sg. hólmi m., svag böjning), en form som R 683 delar med PRE, medan 
övriga texter har formen í hólm, och använder sig alltså av den starkt böjda varianten hólmr. 

Tabell 18. Exempel på övriga skillnader mellan R 683 och DG 11 (också i jämförelse med andra 
versioner). 

R 683 DG 11 R PRE W 
ʃäo ſa sá ſäu sa 
Helio heliar Heljar Heliu Heliar 
Þór liest vilja þor lezt  

villdo 
en Þórr kvezk 
vilja 

x en þorr kueðz  
uilldu 

þá ʃpÿr Wtgarda- 
Loki 
 

þa ſpvrþi 
vtgarþaloki 

Þá spyrr  
Útgarðaloki 

Wtgardaloke  
ſpyr 

(Þ)a spyRr 
Útgarða Lokí 

minniʃ mi[lld] mild milld milld 
i holma i holm í hólm i Hölma i holm 
tunga ma tala tvnga ma telia tunga má telja x tunga ma telia 
rÿkar konor rikiſ konr ríkiskonur rykes Konur rikis konur 
tònn hanz var tėƞ hanſ voro tenn hans váru Tenn hans voru tenn hans uoro 
enir ʃaumu  
æʃir  

einir þeir 
æſir 

einir, þeir  
Æsir 

æner their 
Æſer 

æíner þeir 
Æser  



 65 

Exempel 8 har adjektivet ríkar kopplat till substantiv konur medan de övriga versionerna har 
sammansättningen ríkiskonur. 

Exemplen 5, 7 och 10 visar lexikaliska skillnader, där Rúgmann valt ett annat ord än det 
som finns i DG 11. Alla dessa skillnader är unika former för R 683:s del. De övriga 
versionerna är relativt ense om formuleringen. Vad gäller exempel 5, där övriga versioner har 
ordet mild, väljer Rúgmann att använda minniʃ. Detta kan dock bero på att ordet i DG 11 är 
svårläst – notera att stycket efter de inledande bokstäverna mi- är återgett som rekonstruerat, 
utgivarna (Grape et al.) har inte kunnat läsa det och det kan ha varit svårläst även på 
Rúgmanns tid – och därför kan Rúgmann ha försökt att lösa detta problem på ett sätt som han 
tyckte rimligt.  
 

6.4 Sammanfattning av jämförelseanalysen  

Totalt finner man 1 084 skillnader och/eller ändringar mellan texterna i handskrifterna. Av 
dessa är 285 (ca 26%) unika former för Rúgmann, som skiljer sig mer eller mindre från de 
övriga Edda-versionerna. Tillägg är generellt ganska få (8,3% av de totala skillnaderna), och 
ännu färre är de textstycken som skrivaren valt att ta bort (6,9%). De dominerande 
skillnaderna är de ändringar som skrivaren gjort av texten i DG 11, som jag ovan kallat 
”övriga skillnader”. Dessa kan inte räknas som enbart tillägg eller borttagna textstycken, utan 
är avvikande ordformer eller stavningar, ändrad ordföljd eller grammatiska företeelser som 
avvikande kasusändelser eller verbtempus. De är resultatet av skrivarens medvetna val, 
eftersom han bestämt att här och där i sin avskrift ändra på sin ursprungstext. Ändringarna 
som han tillfogar sin avskrift har spår i andra Edda-versioner, men det är sällan man ser 
exakta överensstämmelser. Rúgmann ser således ut till att ha valt att ändra även på det som 
han hämtade ur sina övriga källor. Detta visar enligt min mening att skrivaren kunnat ta vara 
på det material som var honom tillgängligt för att skapa en annorlunda text, även om mycket 
lik de texter som redan existerade inom samma tradition.   

Vad gäller enbart namnformerna i texten visar det sig att skrivaren hållit sig ganska 
trogen sin ursprungstext i DG 11. Av totalt 431 namnformer är 99 avvikande (22,9%) och 
endast 5 namnformer (1,1%) är helt unika för Rúgmann, d.v.s. inte förekommer i andra källor. 
De flesta avvikelserna i namnformerna går att spåra antingen till inflytande från andra källor, 
missuppfattningar av texten i DG 11 (i synnerhet förkortade ord) eller – fast mer sällan – 
självständiga skrivarval (som fallet \fafner\). Inflytande från andra källor, främst från Codex 
Regius och Peder Resens Edda, är således den mest troliga förklaringen till de flesta 
avvikande namnformerna i Rúgmanns avskrift.  
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7 Slutsatser  

7.1 Undersökningens resultat  

Uppsatsen har velat presentera islänningen Jón Rúgmanns avskrift av stycket Gylfaginning i 
Snorris Edda ur den medeltida handskriften DG  11. Avskriften är nedtecknad i handskriften 
R 683, daterad till andra hälften av 1600-talet (den del som innehåller Rúgmanns 
egenhandskrift troligen från senare delen av 1660-talet eller början av 1670-talet). Då en 
tidigare monografisk undersökning av just denna text veterligen inte ännu gjorts, har 
uppsatsen också velat bidra till den filologiska kunskapen genom att ge ut och presentera en 
hittils nästan glömd text. 

Uppsatsen tycks ha nått detta primära syfte. Man kan sammanfatta Rúgmanns avskrift 
som ett självständigt arbete, trots att det behållit en nära kontakt med sin ursprungstext, vilket 
också tyder på professionalitet i en avskriftsprocess, där syftet är just att återge det som står i 
en viss text. Jag anser därför att Rúgmann har skapat en annorlunda, enligt vissa mått unik 
version av Snorres Edda, i vilken han satt sin personliga prägel. De skillnader som finns 
mellan avskriften och dess ursprungstext är ganska få, 1 084 distribuerade på 60 sidor text (ca 
18 per sida). Skillnaderna är inte systematiska utan verkar snarare ha dykt upp under själva 
skrivningsprocessen. Skillnader och avvikelser från DG 11 är ofta supplerade från andra 
Edda-versioner, något jag tolkar som ett försök från Rúgmanns sida att sammankoppla de 
olika versionerna av Snorres Edda. Jag anar att Rúgmann måste ha haft åtminstone Codex 
Regius och Peder Resens utgåva tillgängliga när han skrev av DG 11. Detta antyder jag 
huvudsakligen på två grunder:  

 
1) de flesta skillnader stämmer med texten i Codex Regius-versionen eller i Peder Resens 

text, vilken i sin tur baserar sig starkt på Codex Wormianus (Faulkes 1979a:160). Codex 
Wormianus skiljer sig inte avsevärt mycket från Codex Regius, vilket ofta resulterar i att 
texterna liknar varandra. Texten som står ut bland Edda-versionerna är just den i DG 11.  
 
2) Både Codex Regius-versionen samt Peder Resens Edda var tillgängliga texter under 
skrivarens tid. Rúgmann var i Köpenhamn åtminstone två gånger under sin verksamhet 
vid Antikvitetskollegiet, 1660 och 1665. Under den senare vistelsen stannade han hela 
sommaren och fick möjlighet att komma i kontakt med flera handskrifter 
(Gödel  1897:120ff). Det är troligt att han läste dem och tog med anteckningar och 
kunskap tillbaka till Uppsala där han använde dessa kunskaper för att komplettera sin text. 
 

Förutom detta är det viktigt att notera Rúgmanns användning av Eddadikterna. Dessa var 
också i Köpenhamn vid hans tid och han själv arbetade med avskrifter av dikter som Vǫluspá 
och Rúnatal (Gödel 1897:97). Handskriften Codex Regius (GKS 2365 4to) hade kommit till 
Köpenhamn redan 1643 som en donation till den danske kungen Fredrik III 
(Holtsmark  1958:480 ff). Eddadikter kan på så sätt också varit använda som källmaterial för 
Rúgmanns arbete. Man bör dock inte förkasta hypotesen att Rúgmann ägde viss kunskap om 
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Edda-mytologin sedan tidigare: berättelserna var levande på Island under en lång tid, och i 
synnerhet namnformerna kan man anta ha levat kvar i muntliga berättartraditioner. Om man 
dessutom tänker på att Rúgmann var en bildad man (jfr. paragraf 1.3.1), kan hypotesen om 
grundläggande kunskaper om Snorris Edda stärkas. Hans utbildning och kontakter med den 
dåtida lärda eliten i Norden gjorde att han lätt kunde läsa medeltida handskrifter, vilket också 
ses i hans arbete: i sin avskrift löser han medeltida förkortningar – och dessutom själv 
använder vissa av de medeltida förkortningstecken – och allmänt är hans missförstånd eller 
felläsningar få. De ortografiska och lexikaliska skillnader som förekommer mellan hans text 
och den i DG 11 verkar bero mest på medvetna val, som följde skrivarens uttal och dåtida 
språkstadium. Som jag redan nämnt i paragraf 6.4 är det möjligt att spåra de flesta avvikelser i 
Rúgmanns text i impulser från andra versioner eller från sin tids isländska. De unika drag som 
förekommer i texten är ganska få, vilket pekar mot ett noggrant utfört arbete som avskrivare. 
Dock är deras förekomst ett tecken på att skrivaren lagt till något av sig själv i texten, att hans 
verk inte är helt exakt som sin ursprungstext. Den unika karaktären i Rúgmanns text, så väl 
sammankopplad med hans noggranna avskrift, är det som jag vill understryka kraftigast, och 
kanske det viktigaste resultat som kommer ur analysen.  

En undersökning i en mera traditionell filologisk anda skulle inte ha kunnat ge samma 
rättvisa åt detta verk och denna skrivare. En nyfilologisk attityd i undersökningen har 
tvärtemot kunnat ge en bredare men samtidigt mer detaljerad blick över handskriften som 
objekt och dess värde som unikt objekt, vilket den hade varit även om inga skillnader hade 
dykt upp.  

Resultaten visar, som tidigare sagts (se paragraf 6.4) att det finns 285 unika former i  
Rúgmanns text, ca  26% av samtliga skillnader mellan texterna i R 683 och DG 11. Av dessa  
finns även 5 namnformer (1,1% av samtliga namnformer) som är helt unika för Rúgmann. 
Sammanlagt kan man räkna med 26,7% av mer eller mindre unika former i R 683, ett antal 
som inte är dominerande men inte heller obetydlig. Detta visar att Rúgmann hållit sig trogen 
sin ursprungstext men samtidigt tillfört vissa ändringar som gjort hans avskrift till en Edda-
version som kan räknas som unik, åtminstone sedd med en viss skala.    

 

7.2 Förslag till framtida forskning  

Kunskapen om handskriften R 683 är, i skrivande stund, relativt liten. En djupare studie av 
Rúgmanns autografa text som är bevarad i den skulle kompensera denna brist. En sådan studie 
skulle fortsätta pilotstudien man presenterat i denna uppsats. Resten av Rúgmanns avskrift av 
Snorris Edda ur handskriften DG 11 borde ges ut och undersökas. Samtidgt skulle man kunna 
fördjupa vissa aspekter som kommit fram ur min undersökning. Att inte jag gjort det beror på 
att jag har fått hålla mig till de längdbegränsningar som en masteruppsats innebär.  

I djupare studier kring handskriften R 683 borde man fokusera sig på Rúgmanns verk 
bortom avskrifter, i synnerhet delar där han analyserar och redogör för skaldeverser, vilka jag 
anser skulle kunna vara av stort intresse. Rúgmann var själv en amatörpoet och uppenbarligen 
mycket insatt i skaldernas värld. Därför skulle det vara intressant att se på vilket sätt han 
redogör för äldre diktstrofer och hur han lät sin tids läsare närma sig den fornisländska poesin. 
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Intressant skulle också vara att undersöka hur Rúgmann förklarar och behandlar äldre 
diktnings stilfigurer samt hur han själv bidrar till kunskapen med egna teorier. I samma anda 
skulle även Rúgmanns övriga produktion kunna undersökas, dels som anställd vid 
Antikvitetskollegiet (flera handskrifter nedtecknade av hans hand är bevarade, dels vid 
Carolina Rediviva i Uppsala och dels vid Kungliga Biblioteket i Stockholm).  

Vidare tror jag att det kunde vara intressant att jämföra Rúgmanns arbete med hans 
efterföljare i posten vid Antikvitetskollegiet: använde de sig av hans arbete? Blev Rúgmanns 
bidrag glömda efter hans bortgång eller fortsatte de att tas i bruk? Man bör också undersöka 
Rúgmanns övriga arbeten i Antikvitetskollegiet, dels egna verk dels dem utförda av Verelius 
med hans hjälp. Verelius använde sig mycket av kommentarer och citat tagna ur DG 11 i sina 
utgåvor av medeltida isländska sagor, och det vore intressant att se hur mycket av Rúgmanns 
spår går att finna i dessa kommentarer. Vilket skulle bevisa att Rúgmann var mycket mer än 
bara en avskrivare. Att jag inte undersökt detta utförligare beror på att uppsatsen fokuserar sig 
på ett specifikt textstycke och inte på Jón Rúgmann som författare. Min åsikt är dock att en 
sådan undersökning skulle behövas.     

Ytterligare bör något sägas om vikten i att framhäva nyfilologiska undersökningar i 
allmänhet. Det blir allt tydligare att traditionella filologiska inställningar inte kan behandla 
samtligt handskriftesmaterial, då flera handskrifter oundvikligen faller i glömska. Ett 
närmande mellan en nyfilologisk och en mer traditionell filologisk inställning kan hjälpa till 
att återställa en balans mellan de olika inställningarna, som båda bara kan dra nytta av. 
Samarbetet innebär på så sätt ett förbättrat ämne med vidgade vyer. Viktigt är att man behåller 
den vetenskapliga bakgrunden och aldrig glömmer att det viktiga i en filologisk undersökning, 
oavsett inställningen, är att återupptäcka äldre texter såsom de faktiskt är skrivna. Det är just 
vad jag har försökt göra med Rúgmanns text. Man bör först tänka på texten på en makronivå, i 
sin helhet och sedan kan man börja att fundera kring inre aspekter och strukturer på 
mikronivå. Fler nyfilologiska undersökningar, även på material som man kanske tidigare 
lämnat åt sidan, kommer också att ge rikare kunskap kring texter som annars skulle vara 
bortglömda eller otillgängliga.  

Slutligen vill jag tillägga att enligt min mening förtjänar individen Jón Jónsson från 
Rúgstaðir en djupare undersökning. Hans speciella livsöde kom att betyda oerhört mycket för 
Sverige i den mån att han bidrog till den kulturella och vetenskapliga scenen i landet. Han var 
där när man på allvar började att arbeta filologiskt kring äldre texter och inte enbart i den 
patriotiska andan. Mycket tyder på att, hade det inte varit för en ödesdiger resa till 
Köpenhamn, som dock slutade först i Göteborg och sedan i Uppsala, hade historien om 
nordisk filologi i Sverige sett lite annorlunda ut. Och vem vet, kanske trodde inte Rúgmann så 
illa om sina svenska arbetsgivare. Han kanske aldrig tänkte de tankar, som Halldór Laxness 
tillskrev sin landsman Jón Guðmundsson Grindaviking (i verkligheten Jón Ólafsson från 
Grunnavik, levde 1705-1779) i romanen Islands klocka (1946):  
 

Ty av allt ont som kan drabba en islänning, är i alla fall det värsta att tjäna under svenskar, som 
förnekar att vi är folk och påstår sig vara de göter och västgöter som de isländska böckerna 
tillhör.  
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Källor  
 
R 683: handskrift R 683 Salanska saml. n:o 28 fol., Uppsala.     
 
DG 11, U: Codex Upsaliensis handskrift DG 11. Ur: Grape, Anders, m.fl. (utg.), 1977: Snorre 

Sturlassons Edda. Uppsala-handskriften DG 11. Del II. Stockholm.  
 
R: Codex Regius handskrift GKS 2367 4to. Ur: Faulkes, Anthony (utg.), 1982: Snorri Sturluson. 

Edda. Prologue and Gylfaginning. Oxford.  
 
PRE: Peder Resen, Edda Islandorum. Havniae 1665, ur: Faulkes, Anthony (utg.), 1979a: Two 

Versions of Snorra Edda from the 17th Century. Edda Magnúsar Ólafssonar. Volume I. 
Stofnum Árna Magnússonar í íslenskum færðum. Reykjavík.  

 
W: Codex Wormianus handskrift AM 242. Ur: Finnur Jónsson (utg.), 1924: Edda Snorra 

Sturlusonar. Codex Wormianus AM 242, Fol. Udgiven af Kommissionen for Det 
Arnamagnæanske Legat. Köpenhamn-Christiania.  

 
GKS: Codex Regius handskrift GKS 2365 4to. Ur: Dronke, Ursula Dronke, Ursula (utg.), 2011: 

The Poetic Edda. Volume II, III. Mythological Poems I, II. Oxford. 
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Bilaga I  
Utgåva av Gylfaginning ur handskriften R 683      
 

Utgåvan som följer presenterar avskriften av stycket Gylfaginning ur Snorri Sturlusons Edda. 
Avskriften gjordes av islänningen Jón Jónsson och finns bevarad i handskriften R 683 vid 
Uppsala universitetsbibliotek.  

Utgåvan har försätts med en variantapparat, där man hänvisar till andra källor. 
Variantapparaten är strukturerad på följande sätt: först finner man radnummer, som hänvisar 
till den raden som rymmer ordet eller stycket man kommenterar. Därefter följer ordet eller 
textstycket såsom det är skrivet i utgåvans text, följt av ett hakparentes ] vilket markerar att 
det som följer inte är taget ur texten i R 683. Efter hakparentes ] finns exempel och 
skrivningar från andra källor, som markeras genom förkortningar. Dessa förtydligas i början 
av litteraturlistan på sidan 70. För läsbarhetens skull väljer jag att förtydliga 
källhänvisningarna även här: 

 
U: Codex Upsaliensis handskrift DG 11. Ur: Grape, Anders, m.fl., 1977: Snorre Sturlassons 
Edda. Uppsala-handskriften DG 11. Del II. Stockholm.  
 
R: Codex Regius handskrift GKS 2367 4to. Ur: Faulkes, Anthony (utg.), 1982: Snorri 
Sturluson. Edda. Prologue and Gylfaginning. Oxford.  
 
PRE: Peder Resen, Edda Islandorum. Havniae 1665, ur: Faulkes, Anthony (red.), 1979a: Two 
Versions of Snorra Edda from the 17th Century. Edda Magnúsar Ólafssonar. Volume I. 
Stofnum Árna Magnússonar í íslenskum færðum. Reykjavík.  
 
W: Codex Wormianus handskrift AM 242. Ur: Finnur Jónsson (utg.), 1924: Edda Snorra 
Sturlusonar. Codex Wormianus AM 242, Fol. Udgiven af Kommissionen for Det 
Arnamagnæanske Legat. Köpenhamn-Christiania.  
 
Titlar på rubriker och kapitel skrivs i röd färg. Understrukna ord är även understrukna i 
handskriftens text. Upplösta förkortningar markeras i kursiv stil, både i utgåvans text och i 
exemplen i variantapparaten. För detaljer om editionsprinciper och specifika tecken använda i 
utgåvan se paragraf 5.3 på sidan 49. Själva utgåvan börjar nedan på sidan 76. 
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sid. 7 

Hier hefr Gÿlfa=ginning: fra  

þuier Gylfi ʃotti heim Alfaudur i Asgard med fiol- 

kingi, og fra villo Aʃa, og fra ʃpurningo Gÿlfa. 

 

Gÿlver war madr witr  

5         og hugʃadi þad er aller lider lofudu þa, og allir  

lutir gengo at vilia þeira, huort þad mundi af edli þeira  

eda mundi Gudmagnin Wallda þui.    Han fór til  

aʃgards og brá á ʃig gamalls mans lÿki, en æʃir  

woro þui viʃari ad þeir ʃäo ferd hanz, og giordo i  

10       moti honom ʃionhuerfingar.    þá ʃá han háfva  

hall, þàk hennar voro þaukt gÿlldum ʃkiauldum  

ʃem ʃpon þak.   ʃvá ʃeiger þiodolfur:  

  a baki leto blika  

  barder Woro grioti  

15               Suòlnis ʃal næfrar  

  ʃeiger hÿggiandr.  

Gÿlfi ʃa man i hallardÿrunum er liek ad hand  

ʃauxum, og voru ʃex ʃenn a lofti, ʃa ʃpurdi  

han fÿrr ad nafni?   han nefndiʃt Gang  

20       leri og komin af Rifils stigum, og ʃpÿr huor  

hallina atti? han ʃagdi ad ʃa var kongur þeira,  

og mun eg fÿlgia þier ad ʃia han.   þar ʃä  

han margar haller, morg golf og mart folk:  

ʃumir drucku en ʃumir leko.   þa mælti Gang= 

25       leri, er honum   þotti þar margt otruligt:  

  gatter allar adur gange fram, vm- 

  ʃkignaʃt ʃkulu,   þui oWiʃt er ad vita,  

  huar ovinir ʃitia  a fletiom fÿri.  

Han ʃa þriu haʃæti, og huòrt vppaf àdru  

30        og ʃato þar men a huorio.    Þa ʃpurdi hann  

huad nafn hafdingio þeira væri? ʃa ʃuarade  

er han leiddi inn: ʃa er i nedarʃta ʃæti ʃitur 

                                                                         

5 lutir ] hlvtir U; hlutir R; hluter PRE  
17 Gÿlfi ] Gylver U 
26-28 gatter...fÿri ] Skatnar allir aþr ne gangim fram vm ſkygnaz ſkoli. þvi at o viſt er at vita hvar o vinir ſitia a fletivm fẏrir. U; Gáttir allar 
áðr gangi fram um skygnask skyli þvíat óvíst er at vita hvar óvinir sitja á fleti fyrir R; Gätter allir ädur gange framm, vmm ſkignaſt ſkile 
thuiad övyſt er ad vita huar Oviner ſitia ä fleti fyrer. 
30 men a ] maþr i U; Madur i PRE 
32 nedarʃta ] neþzta U; nezta R; Nedſta PRE 
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sid.8 

er kongur og heitir har, og þar næʃt Jafn har,  Enn  

ʃa er efʃtur er heiter Þridi.    han ʃpÿr Gang- 

lera huort fleira wæri   Erinda? Enn heimill  

wæri matur og drÿckur. Gangl(eri) ʃeiger at fÿrʃt  

5         will han spÿria ef nockur er frodur madur  

inni?   har ʃagdi at hann kiæmi eÿ heill  

vt ef han er frodari: og stattu frammi medan  

þu fregn: ʃitia ʃkal ʃa er ʃeiger.  

           Fra spurningo Ganglera. 

10       Gangleri hof ʃua ʃitt mäl: huor er æztr  

edur Ellʃtur med Gudum?   Har ʃuarar: ʃa  

heiter allfadir ad voro mali, og i aʃgardi hefur  

han 12 naufn.    allfauþr, herian, Nikadir,  

nikuþur, fiolner, oski, omi, Biflindi, Sui- 

15       þur, SuiÞrir, WiÞrir, Salkir.  

 þa ʃeiger Gangl(eri): huort er ʃa gud, eda huad  

ma han? eda huad hefur hann vnnid til frama?  

har ʃeiger lifir han um aldur og stiórnar aullu  

rÿki ʃinu, ʃtorum hlutum og ʃmäm. þa ʃeiger Jafn  

20       har: han ʃmidadi himin og Jord og lopt.  

þa mælti Þridi: hitt er meira en han ʃmidadi hi- 

min og Jord, at han ʃmidadi man, og gaf honum  

anda ad lifa, þo ʃkal likami funa, og ʃkulo þa al- 

ler bua med honum rettʃidadir, þar ʃem heitir Gimli,  

25       Enn van[d]ir men fara til Heliar, og þadan i Nifl- 

heim, nidur i niunda heim.    þa ʃeiger Gangl(eri): huad  

hafdiʃt han ad adur himin og Jord væri ʃkopud?  

har ʃeiger þa var hann med Hrimþuʃsum. Gangl(eri) ʃeiger:  

huad var vpphaf, eda huorʃu hofʃt han? har  

30       ʃuarar ʃua ʃeiger i Wolo ʃpä: 

  ar war alda  

  þar er ecki var  

  wara ʃandur, ne ʃær, 

  ne ʃualar under. 

 

 
4 wæri ] er U, R, PRE 
6 kiæmi ] komi U 
27-28 ad adur himin...ʃkopud ] aþr at en himin ok iorð voro ſkavpvð U 
33 ʃær ] ſior U; sær R; ſiär PRE 
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sid. 9   

  Jord fanʃt eingi  

  ne upphimin 

  gap var ginnunga 

  en graʃ huergi.  

5         þa ʃagdi Jafnh(ar): þad var morgum vetrum fÿrri  

en Jordin væri ʃkòpud, er Niflheimur var  

gior, og i honum midiom liggor brunnur  

ʃa er Huergelmir heiter, og þadan falla þær  

ar er ʃua heita: Kuòl, gundro, fiorni,             ´al. SWaul, Fimbul, þul, Wÿd, Liftur,`  

10       fimbulþul, sliþur og hrÿdur, ʃÿlgur og  

ÿlgur, wid leifter, og giòll er næʃt  

helgrindum.    þa ʃeiger Þridi:  

Hier ʃeiger fra Mispels heimi, og  

                 fra ʃurti. 

15       First war Þo Mispells heimur, ʃa er ʃua  

heitir, han er lioʃ og heitur og ofært er  

þar utlendum monnum.   Suartur rædur þar fÿri, og ʃi- 

tur a heimz enda, han hefur logandi ʃuerd  

i hendi, og i enda veralldar mun han koma og  

20       ʃigra oll godin, og brenna heiminn med eldi.  

ʃua ʃeiger i volo ʃpä. 

   ʃuartur fer sunnan \ obʃcurus prodit ab austro, 

   med ʃuiga levi \ vibrans fulmina nubibuʃ infecta, 

   ʃkin af ʃuerdi \ illuminatur de /: ejus :/ enʃe  

25               ʃol valtivo \ Sol, viris lethum properantibus.  

   griotbiorg gnata \ saxri montis ʃterpent, 

   en guder hrata \ verum numina occumbunt. 

   troda halir helveg \ calcant mortales lethi viam, 

   en himin klofnar \ ast cælum diffinditur. 

30       Gangl(eri) ʃeiger: huorʃo ʃkipadiʃt adur ætternar  

yrdi, og aukadiʃt mannfalkid?  har ʃuarar: 

         Fra Elivagum.  

 

 
7 liggor brunnur ] liGr brvðr U; liggr bruðr R; liggur Brumur PRE 
13 Mispels ] mvſpellz U 
17 Suartur ] Svrtr U 
27 guder ] gvþar U; gífr R 
30 adur ætternar ] aþr en ættirnar U 
32 Fra Elivagum. ] her ſegir er gvþin ſkopvþo ẏmi iotvn. U   
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s. 10 

Ar þær er heita Elivogar ero ʃua  

langt komnar ifra uppʃprettunum, at eitur  

kuikan ʃu er þá fÿlgdi hardnadi ʃem ʃindur  

i afli, þad vard Js og nam han ʃtadar, og rann  

5         eige, þa hield ÿfer þannog, og þad er af ʃtod ei- 

trino frauʃ, og Jok huort hrimit ÿfer annad  

alt i Ginnungagap.   þa mælti Jafnh(ar): Ginn= 

nunga gap, þad er wiʃsi til Nordur attar fÿll- 

tiʃt med þunga og haufugleik, med rimi og  

10       ẏsi, og innfra vr og guʃtur. Enn ʃÿdri lutur  

Ginnungagapz liettiʃt moti ʃium og gneiʃtum  

er flugu or Muʃpells heimi. þa ʃeiger þridi:  

Sua ʃem kalt ʃtod or Niflheimi og grimt, ʃua  

war alt þad er wiʃsi namunda Muʃpells  

15       hemz heitt og lioʃt.   Ginnungagap war  

leitt ʃem loft windlagt: og þa er blærin  

hitans mætti hriminu, þa bradnadi og draup  

af: og med krafti þeim er fÿlgdi ward  

mans lÿkindi a, ʃa heet ymer. Enn hrimþuʃ- 

20       ʃar kalla han aurgemler, og þadan ero þeirra  

ætter: ʃem hier ʃeiger: 

  Ero volvor allar  

  fra victolfi.  

  Wættir allir 

25               fra vilmeidi.  

  Jotnar allïr 

  fra ymi komner. 

Og en ʃeiger ʃua; ad vr Elivagum ʃtucku Ei- 

tur dropar, og voxtur vindz, og vard Jotun  

30        vr;     þær einar ættir koma ʃaman. þa mælti  

gangl(eri): huernug vxu ættir þadan? eda trui  

þier han Gud vera? þa ʃuarar Jafn har:  

Eigi trum vier han gud; illur var han og  

hanz ætt menn, þad ero hrimþuʃsar. Og er  

35       han ʃuaf, feck han ʃueita, og vndir vinʃtri  

hendi honum öx madur og kona, og anar fotur  

 

2 ifra ] fra U; frá R; frä PRE 
5 hield ] hielldi U; héldi R; helde PRE 
10 lutur ] hlvtr U 
15 hemz ] heimi U; heimi R; Heime PRE Ginnungagap war ] En ginnvnga gap var U; en ginnungagap var R; Ginnungagap var PRE 
16 windlagt ] vindlavſt U; vindlaust R; Vindlauſt PRE 
17 hriminu...bradnadi ] hrimino sva at braðnaþi U; hrymenu blær hitans so ad brädnade PRE 
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s. 10 a  

Er þar ʃett efter þetta vers  

           Eru volvur allar Etcetera 

 

Eg meina þad ʃie ur Sæmundar  

           Eddu. 

 

 

 

 

 

 

 

s. 10 b  

Exemplar impreʃsum habet: 

Enn hier ʃeigir ʃo Waap þrudnir Jotun: 

Seigdu þat it eina 

J þier ædi dugir, 

5               og þu vaap þrudner vitir: 

huadan aurgemlir kom 

med jòtna ʃonum 

fÿrʃt hin frodi Jotun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

s. 11 

hans gat ʃon vid odrum, og Þadan komo  

ætter.    þa mælti Gangl(eri): huar bÿgdi  

ÿmer, eda wid huad lifdi han? har ʃuarar  

                           Fra Kunni  Aud=umlu. 

5         Næst War þad er hrimid Draup, og  

þar vard af Kÿrinn audumla.  fiorar miol- 

kur ár runnu ur ʃpennar hennar, og fæddi  

hon ymer, en kÿrin fæddiʃt er hon ʃleikti  

hrimʃteina er ʃaltir voro, og en fÿrʃta dag  

10       er hon ʃleikti kom vr mans har, annann  

dag haufud, en þridia allur madur, Er  

Buri hiet, fader Bors er atti Beizlo, dottir  

Bolþorns Jotuns, þau atto þria ʃono: Odinn  

Wili og We. og þad ætlum wier ʃagdi har  

15       ad ʃa odin og hanz brædur, munu vera ʃti- 

randi hÿmins og Jardar; og þar er ʃa  

eftur honum er vier vitum nu meʃtan vera.  

      Fra Drapi ÿmers. 

Syner Burs Drapo ÿmer, og hliop ur  

20       honum þad blod, er þeir drektu med allri ætt  

hrimþuʃsa, nema eirn komʃt vndan med ʃino  

hiʃki, þan kalla Jotnar Bergelmer, han  

for a ludur ʃin, og hielʃt þar, og þadan  

ero komnar hrÿm þuʃsa ætter.  

25               Or ofi wetra 

  adur Jord væri um ʃkòpud  

  þa var Bergelmer borin 

  þad eg fÿrʃt um nam 

  af froda Jotun 

30               avar ludur um lag-ÿdur.  

 

4 Fra...=umlu ] fra þvi er ſkopvð var kẏr[in avðvmla] U 
7 ʃpennar ] ſpenvm U; spenum R; ſpenum PRE 
12 fader ] favþr U  
16 hÿmins ] heimſ U; himins R; himens PRE  
18 Fra Drapi ÿmers. ] fra þvi er ſynir bvrſ drapo ẏmi 
19 Syner...og ] Synir bvrſ drapo ẏmi ok U  
20 med allri ] með þvi allri U 
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s. 12 

þa mælti Gangl(eri): huad haufduʃt þa Burs ʃÿnir  

ad, er þu truir Gud wera? Har ʃuarar Eigi war þad  

litid! þeir fluttu ÿmir i mitt ginnunga gap, og  

giordu af honum Jord, af blodi hans ʃæ og vatn,  

5         biorg af beinum, griot af tonnum: af þeim bei- 

num er borin voro og af blodino er or ʃarunum  

rann, þa gioro þeir ʃia þann er þeir feʃto Jor- 

dina i, ʃidan toko þeir hauʃin og giordo .  

or himin, og ʃetto ÿfer Jordina med fiorom  

10       ʃkautom, og vndir huert horn ʃetto þeir duerg:  

auʃtra, veʃtra, nordra, og ʃudra. þa toko  

þeir ʃior or Muspelsheimi, og ʃetto i mitt  

ginnunga gap, ofan og nedan a Himinin, ad  

liʃa Jordina, þeir gafo ʃtadi ollom eldingom,  

15       þadan af voro dægr greind og artal. Sua  

ʃeiger:  

   Sol þad ne viʃsi, huar hon ʃali atti:  

   mani þad ne viʃsi, huar han megins atti: 

   Stiornor þad ne viʃso, huar þær ʃtadi atto. 

20       þa mælti gangl(eri): mikil merki ero þetta; og mikil  

smid. Har ʃuarar:    kringlott er jord og liggr  

vm en diupi ʃær, og med þeim ʃtrondum gafo  

þeir bÿgd Jotnum, Enn fÿri innan a Jordina gior- 

do þeir borg, fÿri ofridi Jotna umhuerfis Jor- 

25       dina, og hafdo þar til brár ÿmis, og kolludo  

borgina Midgard. þeir kauʃtudo heilanum  

i loptid, og giordo af ʃkÿin: ʃua ʃem hier ʃeigir:  

  or ymis holdi 

  var jord um ʃkopud  

30               en or ʃuita ʃior, 

  biórg or beinom, 

  badmur or hari, 

  Enn or hauʃ himin. 

 

2 war ] er U, R 
5 tonnum: af ] tavnvm. ok af U; aff Tønnum PRE 
7 gioro ] gerþo U; gerðu R; gierdu PRE  
9 himin ] himiniƞ U; Himen PRE 
15 artal ] ara tal U; áratal R; Aratal PRE 
18 huar ] hvat U 
19 Stiornor ] Stiornr U; Stjǫrnur R; Stiørnur PRE 
30 ʃuita ] ſveita U; sveita R; Sveita PRE  
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s. 13 

  Enn or hanʃ brám 

  giordo blid Reigin 

  Midgard  

  manna ʃonom: 

5                 og or hanʃ heila 

  Woro Þaug en 

  hardmódgo ʃkÿ 

  ǫll um skopud.  

Fra ʃkaupun Asks og Emlo. 

10       þa er þeir geingo med ʃioar ʃtrondo, Bors  

ʃÿner, þa fundo þeir trie tuao, og ʃkopudo  

af man, gaf en fÿrʃti aund, anar lif, þridi  

heirn og ʃÿn:   hiet madrin aʃkur en ko- 

nan Emla, óx þadan af  ` iokʃt ´ mann kÿnid er bÿgd  

15       var giefin vndir Midgardi. Sidan giordo  

þeir i midiom heimi aʃgard: þar bÿgdi  

Odinn og ættir þeirra, er uorar ætter ero  

fra komnar.   Enn ʃagdi har: þar er ein  

ʃtadur er hlidʃkialf heitir, og er allfa- 

20       der ʃeʃt þar i haʃæti, ʃier han um  

heim allan, og huors mans athæfi.   kona  

hans er frÿgg fiòrgunnz dotter, og  

af þeiri ætt er aʃa ætt, er bÿgdi aʃ- 

gard in forna, og er þad god kunnig ætt.  

25       þui heitir han allfader, er han er fadir  

allra godanna. Jordin var dottir hanz  

og var þeira ʃon aʃa=Þor. 

 Fra Niora Jotni 

Niori Jotun bÿgdi fÿrst Jotun- 

30       heima, dottir hans var natt, hon var ʃuòrt,  

hon giftiʃt þeim menni er hiet Naglfari 

 

6 Þaug en ] þav in U; þau hin R; thau PRE 
8 ǫll ] oll U 
9 Fra...Emlo ] bvrſ ſẏnir ſkopoþv aſk ok emlo U  
10 ʃioar ] ſiovar U; sævar R; Siäffar PRE  
12 aund ] ond U; ǫnd R; Ønd PRE 
14 óx...er ] ox þaþan af mankindin er U 
18 komnar ] komnir U 
28 Fra Niora Jotni ] fra nora iotni ok not dottr hanſ U 
31 giftiʃt þeim...Naglfari. ] giptiz naglfara U; Hon var gipt þeim manni er Naglfari hét R; Hun var gifft fyrſt theim Manne er Naglfare hiet 
PRE 

 

 



 84 

s. 14 

Son þeira War audur. Sidan War hon gift  

Onar, og var Jord þeira dotter, hana atti  

Dellingur, og var dagur ʃon þeira: han var  

fagr ʃem fadir hanz.   þa tok allfadir Nott og  

5         dag og ʃetti  a himin, og  `gaf ´  þeim tua heʃta, og  

kerrur, og rida þau umhuerfiʃ Jordina:  

nott ridur hrÿmfaxa, hann dauggvar Jordina  

med mel dropum ʃinom. Dagr a Skin- 

faxa, og lÿʃir loft og Jord af faxi hans.  

10       Mundilfari atti tua born, hiet Mani ʃon  

hans, en Sol dottir, og atti hana Glor- 

nir: Godin reidduʃt þeʃso ofdrambi, er  

þau hetu ʃua, og ʃettu þau vppa himin, og  

draga þau kerru ʃolar þeirrar er Go- 

15       din hafa skapad af þeiri ʃiu er flaug or  

Muspelsheimi.  Mani tok born tuo af  

Jordu Bil og Hiuka, er þau foro fra brunni  

þeim er Biguer heitir.  Sárin heitir ʃægr  

en ʃimul staungin. widfidur het fadir  

20       barnanna, þau born fÿlgia Mana,   ʃem  

ʃia ma af Jordo.     þa Mælti Gangl(eri): Skiott  

fer ʃolin, ʃem hon ʃie hrædd? þa ʃuarar har.  

Nær geingur ʃa er hana ʃækir; Vlfar  

tueir giora þad: Skoll og hatti, hrodvitnis  

25       ʃýnir. þa mælti gangl(eri): huor er ætt Vlfan- 

na? har ʃuarar Gÿgur ein bÿr fÿri auʃ- 

tan midgard, i skogi þeim er jarnvidr  

heitir, og ʃua heita þær trollkonor er þar  

bÿggia: Gamla troll kona er moder allra  

30       Jotna, og allr i vargs likum : þadan kom  

mana-garmur, han fÿlliʃt med fiorum  

feigra manna, og gleipir tunglid, en  

ʃtockur blodi himin, þa tinir ʃol ʃkÿ- 

ni ʃino.   ʃem hier ʃeiger: 

 

1 Son...audur ] ſonr þeira het avþr U; Þeira son hét Auðr R; theirra Son hiet Audur PRE 
7 dauggvar ] davGvir U; døggvir R; døggvar PRE 
10 hiet Mani ʃon ] máni het ſonr U 
12 þeʃso ] þvi U; þessu R; theſſu PRE 
15 hafa skapad ] havfþo ſkapað U; hǫfðu skapat R; høffdu ſkapad PRE 
21 Jordo ] iorþvƞi U; jǫrðu R; Jørdu PRE  
23 ʃækir ] leiþir U; sœkir R; ſæker PRE 
29 allra Jotna] margra iotna U; marga jǫtna R; Marga Jøtna PRE    31 fiorum ] fiorvi U; fjǫrvi R; fiørffe PRE 
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s. 15 

  auʃtur bÿr hin *arma     

  J Jarnvidi: 

  og fædir Þar 

  fenris kinder: 

5                 verdur af þeim ollum 

  eÿma nockur: 

  tungls tiugari: 

  i trolls hami: 

  fÿlliʃt fiorvi 

10               feigra manna; 

  rÿdur Ragnaʃior 

  raudum dreira. 

  ʃuaurt verda ʃolʃkÿn  

  of ʃumar eftir; 

15               Wedur oll valind 

  Witi þeir en eda huad?  

þa ʃpÿr Gangl(eri): huor er leid til himins  

af Jordo?  

     Hier ʃeiger fra Bifraust 

20       Har ʃuarar lægiandi: Eigi er nu frod= 

liga ʃpurt: Er eÿ þad ʃagt, er Godin giordo  

bru af Jordu til himinʃ, er heitir bifroʃt?  

hana muntu ʃied hafa? Kan vera at þu  

kallir hana Regnboga? Hon er med  

25       þrem litum, og miog ʃterk, og giord med  

mikilli liʃt, meir en odrar ʃmidir: Enn  

ʃua ʃterk ʃem hon er þa mun hon brot- 

na þegar Muspells meiger fara ad rida ha- 

na, og ʃuimma heʃtar þeira ÿfer ʃtorar ar,  

30       og ʃua koma þeir framm ferdinni.   þa ʃeiger  

GangL(eri): Eigi þotti mer godin gioro hana  

af trunadi er hon skal brotna, og 

 

1 hin arma ] in arma U; aldna R; Alldna PRE. I handskriften har en annan hand skrivit alldna i marginalen. 
7 tiugari ] tregari U; tjúgari R; tiugare PRE 
15 Wedur ] verþr U; veðr R; vedur PRE 
20 lægiandi ] hlæiandi U 
25 giord ] ger U, R; giørd PRE 
28 þegar ] þa er U; þá er R; thä er PRE  
31 gioro ] gera U; gera R   
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s. 16 

meigi þau þó giora ʃem þau Wilia. þa ʃeiger  

har: Eigi ero Godin amælis verd ad þeʃsari  

ʃmid: god bru er bifroʃt, enn eingi hlu- 

tur er ʃa i þessum heimi ad ʃier megi treiʃta  

5         þa Mispelsmeigir heria.   Gangl(eri) ʃeiger: huad  

hafdiʃt allfadir ad adu[r] er geir War aʃ- 

gardur? Har ʃuarar: J vpphafi ʃetti han ʃtior 

nar men i ʃæti, og beiddi þa at dæma òrlòg  

manna: og Radadomurin var þar ʃem hei- 

10       tir Jþu-vòllor i miþri borginni.   þad er it fÿr- 

ʃta virk þeira at giora hof þad er ʃæti þeira  

tolf ʃtanda i :  Nema þad ʃæti er allfadir  

atti,   þad hus er beʃt giort a Jordu, og  

meʃt alt er þad utan `og innan´ ʃem gull eitt ʃe: i  

15       þeim ʃal kalla menn Gladheim.    annann ʃal  

giordo þeir er horgur var i, Er Gÿdior  

atto, og var han allgott hus og fagurt,  

hann kalla men Wÿngolf.   þar næʃt  

ʃmidudo þeir huʃ er þeir laugdo afl  

20       i, og þar til ʃmidudo þeir hamar og tòng  

og ʃtedia, og þadan af oll tvol ònnur,  

og þar næʃt ʃmidudo þeir malm ʃtein og  

tre, og ʃua gnogliga þann malm er gull  

heitir, og òll bordgògn og reidi gògn hòf- 

25       do þeir af gulli, og er ʃu auld kòl- 

lud Gull-alldur; adr enn ʃpiltiʃt af  

tilkomo Kuennenna /: þær komo or Jot 

naheimom :/   þarnæʃt ʃettuʃt guder  

wpp i ʃæti ʃin og riettu doma ʃina  

30       og mintuʃt huadan duergarner haufdo  

kuiknad i moldo nidri i Jorunni, ʃua  

ʃem madkar i holdi. duergarner hauf 

du ʃkapaʃt fÿrʃt og tekid kuiknan i  

 

2 þeʃsari ] þeſſi U; þessa R 
4-5 treiʃta þa...heria ] treẏſtaz þa er mvſpellz megir heria U   
6 allfadir...geir ] alfavþr þa at er geR U; Alfǫðr þá at er gǫrr R 
21 tvol ] tol U; tól R; töl PRE 
22 þar næʃt ] þvi næſt U; því næst R; tharnæſt PRE 
27 tilkomo Kuennenna ] til kvamo qveƞaƞa U; tilkvámu kvennanna R; tilkomu Kvenna PRE 
28 guder ] gvð U; guðin R 
31 Jorunni ] iorþvƞi; jǫrðunni R; Jørdenne PRE  
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holdi ÿmiʃ, og woro þa madkar. Og  

af atkuædi Gudanna wrdo þeir vitan- 

di man vitz, og hafdo manʃ lÿki og bua  

þo i Jordo og ʃteinum.    Modʃogner  

5         var ædʃtur þeira, og annar Durinn  

ʃua ʃeigir i Volo ʃpa: 

  þa geingo Reiginn  

  oll a rok ʃtola  

  ginheilog   god 

10               og um þad giættuʃt:  

  huer ʃkilldi duerga 

  drott af ʃkepia  

  or brimi blodgo  

  og blam leggiom.  

 

* ´ Non habe 

tur in 

Manuscriptis 

vetustis 

Þar mot ʃogner er           ´ volu spá ` 

mætstur um ordin 

duerga allra 

en Durin annar ` 

 

15               þeir mannlikon  

  morg um giordo  

  duerga or Jordo  

  ʃem þeim durin ʃagdi. 

og ʃeigir þa naufn þeirra: Nÿi og  

20       Nidi, Nordri og ʃudri, auʃtri og Veʃtri, al- 

þiafur, dualin, Nar, Nain, Neppingur, da- 

inn, Bivor, bavor, bambur, Nori, ori, onar,  

ai, miodvitnir, Wigur og Gandalfur, vind- 

alfur, þorin, fili, kili, fundin, vali,  

25       þror, þroin, þeckur, litur og vitur,  

Nÿr, nÿradur, reckur radʃuidur.  

           “þeʃsir ero og duergar og bua i stei- 

nom, en ener fÿrri i moldo: draup 

ner, dolg þuari, haur, haugstari hleid- 

 

12 af ʃkepia ] vm ſpekia U; of skepia R; aff Skepia PRE 
14ff. I marginalen finner man Rúgmanns anteckning i latin, som följs av en strof ur Vǫluspá. Jag har sålunda tolkat kommentaren: ”Finns 
inte i de gamla handskrifterna”.  
17-18 duerga...ʃagdi. ] dvergar i iorþv ſem þeim dẏrin kendi U; dvergar í jǫrðu, sem Durinn sagði R 
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olfur, gloni, dori, ori, dufur and 

vari, hefti, fili, har ʃuÿar.  

 Enn þeʃsir komo fra ʃuarings haugi  

til orvanga a Joruvollu, og þadan er  

5         komin lovar, en þeʃsi ero nofn þeirra:  

Skirvir, virvir, ʃkafidur, ai, alfur  

jngvi, Eikinʃkialdi, falar, frosti  fidur  

ginnar.       þa ʃpurdi  Gangleri: 

Fra Helgistaudum Gudanna 

10       Huad er haufudstadur edur helgista- 

dur gudanna? har ʃuarar. þad er ad aʃki  

ÿgdraʃils, þar ʃkulu Gudin eiga doma  

ʃina huorn dag.   þa mælti Gangl(eri). huad er  

ad ʃeigia fra þeim ʃtad? Jafnhar ʃuarar:  

15        aʃkurin er allra trea meʃtur og beʃtur,  

limir hans dreifaʃt um heim allan, og  

ʃtanda ÿfir himin. þriar rætur tre- 

ʃins halda þui vppi, og ʃtanda avarbreitt.  

ein er med aʃum, aunar med hrimþuʃsum,  

20       þar ʃem fordum var ginnungagap. þridia  

ʃtendur ÿfir Niflheimi, og vndir þeirri  

rot er huergelmir, en Nidhoggur gnagar  

nedan rotina. Enn vndir þeirri root  

er til hrimþuʃsa horfir er Mimiʃbrunnur  

25       er ʃpekt og manvit er i folgit, og hei- 

tir ʃa Mimir er a brunnin, han er fullur  

af viʃindum, fÿri þui han dreckur or brunn 

ninum af giallar horni. þa kom all- 

*fauþur og beiddiʃt eins drÿckiar af brunn- 

30       nenum; en han lagdi auga ʃitt i wed  

ʃem ʃeigir i wolu spa: 

 

3 ʃuarings ] ſvarniſ U; Svarins R; Suarens PRE 
9 Fra...Gudanna ] fra helgi ſtaþ Gvþaƞa U 
17 himin ] himni U; himni R; Himne PRE 
19 Aunar ] oƞr U; ǫnnur R; Ønnur PRE 
27 þui han ] þvi at haƞ U; því at hann R; thui ad hann PRE 
29 fauþur ] skrivaren har rättat över ett tidigare fader. 
31 ʃem ʃeigir...spa: ] Sva Segir i volv ſpa U 
 

 

 

 



 89 

s. 19 

  alt Weit eg odin 

  huar þu augat falt,  

  J onom mæra Mimis-brunni, 

  dreckur miòd Mimi 

5                 morgon huerian  

  af Widi Walfaudur, 

  Witi þier enn, eda huad? 

þridia rót aʃkʃins ʃtendur á himnum og Vn= 

der þeirri rót er Vrdar-brunnur, þar eiga  

10       godin dom-ʃtad: huern dag rÿda æʃir þar  

vpp um Bifraust: hon heitir og aʃa bru. 

     þeʃsi eru nòfn heʃtanna aʃa: Sleipnr  

er beʃtur, hann á Odinn, hann hefur átta  

fætur, annar gladur, þridir gillin, fiordi ʃkeid= 

15       brunir, fimti Slim-toppur, Sietti Sinir, Siau= 

undi Glis, attundi falopneir, nÿundi gulltop- 

pur, tÿundi Lettfeti. Baldurs heʃtur War  

brendur med honom, en Þor geingur at  

domi, og vedur þær ár er ʃua heita: Kormt,  

20       og ormt, og kierlaugar tuær, þær ʃkal þor vada  

huern dag, er hann dæma fer ad aʃki ygdraʃils,  

þui at as=bru bennur òll loga, enn heilog vòtn  

flóa.   þá mælti Gangleri: brennur Eldur  

ÿfir Bifraust? har Svarar: þat er þu ʃier  

25       i Regn-boganum rautt er eldur brennan= 

dr uppa himin, þá mundi ganga berg= 

riʃar bifraust, ef òllum væri ferd at er  

fara vilia. Margir Stadir eru a him= 

num fagrir, og er þar alt gudlig vernd  

30       fÿri:   þar ʃtendur Stadur eirn vndir a= 

ʃkinom, vid brunnin, og or þeim ʃal koma þriar 

 

 

2 augat ] avga U; auga R; Auga PRE 
3 J onom ] i þeim envm U; í þeim inum R; i (vr) enum PRE 
19 þær ár ] þar at U; ár þær R; Aar er PRE 
24 þat er ] Þar er U; Þat er R  
28 vilia. ] villdi U; vilja R  himnum ] himni U; himni R 
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meÿar er ʃua heita: Vrþ, Werdandi,  

Skuld: þær meÿar ʃkapa monnum aldur:  

þær kaullum vier Norner.   Enn ero  

fleiri Nornir, þær er koma til huòrs  

5         barns er fætt er, og ʃkapa aldur, þær  

ero god kÿnþar, enn adrar alfa ættar,  

enn enar þridio duerga ættar; ʃua ʃem  

hier ʃeigir 

  Sundur-bornar hÿgg eg Nornir uera 

10               Eigo þær eÿ ætt saman, 

  Sumar eru aʃkiendar, 

  Sumar alf-kiendar 

  Sumar eru dætur Dualins. 

Þá mælti Gangleri: ef Nornir ráda orlaugum  

15       manna, þa ʃkifta þær geiʃi miʃiafnt, ʃumer  

hafva gott lÿf of vikulegt, enn ʃumer  

hafva Litit lien og Lof, ʃumer langt lÿf  

ʃumir ʃkampt. hár Svarar: godar Nornir `Mæÿa[r]´  

og vel ættadar, ʃkapa godan aldur, enn þeir  

20       men er fÿrir oʃkaupum Werda, þa  

valda þui illar Nornir. þá mælti Gang= 

leri, huad er ad ʃeigia fleira frá aʃkinum?  

har ʃagdi, margt er þar af at seÿgia:  

     Fra Aski ÿgdraʃils 

25       Òrn ein ʃitur á Limum aʃkʃins, og er han marg[ʃ]  

vitandi, enn millum augna honum ʃitur ha[u] 

kur ʃá er heitir Wedur-folgnir. Jkorn[i]  

ʃá er heitir Ratakostur, rennur vpp og nidur ef[tir]  

aʃkinum, og ber aufundar ord millum arnari[nʃ]  

30       og Nid-hòggs: enn fiorir hirtir renna i limum  

aʃkʃins, og bÿta baʃt; þeir heita ʃva:  

 

1 meÿar...Vrþ ] meẏi[ar] er sva heit[a]. Vðr. U  
2 þær...vier ] þat kollv ver U; Þær kǫllum vér R; thær køllum vier PRE 
10 Eigo ] eigvt U; eigut R; Eigu PRE 
16 vikulegt ] rikvligt U; ríkuligt R 
18 godar...`Mæÿar´ ] Goþar meyiar U; Góðar nornir R; Gödar Norner PRE  
25 Òrn ] Avrn U; Ǫrn R; Aurn PRE 
27 Wedur-folgnir ] veðrlavfnir U 
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danin, dualin, dÿneÿr, dÿraþror. Enn  

ʃua marger ormar ero i huergelmi med Nid 

hoggi, ad eingi tunga ma tala ./. ʃem  

her ʃeiger. 

5                 aʃkur ygdraʃils 

  drÿger erfidi meira 

  en men vm viti. 

  hiortur bÿtur ofan  

  enn a hlido funar 

10               ʃkerder Nidhoggur nedan. 

Og en ʃeiger hier ʃua: 

  Ormar fleiri liggia 

  vndir aʃki ÿgdraʃils 

  en þar um hÿggi huer  

15               o-ʃuinnra apa 

  Goin og Moin 

  ero gravitnis lider 

  grabakur og grafeldur: 

  ofner og fafner 

20               hÿgg eg at æ muni  

  meids koʃtum má. 

þad er en ʃagt at Norner þær er bÿggia  

vid vrdar brunn, bera huorn dag vatn  

or brunnenom, og aurin med, þann er liggur  

25       um brunnin, og auʃa vpp ÿfir aʃkin,  

til þeʃs er eÿ ʃkuli limer hans funa  

edur triena: En þad vatn er ʃua heilagt,  

ad aller er þar koma ero ʃua huitir,  

ʃem hinna ʃu er ʃkiall heitir, og liggr  

30       innan vnder Eggʃkurmʃl. ʃua ʃem her ʃeiger: 

  aʃk veit eg ʃtanda 

  heitir ÿgdraʃill 

 

2 Nidhoggi ] niþhavgi U  ma...ʃem ] ma telia. Sva ſem U 
8 ofan ] neþan U; ofan R; offan PRE 
14 en þar um ] en þat vm U 
16-17 Goin...lider ] Goni ok moni þeir ero grafvitniſ liþar. U 
18 grafeldur ] graf[vo]lldvþr U 
19 fafner ] ſvafnir U 
23 bera ] taka U, R, PRE 
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  har borin heilagr  

  huita auri 

  þadan koma dògguir 

  þær i dali falla 

5                 stendur ÿfer grein 

  Wrþar bruni. 

Su daugg er þadan af kiemur kalla menn  

hunangz fall, og þadan af fædaʃt bÿflu- 

gur.    fuglar tueir fædaʃt i Wrþar- 

10       brunni er ʃuanir heita, og af þeim fug- 

lum hefur þad fugla kÿn komid er  

ʃua heitir ʃidan.  

     þa mælti Gangl(eri). mikil tidindi kantu  

ʃeigia fra honom: huad er þar fleira ho- 

15       fud ʃtada en ad vrþar bruni? har ʃuarar:  

margir ʃtadir ero þar gofugleiger: Sa er  

þar ʃtadur er kalladur er alfheimur:  

þar bÿgger folk þad er lioʃalfar hei 

ta: Enn dauck alfar bua nÿdur undir  

20       Jordu, og ero þeir oliker ʃinom, og enn  

olikari reindum.   lioʃalfar ero huitari  

en ʃol ʃinum, en dockalfar ʃuartari en  

bik.         þar er og ʃa stadur er  

Breidablik heitir, og eingin er þar fegri  

25       stadur. þar er og ʃa stadur    er Glitt 

ner heitir, og ero vegger hans og stædur  

allar af rauda gulli, og þak hans er  

af gulli.    þar er og ʃa ʃtadur er hi- 

min biorg heita, ʃa stendur a heimsenda  

30       Wid bruar ʃpord, þar er bifroʃt kemur  

til himins.    þar er en mikill ʃtadur  

 

 

3 dògguir ] davGvar U; dǫggvar R; døggvar PRE 
13 mælti ] mælir U; mælti R 
14 fra ] af U 
17 alfheimur ] alfheimar U; Álfheimr R; Alfheimur PRE 
19 nÿdur ] niþri U; niðri R; nidur PRE 
29 heimsenda ] himinſ enda U; himins enda R; Himens Enda PRE 
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er Walaʃkialfur heitir, þan giordo Go- 

din og þockto ʃkÿro ʃÿlfri, þar er og  

hlidʃkialf i þeim ʃal, þad haʃæti, er  

ʃua heitir: þa er allfader ʃitur i þui  

5         haʃæti, ʃier han um heim allan.   a- 

ʃunnan verdum heimz enda er ʃa ʃtadur  

er allra er fegraʃtur, og biartari en ʃo- 

lin, er Gimli heitir. han ʃkal ʃtanda  

þa er himin og Jord fÿrifaraʃt, og bÿggia  

10       þan ʃtad riettlatir men um aldir allda:  

ʃua ʃeigir i volo spa: 

  Sal Weit eg standa 

  Solo fegri  

  gulli þaktan 

15               a Gimli: 

  þar ʃkulo dÿgguar  

  drottir bÿggia 

  og um aldur daga 

  ÿndiʃ niota. 

20       þa mælti Gangl(eri). huer giætir þeʃs ʃtadar  

þa er ʃuarta logi brennur himin og Jord?  

har ʃuarar: ʃua er ʃagt at annar  

himin er ʃudur og vpp fra þeʃsum, og  

heitir ʃa himin Widblain, en hin þridir  

25       er vppfra þeim, og heitir ʃa aundlan- 

gr, a þeim himni higgiom vier þenna  

ʃtad wera: Enn lioʃalfar einer hÿggiom  

vier ad nu bÿggi þa ʃtadi. þa mælti Gangl(eri): 

Hier ʃeiger fra nofnum Odins  

30       og Riki.  

 

 

1-2 Walaʃkialfur...þockto ] vala ſkialf heitir þaƞ gerþv ok þavkto U 
7 fegraʃtur ] fægrſtr U; fegrstr R; fegurstur PRE 
9 bÿggia ] bẏGva U; byggja R, PRE 
13 Solo fegri ] ſolv fegra U; sólu fegra R; Sölu fegra PRE 
24-25 hin...vppfra ] hiƞ þriþi ſe vṗ fra U 
26 a...vier ] ok a þeim himni hẏGio ver U 
27 hÿggiom ] hẏGio U; hyggjum R  
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Huerer ero Æʃer þeir er monnom  

er ʃkÿlt ad trua a? Har ʃuarar : tolf ero æʃir god  

kunnugir. þa m. Jafnh(ar): eigi ero aʃinnor o- 

heilagri, og eigi mego þær minna. þa mællti þridi:  

5         Odin er ædʃtur og efʃtur aʃanna, han rædur  

ollum hlutum, og ʃua ʃem onnur godin ero  

mattug, þa þiona honum oll ʃua ʃem born  

faudur, en frÿgg kona hans Weit og òrlog  

manna, þott hon ʃeigi engar ʃpár: ʃem ʃagt  

10       er at Odin ʃialfur mælti vid þan as  

er Loki er nefndur: 

  ær ertu ordin 

  og orvita  

  hui flogter þu loftur 

15               orlog manna? 

  frÿgg hÿgg eg 

  at þau uiti  

  þo att hon  

  ʃialfgi ʃeigi 

20       Odin heitir allfader þui at han er fader  

allra Godanna: han heitir og Walfader  

þui at hans oska ʃÿnir ero allir þeir  

er i val falla, þeim ʃkipair han val- 

hall og vingolf, og heita þeir þa Einher 

25       iar.   han heitir og hanga gud, og hop- 

ta gud, og farma gud: og en nefniʃt han  

a fleiri wega. Þa er han var komin til  

Gerraudar konungs þa ʃeiger han ʃua:  

 heitumz Grimur og Gangleri, herian  

30        hialmberi, þeckur, þriþi, þuþruþur,  

 helblindi, har,   ʃadur, ʃuipall, 

 ʃangetall, herteitur  hnikar, *bileÿgr,  

 balegur, bolverkur, fiòlner, Grimner,  

 glapʃuidr, `fiol ʃuiþur´, ʃid-hòttur   ʃid-ʃkieggur, ʃig- 

35      fodur, atrÿdur, hnikudur, alfoþr 

 

4 heilagri ] helgari U; helgari R; helgare PRE 
5 efʃtur ] ellztr U; elztr R; ellſtur PRE 
12-14 ær...loftur ] ÆR ertv nv orþiƞ ok avrviti hvi floptir þv loptr U 
18 þo at hon ] þvi at heƞi U; þótt hon R; thot hun PRE 
25 hopta gud ] happa Gvþ U 
28 Gerraudar ] geirraþar U 
32 bileÿgr ] skrivaren har här ändrat över en tidigare skrivning byleÿgr 
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 farmatÿr, oski, omi, Jafnhar, 

 biblindr, gondli, harbardur, ʃuiþr, 

 ʃuidrir, Jalkur, Kialar, Wiþur,  

 þror, yggr, þundur, wakur, skil- 

5                    mingur, vafadur, hroptatÿr, Gau- 

 tur, Weratÿr. Etcetera 

þa mælti Gangl(eri). Geiʃi morg nofn hafa þeir  

gefit honum, og þad veit tru min, at þad mun  

wera mikill frodleikur, ʃa er kan ʃkÿn  

10       og dæmi, huerir atburdir hafa ordit til  

huors þeʃsa nafns.   har ʃeiger: mikil ʃkÿn- 

ʃemi er at rÿfia þat vandliga vpp; Enn  

þo er þad ʃkiotaʃt at ʃeigia, at fleʃt hei- 

ti hafa honum verit gefin, af þeim at- 

15       burdum, at ʃua margar ero greiner tungna  

i veroldunni: þui þikiaʃt allar þiodir þur- 

fa at breita nafni hans til ʃinnar tungo,  

til bænaferlis ʃialfum ʃier: Enn ʃumer  

atburder Þeʃsara heita hafa giorʃt i  

20       ferdum hanz, og er þui fært i fraʃagnir:  

og muntu eigi frodur madur meiga  

heita, ef þu ʃkalt eigi kunna at ʃei- 

gia fra þeʃsum ʃtortidindom.   Gang(leri)  

ʃeiger. huor ero nafn annara gudanna,  

25       eda huad hafa þau giort til frama?  

hier ʃeigir fra þor og Riki hans. 

Þor er þeirra framastur, og er kalla- 

dur Aʃa þor, edur Auku Þor, han er ʃter 

kaʃtur aʃa, og allra guda og manna. han  

30       a þar rÿki er þrudvangur heitir, en  

haull hans heitir bilʃkirmir, i þeim  

ʃal ero 540 golfa: þad er hus meʃt  

ʃua at men vita. ʃua ʃeiger i grimnis malum:  

 

16 i...þiodir ] i verolldiƞi. þ[a þ]ickiaz allir þioþir U 
19 Þeʃsara ] til þeſſa U; til þessa R; til theſſara PRE 
21 eigi...meiga ] eigi mega froþr maþr U 
24-25 nafn...eda huad ] nofn aƞaRa goþaƞa eþa aſaƞa eþa hvat U  
25 þau...frama? ] þeir gert til frama. har ſegir U; þeir gert til frama? Hár segir R 
26 Riki hans. ] Riki hanſ ok bilſk[irni] U 
29 guda ] gvþaƞa U 
30 þrudvangur ] þrvangr U  
    



 96 

s.26  

  fimhundroþ golfa  

  og fiora tugo 

  ʃua hÿgg eg bilskirmi  

  med bogum ranna 

5                 þeirra er eg ræfr vita 

  minʃt veit ek  

  meʃt magar. 

þor a hafra tuao og reid eina: ʃua  

heita hafrarner: Tanngnioʃtr og Tan- 

10       griʃner.   þor ekur i reidinni  þa er  

han fer i Jotunheima, en hafrarner  

draga reidna, þui heitir han auku þor.  

han á og þriá kostgripi: Ein er ha- 

marin Miolne, er hrimþuʃsar og Berg- 

15       riʃar kenna er a lopt kemur, og er  

þad eÿ undarligt, þui at þar med hefur han  

lamdan margan haus a fedrum þeira og  

frændum.     annan grip a han meʃtan;  

meigingiardir, og er han ʃpennir þær  

20       um ʃig, vex honum aʃmeigin halfo.  

þridia grip a han, þad er mikill gri- 

pur er i:   þad ero jarngreipar, þeira  

ma han eigi miʃsa vid hamarʃkaptid:  

Enn eingi er ʃua frægur at telia kunni  

25       hans ʃtormerki; en ʃeigia kan eg þier  

morg tidindi, at dueliaʃt man dagur  

adur ʃagt er alt þad eg veit. þa  

mælti gangl(eri). Spÿria vil eg ad fleirom  

ʃonum hans? har ʃuarar. annar ʃon hans  

30       er balldur hin godi, og er fra honum  

gott ad ʃeigia, han er beʃtur, og han  

lofa allir, han er ʃua fagur alitum  

 

6 minʃt ] minſ U; míns R; Myns PRE 
14 Miolne ] miolnir U 
18 han meʃtan ] haƞ beztan U; hann beztan R 
21 þad er ] þaƞ er U; þann er R; thann er PRE 
22 ero jarngreipar ] er iarngreipr U; eru járnglófar R; eru Järnglöa PRE 
27 adur ʃagt er ] aþr en ſagt er U  
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og ʃua biartur, ad lÿʃir af honum, og eitt gras  

er ʃua huitt ad iafnad er vid brar hans, og  

er þad allra graʃa huitaʃt. þar eftir mattu mer- 

kia fegurd hans bædi a har og likama, han  

5         er huitaʃtr aʃa og ʃua fegurst taladur, og likn-  

ʃamaʃtur.   Enn ʃu nattura fÿlgir honum, ad eÿ ma  

haldaʃt domur hans: han bÿggir þan ʃtad er Brei- 

dablik heitir, og fÿrr er nefndur, han er a- 

himni, i þeim ʃtad ma eÿ ohreint vera: ʃua  

10       ʃem hier ʃeiger: 

Breidablik heitir  

þar er Balldur hefur  

ʃier um giòrua ʃali  

a þui landi  

15             er eg liggia veit  

fæʃta feikn ʃtafi 

Enn þridia aʃs er ʃa er Niordur heitir:  

han bÿr þar er Noatun heitir: han rædur  

þar fÿri gengo vinds og stillir sio og eld:  

20       a han ʃkal heita til ʃæfara og veida, han  

er ʃua audgur og feʃæll, ad han ma gefa Þeim  

laund og lauʃafer er han vill, a han skall til  

þeʃs heita. Eigi War Niordur aʃættar, han  

var vppfæddur i Wanhemi, enn vanir geiʃlu- 

25       du han gudum, og toko mot honum þan er  

hænir het, þad vard ad ʃatt med Gudum og  

Waunum.     Niordur atti þá kono er Ska 

di het, dottr þiaʃsa Jòtuns, hon villdi hafa  

buʃtad þan er fadir hennar hafdi att, þad er  

30       a fiollum nockrum, er heitir þrudheimur;  

en Niordur vill vera nær ʃæ. þau ʃæt- 

tuʃt a þad, at þau ʃkilldo vera 9 nætur i  

þrudhemi en þriar i Noatunum. Enn er  

Niordur kom after af fiallino þa kuad  

35       hann þetta: 

 

2 brar...og ] bra balldrſ. U; Baldrs brár R 
4 og likama ] ok a (ſilki) likam. U; ok á líki R 
16 feikn ʃtafi ] fæing ſtavi U; feiknstafi R; feikn Staffe PRE 
18 þar er...han ] þar ſ[e]m heitir noa tvn haƞ U; þar sem heitir Nóatún R; thar ſem heiter Nöatun PRE 
21 audgur og ] avþigr eþa U; auðigr ok fésæll R; audigur og fieſæll PRE 
23 Eigi War ] Eigi er U 
25 toko...er ] tokv i moti þaƞ er U; tóku í mót at Ásagíslingu þann er R; töku i möt ad gyſlyngu thann er PRE 
32 ʃkilldo ] ſkvlo U; skyldu R; ſkilldu PRE 
34 after af ] aptr til noatvna af U; aptr til Nóatúna af R; aftur til Nöatuna aff PRE 

 
 
 



 98 

s. 28 

Leid erumc fioll 

Werka ek leingi a 

nætur enar nÿo. 

Wlfa þÿtur mier  

5              illur þotti vera 

hia ʃaungi ʃuana. 

þa kuad Skadi: 

Sofa eg maki 

ʃæfar bediom á 

10            `1´ fugls ` 3 ´ fÿri  ` 2 ´ Jarmi.  

ʃa mig Wekur  

er af vidi kemur, 

morgun huern már. 

Þa fór Skadi wppa fiall og bÿgdi a þrud- 

15       heimi, og fer hon med boga og ʃkÿdom og  

ʃkÿtur dÿr. hon heitir òndur gud   edur  

òndur dÿʃ. ʃua ʃeiger: 

   þrudheimur heitir  

   þar nu þiaʃsi bÿr  

20                ʃa enn almatki Jotun, 

   en nu Skadi bÿgger  

   skÿr brudur guda 

   fornar toftir faudur. 

Fra Bornom Niardar. 

25       Niordur i Noatunum gat ʃidann  

tuao bòrn, hiet Annad Freir, er einn er a- 

giætaʃtur med Gudum: hann rædr fÿri Regni  

og ʃkini ʃolar, og þar med Jardar a-vexti,  

a han er gott ad heita til ars og fridar.  

30       han rædur fridi og fieʃælu manna. annad  

barn hans er Freia; hon er agiætust af  

aʃinnum, hon a þann bæ a himnum , er Fiol- 

vang heitir, og huort ʃem hon ridur til  

 

1 erumc ] ervmz U; erumk R, PRE 
2 Werka ] uarkaþa U; varka R; Warka PRE 
5 illur þotti ] þotti illr U; þótti illr R; Jllur Thötte PRE 
10 `1´...Jarmi. ] fvlgſ iarmi fẏrir U; fugls jarmi fyrir R; Fugls Jarme fyrer PRE 
13 morgun ] morgin U; morgun R; Morgun PRE 
15 hon med ] hon m[iok] með U 
20 almatki ] matki U; Almattke PRE 
22 guda ] gvma U; guða R; Guda PRE 
31 agiætust ] agetozt U; ägiætuſt PRE 
32 Fiolvang ] folvang U; Fólkvangar R; Fölkvangur PRE 
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vigz a hon halfan val allan, en halfan  

Odin.     ʃua ʃeigir: 

   Fiolvangr heitir en 

   þar Freia rædur  

5                  kosta bestum ʃal.  

   halfan val hon kÿs  

   huern dag 

   en halfan Odin a. 

Seʃsvarner heitir og ʃalur hennar: Enn  

10       er han rÿdr þa ekur hon a kauttum ʃinum  

og ʃitur i reid. hon er nakuæmuʃt monnum  

til aheita: og af hennar nafni er þad tÿg- 

nar nafn, er rÿkar konor ero kalladar  

fruer. henni likadi vel manʃaungur.  

15       a hana er gott ad heita til aʃta.    þa  

mælti gangl(eri). miklir þiki mer þeir fÿri ʃier  

æʃirner, og eÿ er undur ad mikill kraf- 

tur fÿlgi ÿdur, er þier ʃkulud kunna  

ʃkÿn gudanna, og vita huorn bidia ʃkal huors 

20       hlutar, eda huerrar bænar; edur ero  

fleiri godin? har ʃuarar. 

Huorʃo bidia skal Asinn, og fra  

Braga og Heimdalli. 

Þá er ein As Tÿr heitir, hann er diarfastur  

25       og breithugadur, og han rædur miog ʃigri  

i orrostom, a han er gott ad heita hreiʃti monnum:  

þad er ordtak ad ʃa er Tÿrhrauʃtur, er umfram  

er adra, og þad er eitt mark um hrauʃt  

leik hans, og diarfleik,   þa er æʃir locku- 

30       du fenrisulf til þeʃs, ad leggia a han fio- 

trin Gleipni, þa trudi han þeim eÿ ad  

þeir mundi leiʃa han, fÿrri en þeir lagdo  

 

 

3 Fiolvangr ] Folkvangr U 
13 rÿkar konor ] rikiſ konr U 
14 fruer. henni ] frvr. heƞe U 
16 þeir fÿri ] þeſſir fẏrir U 
23 Heimdalli. ] heimdall U 
24 Þá...heitir ] ÞA er eƞ aſſ er tẏr heitir U; Sé er enn Áss er Týr heitir R; Sä er eirn As er Tyr heiter PRE 
31 Gleipni ] gleifne U; Gleipni R; Gleipne PRE 
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honom ad wedi hònd Tÿrs i munn honum:  

en er æʃerner vildo eigi leiʃa han, þa beit  

han af hondina, þar ʃem nu heitir vlf- 

lidur, og er han einhentur. han er ʃua  

5         vitur at þat er og mælt, at ʃa ʃie Tÿr- 

ʃpakr.   Enn ecki er han kallader ʃættir  

manna.   Bragi er einn aʃin, han er agiæ 

tur ad ʃpeki og meʃt ad malʃnilld, og ord- 

fimi, han kan meʃt af ʃkald ʃkap, og af  

10       honom er bragr kalladur ʃkadʃkapu= 

rin, og af hans nafni er ʃa kalladur Bragar- 

madur, karl edur kona, er ordʃnild hefur  

framar en adrir.    kona Braga heitir ÿ- 

dunn, hon wardveitir i aʃki ʃinum Eplin  

15       þau er gudin ʃkulo abita  þa er þau Ell- 

daʃt, og verda þa allir ungir, og ʃua mon  

verda til Ragnarockurs. þa ʃeiger Gangl(eri).  

Mikid þiki mer gudin eiga vndir giætslo  

ÿdunnar, edur trunadi. þa mælti har; og  

20       hló vid:    nær la þad afæru eino ʃinni;  

kunna mun eg þar af at ʃeigia: En þu  

ʃkalt nu heÿra fleiri nafn gudanna:  

   Heimdallur heitir ein, han er kalladur en  

huiti aʃ, han er mikill og heilagur, hann  

25       baro ad ʃinni nÿo meÿar og allar ʃÿʃtor,  

han heitir og hialm ʃkÿdi, og gullin tan- 

ni: tònn hanz var af gulli. hestur hans  

heitir gulltoppur: hann bÿr þar ʃem  

heitir himinbiorg, vid bifroʃt. han er  

30       wordur guda og ʃitur þar vid heimz  

enda, at giæta bruar fÿri bergriʃum,  

han þarf minna ʃuefn en fugl: han  

ʃier iafnt um natt ʃem um dag, hun- 

drad raʃta fra ʃier. han heÿrir og þad  

35       er gras vex a jordunni, og vlla ʃau- 

 

1 honum: ] hanſ  U; úlfsins R; hanns PRE 
12 kona ] qveƞa U; kvenna R; Kuenna PRE 
14 ʃinum Eplin ] ſino epli U; sínu epli R; ſynu Eple PRE 
18 Mikid þiki ] Allmikit þicki U; Allmikit þykki R; Allmyked PRE giætslo ] gezlo U; gæzlu R; giætſlu 
20 la þad ] lag þi þat U; lagði þat R; lagde thad PRE 
27 tònn...gulli ] teƞ hanſ voro af gvlli. U 
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dum, og alt þad er lætur. han hefur  

ludur þan er heitir Giallarhorn,  

og heÿrir blaʃtur hanz i heima alla  

ʃem hier ʃeigir: 

5                  himinbiorg heitir en 

   þar er heimdallur bÿr 

   kueda vallda Weum 

   Wordinn guda 

   dreckur i væro ranni 

10                gladur en goda miod 

Og en ʃeigir i ʃialfum heimdallar galldri: 

    nÿo em eg meÿa mogur: 

    nÿo em eg ʃÿʃtra ʃonur. 

Haudur heitir en eirn aʃin han er blin- 

15       dur, ærid er han ʃterkur: Enn Vilia mun- 

di gudin og mennerner, ad þenna aʃin þÿrfti  

eÿ ad nefna, þui at hans handa verk  

muno leingi haufd ad minnom. Widar  

heitir en þagli aʃ: og hefur ʃkoo þickan  

20       næʃt þui er han ʃterkur ʃem þor,  

af honum hafa gudin mikid trauʃt i  

allar þrautir. ali edur Wali heitir  

ein ʃon Odinʃ og rindar, han er diarfr  

i oroʃtom og miok hagʃkeittur. Wl- 

25       lur heitir ein ʃon ʃifiar, ʃtiupʃonur  

þors, han er bogmadur ʃua godur og ʃkid- 

fær ʃua vell at eingi ma vid han kieppa,  

han er fagur à lit,    og hefur hermans  

atgiòrui: a hann er gott ad heita i Ein- 

30       wigom.  Forʃeti heitir ʃon balldurs og Non- 

no Nefs dotter : han a þan ʃal a himnum  

er Glittner heitir : Enn allir er til hans  

koma med ʃaka vandrædi, þa fara allir  

 

4 ʃem...ʃeigir ] Sva ſegir U; Hér er svá sagt R; Thad er ſagt PRE  
8 Wordinn ] vorþvm U; vǫrðr R; vordur PRE 
12 meÿa mogur: ] meygia mavgr U; mœðra mǫgr R 
19 en...þickan ] iƞ þavgli as. haƞ hevir ſko þẏckan U 
23 ʃon ] ſonr U; sonr R; Son PRE 
28 fagur...hermans ] fagr aliti ok haƞ h[evir] hermanz U; fagr álitum ok hefir hermans R; fagur älitum og hefur Hermans PRE 
31 himnum ] himni U; himni R; Himne PRE 
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ʃattir a brutt: ʃa er domʃtadur bes- 

tur med gudum og monnum. 

   Glittner heitir ʃalur 

   han er gulli studdur  

5                  og ʃÿlfri ʃeʃsur 

   þar er Forʃeti 

   bÿggver fleʃtan dag, 

   og ʃuæfer allar ʃakir. 

hier ʃeiger fra Loka.  

10       Sa er eirn taldur med Aʃum er ʃu- 

mer kalla rogbera aʃanna, eda frumkuædi  

flærdar, og vamm allra guda og manna; ʃa  

er nefndur Loki edur lopti ʃon far- 

bauta Jotunʃ. modir hans heitir laufeÿ  

15       edur Nál. Brædur hans heita Bÿleistr  

og helblindi.   Loki er fridur og fagr  

ʃinum: illur i skaplindi: miog fiolbritin ad  

hattum:   han hefur þa ʃpeki miog vmm- 

fram adra menn er ʃlægd heitir, og vielar  

20       til allra hluta.   han kom aʃum Jafnan i  

fult Wandrædi, og opt leiʃti han þeirra vandræ- 

di med vielum.   kona hanʃ hiet Siggunn:  

ʃon hanʃ heet Nari edur Narfi.   Enn atti  

loki fleiri born:   angurbode hiet Gÿgr  

25       i Jotunheimum; vid henni gat Loki þriu  

born: Eitt er Fenrisvlfur : annad er  

Jormungandur / : þad er Midgardz ormur : /  

þridia er Hel.   Enn er þeʃsi þriu ʃÿskin  

born Loka fædduʃt vpp i Jotunheimum, og  

30       Gudin rauktu til ʃpadoma, ad af þeʃsum  

bornum mundi þeim mikid *ohapp ʃtanda,  

og þotti ollum ilz af van, fÿrʃt af moder 

 

4 han ] hanſ  U 
5 ʃÿlfri ʃeʃsur ] ſilfri ſama U; silfri þakðr it sama R; Silffre thaktur PRE 
9 fra Loka ] fra æ[ſe l]oka. U  
15 Bÿleistr ] bẏleiptr U 
24 Angurbode hiet ] Angrboda heitir U; Angrboða hét R; Angurbode hiet PRE 
27 ormur : / ] ormriƞ U; ormr R; Ormur PRE 
31 ohapp ] ändrad över en tidigare skrivning opapp 
32 moderni ] moþernino U móðerni R; Möderne PRE 
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ni, en þo verra af faudurnum : þa ʃendi  

allfadir gudin eftir bòrnunum, og liet  

færa ʃier, og er þau komo til hanʃ, þa  

kastadi han orminom i enn diupa ʃæ, er  

5         liggur um laund aull: og óx ʃa or- 

mur ʃua at han liggr um lond aull,  

i midio hafi, og bÿtur i ʃpord ʃier.  

Hel kastadi han i Niflheim, og gaf  

henni vald ÿfir nÿo heimom, at hon  

10       ʃkilldi ʃkipta viʃtum med þeim er til  

hennar koma : Enn þad ero ʃott dauder  

men, og elli dauder. Hon a þar mik- 

la bolʃtadi, og ero gardar hennar forkun- 

liga havir, en grindur storar.   El- 

15       iudner heitir ʃalur hennar, hungur  

diʃkur, ʃultur knifur :   ganglati þræll,  

ganglot ambatt: fallandi forrad grind;  

þolmodner þreʃkoldur edur inn gangr:  

kaur ʃæng ; blikiandi baul er ʃalur  

20       hennar edur tiald . hon er blá half,  

en half med horondar lit, þui er hon  

audkiend, og heldur gnupleit og grimm 

lig 

Fra Fenris vlfi, og Ásum 

25       Wlfinn fæddo Æʃir heima, og  

hafdi Tÿr eirn diòrfung til ad giefa ho- 

nom mat.   En er gudin ʃau huorʃo mi- 

kid han óx huern dag: og allar ʃpár  

ʃaugdo han mundi lagdur til ʃkada þeim.  

30       þa feingo æʃirnir þad rad, ad þeir giordo  

fiotur all ʃterkan, er þeir kolludu Lei 

ding, og baro  

 

17 fallandi forrad ] fallanda forað U 
18 edur inn gangr: ] er iƞ gengr U; er inn gengr R 
19 baul er ʃalur ] bavl ar ſalr U; Bǫl ársali R; bøl Arſale PRE 
25 Æʃir ] æſirnir U; Æsir R; Æſer PRE 
26 diòrfung til ad ] til diorfvng at U; djarfleik til at R; Diarffleik til ad PRE 
27-28 En...huern ] En gvþin ſa hve mikit haƞ ox hvern U  
29 han...til ] at han mvndi vera lagþr til U;  
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han til ulfʃins, og bado han reina afl ʃitt  

uid fiotrin, en ulfi þotti þad eÿ ofurefli,   og  

liet þa fara med ʃem þeir vildo; en it fÿrʃta  

ʃinn er han ʃpirndi vid, brotnadi fiòturin, og  

5         leisti han ʃig ʃua or Leidingi.     þar næst  

giòrdu æsirnir annan fiòtur ,   halfu ʃterkari,  

er þeir kolludo Droma, og bado ul- 

fin reina enn þenna fiòtur, og kuado  

han werda agiætan ad afli, ef ʃlik  

10       ʃtorʃmidi mætti eÿ halda honum: Enn ul- 

furin huxadi ad þeʃsi fiòtur var ʃterkur  

miòk, ok þat met at honum hafdi voxid  

afl ʃidan er han braut Leiding: kom  

þad i hug ad han mundi verda ad leggia ʃig  

15       i hætto, ef han ʃkildi frægur verda, og  

lætur leggia a ʃig fioturin : og er æ- 

ʃernir tòlduʃt buner,   þa hriʃti ulfurin  

ʃig , og lauʃt fioturin a Jòrdina , og knu= 

deʃt ad fast / : ʃpirier ad faʃt : / og braut fio- 

20       turin ʃua ad fiærri kuamo nidur hluter- 

ner.   ʃua drap han ʃig vr Droma, þad  

er ʃidan ordtak: ad leiʃa or Leiding edur  

Drepa or Droma, þa er ein huór hlu 

tur er akafliga ʃottur. Eftir þad ottuduʃt  

25       æʃirnir ad þeir mundo eÿ fä bundid han : þa  

ʃendi allfadir þan man i ʃuortalfa- 

heima er Skirnir hiet, til Duerga nocko- 

ra, og liet giòra fiotur,  þan er Gleip- 

ner heitir ; han var gior af ʃex  

30        hlutum:         af dÿn kattvrins 

 

 

2 þotti þad ] þotti ser þat U; þótti sér þat R; thötte ſier thad PRE 
5 leisti...or ] leyſtiz han sva or U; Svá leystisk hann R 
8 kuado ] tolþv U; báðu R; bädu PRE 
9 werda...afli ] verþa mvndo agetan af afli U 
15 ʃkildi ] ſkal U; skyldi R 
18 fioturin ] fiotrinvm U; fiøturenn PRE 
19 ʃpirier ] ſpyrnir U 
20 fiærri kuamo ] fiaRi kom U 
26-27 þan...til ] þan [m]aƞ. er ſkirnir het i ſvart alfa heim til U 
30 kattvrins ] katarinſ U  
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af ʃkieggi Konunnar, af rotum biarg 

ʃino, af ʃinum biarnarins, af anda  

fiʃkʃins, og af hráka fuglʃins.    Enn  

þo ad þu Witir eÿ þeʃsi tidindi, þa mattu nu  

5         finna hier skiott ʃaunn dæmi, at eigi er lo- 

gid, ad þier munud ʃied hafa at konan hefur  

eigi ʃkiegg, og eingi dÿnur Werdur af lau- 

pi kattarins, og eÿ erro rætur vndir biargi, og  

þad veit trua min ad jamʃatt er alt þad eg  

10       hefi ʃagt þier, þott þeir ʃe ʃumir lutir er þu  

matt eÿ reÿna.    þa mælti Gangl(eri). þetta ma  

eg ad viʃo trua   er þu ʃeigir nu fra, og þu  

hefur nu til dæma tekid: en huernig vard  

fioturin ʃmidadur?  Har Suarar: þad kann eg  

15       þier vel ad ʃeigia; fiautr var blautr og  

ʃlettr ʃem ʃilki ræma, en ʃua trauʃtr og  

ʃterkr ʃem nu mattu heÿra: þa er fiau- 

turin var færdr aʃum, þa þauckudu þeir vel  

ʃendi manninum ʃitt erindi,   þa foro Æʃirnir  

20       vti vatn þad er araʃuarner heitir, i holma  

þann er Lingvi er kalladur, og kolludu med ʃier  

vlfin, ʃindo honum ʃilki bandid og bado han ʃlita,  

kuado vera mundi nockud trauʃtara en linkin- 

di þotto a vera fÿri dÿrleikaʃakir, og ʃel- 

25       do huor odrum og treiʃto med hand=aflino,  

og ʃlitnadi eÿgi, en þo kuado þeir vlfin mun- 

di ʃlita.   þa ʃuarar Wlfurin : ʃua liʃt mier  

a þenna dreÿil , ʃem onga frægd meigi eg  

af hliota , þo ad eg ʃliti i ʃundr ʃua miott  

30       band, en ef þad er giòrt med liʃt eda viel  

þott band ʃiniʃt litit, þa kiemur eÿ band 

 

 

1 af ] ok af U; ok af R; aff PRE 
3 hráka ] raka U; hráka R; hräcka PRE 
7 laupi ] hlavpi U 
9 er...eg ] er þat allt er ek U, R; er thad allt er eg PRE  
12 trua...fra ] ſ[ia] er nv ſegir þv fra U 
15 fiautr...ʃlettr ] FiotvR var ſletr ok blavtr U; Fjǫturrinn varð sléttr ok blautr R; fjøturenn var ſliettur og Blautur PRE 
16 ʃilki ] ſiki U; silki R; Silke PRE 
20 araʃuarner...holma ] amſvarnir heitir i holm U 
23 kuado...þotto ] koþv vera mvndo nockvro travſtara en likindi þotto U 
24 dÿrleikaʃakir ] digrleikſ ſakir U; digrleiks sakar, ok R; Digurleiks Saker og PRE 
28 meigi ] mega U; munak R; mune eg PRE 
30 giòrt ] gert U; gǫrt R; giørt PRE 
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a mina fætur.   þa ʃuorudu Æʃir ad han mun- 

di skiott i ʃundr ʃlita ʃua miött ʃilki band,  

er han hafdi ʃkiott i ʃundr brotid ʃterka  

Jarnfiòtr: en ef þu fær ecki ʃkiott i ʃundr  

5         ʃlitit , þa muntu ecki hrætt fä gudin , ʃku- 

lu vær þa leiʃa þig . Wlfrin ʃuarar: ef at  

þier bindit mig , ʃua at ek fæ ecki leiʃt mig  

ʃkil eg at ek mon ʃeint taka af ÿdr lauʃn:  

Em eg ufus at lata þad band a mina leggi:  

10       enn heldr en þier frÿnnd mer hugar, þa rietti  

ein huor ÿdar hond ʃina i munn mer at vedi,  

at þetta ʃie fals lauʃt giort.   Enn huor aʃanna  

ʃa til annars , og þotti nu vera tuau vand- 

rædi, og vildi eingi ʃina hond framʃelia, fÿrr  

15       en Tÿr liet fram ena hægri hònd ʃina  

og ʃetti i mun Wlfinum.    þa toko þeir  

festina ur fiòtrinum er Gellra heitir, og  

drapo henni giegnum hello mikla , ʃua heitir  

giòll, og feʃtu helluna   langt   i   Jord nidr.  

20       þa toko þeir ein mikin ʃtein er þriti heitir,  

og ʃkutu honum en leingra nidur og haufdu han  

fÿri feʃtar hæl.    þa er Æʃirnir ʃäo at  

vlfrin var bundin med fullo / : og er han ʃpirndi  

wid þa hardnadi bandid, og þui hardara han brauʃt  

25       vid þuÿ ʃkarpara var bandid : / þa hlogo al- 

ler, nema Tÿr, han liet hònd ʃina. Wlfrin  

gapti   akafliga og Wildi bita þa, ok fieks  

um mieg, þeir skutu i munn honum ʃuerdi  

nockra, nema hiòltin vid nedra   kiaptin,  

30       en in efra   kiaptin blodrefillin : þad er gom  

ʃparri hans.     han greniadi illiliga , og ʃle- 

fa rann ur munni hanʃ : þad er a ʃu  

 

4 Jarnfiòtr ] iarnfiotra U; járnfjǫtra R; fiøtra PRE 
5 ʃlitit ] brotiþ U; slitit R; ſlited PRE 
10 frÿnnd ] frẏit U; frýið R; fryed PRE 
13 þotti...tuau ] þottv nv vera tvó U; 
16 ʃetti i mun ] le[Gr i] mvƞ U 
17 Gellra ] gellgia U 
18 henni...hello ] heƞi i gegnvm hello U 
19 feʃtu ] feſtvm U; festu R 
20 þriti ] þviti U 
22 ʃäo ] ſa U; ſäu PRE 
24 hardara...vid ] harþara er haƞ bravzt vm U; harðara er hann brauzk við R; hardara ſem hann brauſt vmm PRE 
28 mieg ] miok U 
30 kiaptin ] gomiƞ U; gómi R; göme PRE 
31 greniadi ] greniar U; grenjar R; greniar PRE 
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er Wamm heitir.   þar liggr han til Ragna= 

rockurs.    þa mælti Gangl(eri). furdu illa bar- 

na eign gat  Loki ; er oll þeʃsi ʃÿʃkin  

ero mÿkil fÿri ʃier.     Enn huÿ drapo Æʃir  

5         ecki Vlfin er [þeim] ʃäo ills af honum van?  

har ʃuarar: ʃua mikils virdo gudin Wie ʃin og  

grida ʃtadi , ad eÿ villdo þau ʃaurga þa  

med blodi vlfʃinʃ, þott ʃua ʃegdi ʃparnar  

fÿri,  at han mundi Werda ad bana Odin.  

10       þa mælti Gangl(eri). 

Fra Aʃinnum 

Huòriar ero Aʃinnor? Hár  

ʃuarar: Frÿgg er æzt: hon a þann ʃal           ´ Frÿgg.` 

er Fenʃaler heitir, og er han allWeg- 

15       ligur.    onnur er ʃaga, hon bÿr a Se=          ´ Saga. ` 

ckua beck.     Eÿr er læknir med aʃum.       ´ Eyr.`  

gefion heitir ein, henni þiona þær er           ´ giefion.` 

meÿar andaʃt . Fÿlla, hon er mær, og fer     ´ Fÿlla. `} 

lauʃt hár hennar, og hefr gull bond um  

20       hòfud, og ber eʃki Frÿggiar, og giætir  

ʃkö klæda hennar, og weit leind rad med  

henni. Freÿa er tignuʃt med Frÿgg:              ´ Freÿa. alias  mardaull. hæin. gefn  ʃÿr. Vanadÿs.` 

hon giptiʃt þeim menni er Odr het: dotter  

þeirra er   hnoʃs, hon giftiʃt þeim menni          ´ Hnoʃs. ` 

25       er Oer het. hon var ʃua faugur, ad  

af hennar nafni ero þeir hlutir hnoʃsir  

kalladir, er gerʃemar ero. Odr for a  

bròtt langar leidar, en Freÿa grætr eftir:  

tar hennar er rauda gull.      

 

5 [þeim]...af ] þeim er illz af U; þeim er ills R 
9 Odin. ] oþni U; Óðni R; Odni PRE 
10 þa...Gangl(eri). ] Gangleri mællti U; Þá mælir Gangleri R 
14 heitir ] heita U, R, PRE 
15 Eÿr er ] Eir hon er U; Eir. Hon er R; Eyr hun er PRE 
19 og...um ] ok gvllb[an]d vm U; ok gullband R; og Gullband PRE 
29 er rauda ] ero ravþt U; er gull rautt R; eru Gullraud PRE 
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Freÿa a morg nofn, en ʃu ʃauk er til þeʃs  

at henni gafuʃt morg nòfn er hun kom med  

imʃum þiodum, ad leita Odrs. hun heitr Mar- 

doll og hæin, Gefn ʃÿr.   Freÿa atti og  

5         Brÿʃinga-men. hon er og kaullud wanadÿʃ. 

Siofn, hun giorir miog til at ʃnua hugum             ´ Siofn. ` 

manna til aʃta, kuenna og karla, og af  

hennar nafni er elskug`r´in   kalladur ʃiofn.  

Lofn, hon er god til aheita og minniʃ, og             ´ Lofn.` 

10       hon fær leifi til ʃamgangs manna, med allfaudr  

edr frÿgg, þo   aþr ʃie bannad. of hennar  

nafni er lof kalladr.                 Waur, hon hli-          ´ Waur. ` 

dir a eÿda manna, og ein ka mal, er men weita  

ʃin i milli ,   karlar og konur , þui heita  

15       þau mal varar.   Waur er vitr og ʃpu- 

rul   ʃua at ecki ma hana   leina, þat er  

ordtak at kona vrdi Waur.            Sÿn,                 ´ Sÿn.` 

hun giætir dÿra i hallini, og lÿckr fÿri  

þeim er eÿ ʃkulu innganga , hun er ʃett til var- 

20       nar a þingum , fÿri þau mal er madur vill  

o ʃanna , þui er þad ordtak at ʃÿn er fÿri  

ʃett, þa er madur neÿtar .    hlÿn, hon er              ´ Hlÿn. `  

ʃett til giætslo þeim monnum, er frÿgg vill for- 

da vid haʃka nockrum , þadan af er þad  

25       ordtak, ʃa hleẏnir er fordaʃt.      Snotr                 ´ Snotr. ` 

er vitr og latprud , af hennar heiti er  

kaullud ʃnotr kona edr karlmadr.   Gna,               ´Gna.` 

hana ʃendir Frÿgg i ÿmʃa ʃtadi , ad erindum  

ʃinum : hun a heʃt þan er rennur lopt, og  

30       lòg , han heitir hofvarpner. þad var eitt- 

ʃin er hon reid, ad Wanr nockr ʃa hana  

 

2 at...er ] at hon gaf [ser] morg nofn er U; at hon gaf sér ýmis R 
8 elskug`r´in ] elſkvgin U; elskuginn R; Elſkugen PRE ʃiofn. ] ſiofni U; sjafni R; Siaffn PRE 
9 minniʃ ] mi[lld] U; mild R; milld PRE 
10 þo adr ] þo at aþr U; þótt áðr R 
14 milli ] millvm U; milli R; millum PRE 
22 neÿtar ] neitir U; neitar R; Neitar PRE 
25 ordtak, ʃa ] orþtak at ſa U; orðtak at sá R; Ordtak ad ſä PRE Snotr ] Snotra U 
30 lòg...heitir ] log ok heitir U 
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og ferd hennar, er hon reid i Loftino. han  

mælti : huad þar flÿgi, eda huad þar fer,  

eda huad ad lofti lidi ?   hun ʃuarar: 

  Eigi eg flÿg                       Ne ek flÿg                                                        

5                 þott ek ferk                        þo ek fer 

  þo ek at lopti liþ                ok at lopti liþr 

  a hofvarpi                          a hofvarpni 

  Þenn er hatt-ʃtrÿkr             þeim er hám-skierper 

  gat uid Garþ-voro              gat vid Gard-rofo. 

10       af hennar nafni er þad mælt, at þat gnæ- 

par er hratt fer.     Sol og Bil ero med              ´ Sol | Bil. ` 

aʃum , og ero þær adrar er þiona   i Wal- 

hollu , bera drÿck og giæta bordbuna- 

dar , og òlgagna .   ʃua heita þær i  

15       Grimnis malum : 

  hrist og Nist vil eg 

  ad mer horn beri 

  Skegold og Skaugul 

  hildur og þrudur  

20               hlauck og herfiòtra, 

  gioll og geÿra,  

  hauþ og Randgrÿþr. 

  og Radgridur      ` al. Radgiòrd og Reiginnleif. ´ 

  og Reigin leif 

25       þær bera huoriom òl.  

þeʃsar heita Walkÿrior : þær ʃen- 

dir Odin til   oroʃto , þær kioʃa feiga  

men, og rada ʃigri:   Guþr og Roʃta,               ´ Parcæ { guþr. | Roʃta. | skulþ. ` 

og norn en ÿngʃta   er Skuld heitir,  

30       rÿda Jafnan ad kioʃa Wal , og rada  

Wigum .   Jord Moder Þors , og Rind              ´ Jord. ` 

moder   Wala ero taldar med Aʃinnum.            ´ Rind. ` 

 

3 lofti ] ändrad över en tidigare skrivning lopti  
4 Eigi...flÿg ] Eigi ek flyg U; Ne ek flýg R; Ne ek flyg W 
5 þott...fer ] þo [e]k ferk U; þó ek fer R; þo ek fer W 
7 a...hofvarpni ] a hofvarpni U; á Hófvarfni R; a Hofuarpní W 
9 gat...rofo ] gack vm garþ vorv U; gat við Garðrofu R; gat uið Garðrofu W 
10 hennar ] gnar U; Gnár R; Gnar PRE 
11 hratt ] hat U; hátt R; hätt PRE 
16 Nist ] miſt U 
25 bera...òl ] bera [ein]herivm ol. U; bera einherjum ǫl R; bera Einhuerium Øl PRE 
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             Freÿr feck Gierdar. 

Grimur het madr en kona hans Autboþa  

han war bergriʃa ættar, dotter þeirra  

het Gierdur allra kuenna wænʃt.   þad  

5         War eirn dag ad Freÿr geck i hlid ʃkialf  

og ʃa um heim allan , og er han leit i Nor- 

dur alfuna , þa ʃa han a einum bæ mikid  

huʃ , og þar geck kona  ut og liʃti af ha- 

ri hennar bædi lopt og laugur, og ʃua haf- 

10       di honum þad mikil læti er han ʃettiʃt i þad  

helga ʃæti, at han geck burt fullur af har- 

mi , og ecki ʃuaf han er han kom heim, og  

er þeir   Skirnir hittuʃt, þa for Skirni  

ad hitta Gerdi, og kom ʃaman aʃtum þeirra.  

15       han feck skirni i hendur ʃuerd ʃitt, Enn  

hafdi þa eÿ ʃuerd er þeir Beli hittuʃt,  

en drepa mundi han Bela med hnefa ʃi- 

num : enn verra er honum þad er hann miʃsir  

ʃuerd ʃinʃ, er Mispells meigir heria,    og  

20       han berʃt vid þa .      þa ʃagdi GangL(eri): 

Fra vist og drÿck med Asum 

Huad hefr oþinn ad fa ʃua morgo  

folki   ʃem þar er, ef allir vopn daudir  

men   koma til hanʃ ? har ʃuarar. þad er  

25       mikid fiolmenni, og mun þo eÿ ofmikid  

þikia , þa er   Vlfurin kiemur : Enn all- 

dreÿ er Sua mikid fiolmenni , ad eÿ  

meigi endaʃt fleʃk   þad er Sæhrimner  

heitir, han er Soþin huern dag , og heill  

30       ad apni.   Enn fair munu þetta kunna ad 

 

 

2 Grimur ] Gymir U   autboþa ] avr[bo]þa U 
4 het ] var U; er R, PRE 
6 i...þa ] i no[rþr æt] þa U; í norðrætt R; i Nordurätt PRE 
9 laugur ] log U; lǫg R; Laug PRE 
10 i þad helga ] i þat at helga U; í þat helga R; i thad helga PRE 
13 Skirni. ] ſkirnir U; Skirni R; Skyrne PRE 
16 hafdi þa ] haƞ [hafþi] þa U 
17 mundi ] mati U 
24 þad ] þar U 
28 meigi ] ma U 
30 apni ] aptni U, R; aptne PRE  
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Seigia þier. andrimner heitir Steikarinn, en Eldrimner  

ketillin; Sem hier Seiger: 

    andrimnir lætur i Eldrimni 

    Sæhrimner ʃoþin, fleʃka best: 

5                   En þat fair Witu 

    Wit huad Ein=heriar alazt. 

þa mælti Gangl(eri). huert hefir Oþin þat ʃama borþ 

hald ʃem Ein heriar? har Suarar. þa uiʃt  

er stendur à hanz bordi, gefir han tueim ulfum er  

10       han à oc ʃua heita:   Geri oc freki, En enga viʃt  

þarf han . vin er honum bædi matur oc drÿckur, 

ʃem hier ʃeiger: 

   Gera oc Freka ʃedur Guntangur 

   hroþigur heria feþur, 

15                Enn vit vin ett, *vapngapiþur 

   Oþin æ livir. 

hrafnar sitia tueir à auxlum hanz, oc ʃegia honom  

oll tiþindi i Eÿro hanz , þau er þeir ʃia edur heÿra.  

þeÿr heita ʃua:   hugin oc muninn , þa ʃendir oþinn  

20       i dagan at fliuga i heima alla, oc koma aptur um  

dogverþ,   þuÿ heitir han hrafna gud ʃem hier  

ʃeigir: ´Mens circumʃpecta.`    hugin oc muninn fliuga huern dag 

               ´Memoria comeʃ. `      Jormungrund ÿvir, 

                                           vnz ek hugin at han aftur kemur 

25                                                  þo ʃiamz ek meir um Muninn . 

Þa ʃagdi Gangleri, huad hafva Einheriar at drÿck  

er þeim endiʃt iamgnogliga ʃem Wiʃtin, eda er  

þar vatn druckit ?   har ʃuarar; vndarliga  

ʃpÿr þu, at Alfoþur mundi bioþa til ʃin  kongum  

30       edur Jorlum , oc mundi han geva þeim vatn at  

drecka.   Margur kemur Sà til Walhallar er  

dÿrt mundi þickiaz kaupa vatzdrÿcken ef eigi væri  

betra fagnadar þangat at Wænta, Sà er aþur  

þolir ʃàr oc ʃuiþa til bana ʃins.   Geit ʃu er  

35       heidrun heitir stendur uppi a Walholl ok  

bitur bar af limum tres þeʃs er Lerads heitir :  

en or ʃpenum hennar rennur miòlk er hon 

 
4 Sæhrimner ] ſæ[r]imni U 
13 Guntangur ] gvƞtanigr U; gunntamiðr R; Gønntannidur PRE 
15 Enn...vapngapiþur ] En við vin eit vapn gaffiþr U. vapngapiþur är ändrad över en tidigare skrivning vapngaffi<d>ur. 
20 i heima ] vm heima U 
33 Wænta ] vi[ti]a U 
34 bana ʃins ] b[ana]nſ U; banans R  
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fÿllir med skoptkeriþ.   þær ero ʃua mÿklar at  

allir einheriar verþa fulldruckner af . þa ʃagdi  

gangl(eri). haglig geit er þat . goþr viþr mun þat vera  

er hon bÿtur af . þa ʃeiger har: meira er vert um hiòr= 

5         tin Takþÿrni , er ʃtendur a Valhòll ok bÿtur af  

limum þeʃsa tre[s], en af hornum hanz verþur  

ʃua mÿkill drogi, at nidur kemur i huergelmi  

ok þaþan falla þær ár er ʃua heÿta: Sid,  

vid, Sækinn, ækin, Svoll, gundro, fiorm, fimbul= 

10       þul, giful, gioful, gomol, geir-vinul, Slÿdur  

ÿdur, Sÿlgur ok ÿlgur   þeʃsar falla um Aʃa  

bugþir.    þeʃsar eru enn nefndar : Fÿri, vinþoll,  

holl, grad, gundro , nautt, reÿtt, naunn, hraum,  

vina, veglun ok þiodnuma.   þa ʃeiger gangl(eri). mÿkit  

15       hus mun Valholl Wera ok þrongt fÿri dÿrum?  

þa ʃuarar hár:  

Fimhundrud dÿra ok fiora tugo 

ʃua hÿgg ek a valhollo wera : 

attahundrud Einheriar ganga 

20             or hueriom dÿrom 

Þa er Þeir ganga 

Wit Witni at Wega .  

þa ʃeiger gangl(eri). mÿkit fiolmenni er i valhollo: edur  

huat er ʃkemton Einheria þa er þeir drecka einir?  

25       Har Svarar: þa er þeir hafva klæzt, ganga  

þeir i gardin ut ok beriazt ok fellir huer annan,  

þat er leikur þeirra , ok at Dagverdi riþa þeir  

til valhallar, ok drÿckio ʃem hier ʃeÿger: 

allir Einheriar 

30             Oþins tunum i 

haugguast huern dag : 

val þeir kióʃa 

ok rÿÞa vigi fra : 

Sitia meir um 

35             Sattir ʃamann . 

Gangleri Spÿr: huadan kemur vindur? han er  

sterkur, han hrærir Stor hof ok leÿʃir eld,  

eingi má han ʃiá, þui er han undarliga skapaþur. 

 
 
9 fiorm ] fiorni U  
10-11 gomol...þeʃsar ] gomol geirvmvl. þeſſar U 
20 hueriom ] einvm U; einum R; Einum PRE 
36 kemur vindur ] kemr (elldr) vindr. U   
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har ʃuarar: A norþanverþum heimz enda ʃitur  

Jotuninn hræʃuelgur i arnarham, ok er hann beinir  

flug, stendur vindur vndan Wængium hanz, ʃem  

hier ʃeigir:  

5               hræʃuelgur heitir Jotun, 

han ʃitur a heimz enda, 

Jotun i arnar-ham : 

af hanz vængium kueþa vind standa  

alla men ÿvir . 

10        Ok enn ʃeÿgir: 

aʃkur ygdraʃilz 

er æztur wiþa 

en skÿdbladnirʃkipa 

Oþinn Aʃa 

15             en joa sleipnir 

bifrauʃt brua 

en Bragi Skalda 

habrok hauka 

en hunda Garmur.  

20       Gangl(eri) Spÿr : huadan kom heʃturin Sleip= 

nir?   Har Svarar.  

Fra þuÿ er LoKi gat Sleip= 

nir Wid Svadilfara.  

Smidur nockur kom til Aʃa ok bauþ at  

25       gera þeim borg a þrim miʃserum þá  

er urugg Wæri fÿri bergriʃum , en han mælti  

til kaupz at eiga Freÿio, ok hafva Will han  

Sol ok mana, þa ræddu æʃirnir att ef no= 

kur hlutur Wæri Wanger at borginni Su= 

30       mar dag in firʃta , þa ʃkildi han af kaupinu  

ok eingi madur ʃkildi honum liþ veita, han  

bei[d]diʃt at hafva liþ af heʃti ʃinum Sva= 

þil=fara, ok olli þui tillægi Loki.   han gordi  

borgina, ok dro til griót um nætur a heʃti   

 

6 heimz ] himinſ U 
20 Spÿr ] segir U 
22-23 gat...Svadilfara. ] gat ſleipni við svaþilfera. U 
33 tillægi ] til lagi U 
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num. Wndur þotti Aʃum hur ʃtor biorg han fær= 

þi til. halfo meira gerþi heʃturinn en Smiþurinn,  

en at kaupino Woro Sterk Witni , þviat Jotu= 

ninn   þottizt griþalaus med Aʃum, ef Jotuninn Wæri  

5         þar er Þor kiæmi heim , en han War farin i 

auʃtur Weg at beria troll. Borgin War sterk  

ok há, ʃua at eÿ matti á þat leita. Enn er þrÿr  

dagar Woro efter Smiþarinnar, þa ʃettuzt gu= 

þin i Sæti ʃin ok ʃpurþi huer annan huer þui  

10       reþi at gifta freÿio i Jotunheima, eda ʃpilla  

loptino ef himininn dauktez ef Sol edur tungl  

Wæri i burt tekin, ok gefit Jotnum? Enn þat  

kom nu aʃampt med þeim at Loki þotti radit  

hafa, letu han Werþan Wera ilz dauþdaga ef  

15       eÿ hetti han *raþ til at *smiþurin Wæri af kau= 

pino, ok weitto nu Loka atgaungu.   En er  

han Warþ hræddur, Svarþi han Eid at han mun= 

di ʃua til haga, at ʃmiþrin Wæri af kaupino, huat  

ʃem han koʃtaþi til. En er ʃmiþrin ók efter grio= 

20       tino med heʃtinom Svadilfara þá hlióp ur ʃko= 

gi mer nockur ein ʃampt ok hrein ok huein vit  

en huʃturin kendi huart hroʃsit War ok ærþiz  

ok ʃleit i ʃundur reipin, ok hlióp til merarinnar,  

en hun til ʃkogar Wndan, ok ʃmiþurin efter ok  

25       Will taka heʃtin , en hroʃsin hlaupa alla nottina,  

ok duelʃt ʃmiþin þa nott, ok efter um dægin  

ward ecki ʃua ʃmiþat ʃem fÿrri. En er han ʃier  

at eÿ ma ʃmiþat Werþa færþiz han i Jotun= 

moþ.   En er Aʃarnir ʃa þat, War ecki þirmt Ej= 

30       dunum, ok nefndo Þor, ok þegar kom han ok fær= 

di a lopt hamarin, ok gulldu þa ʃmidar kau= 

pid, ok lauʃt han i hel, ok ʃendo i Niflheim.  

En Loki hafdi þa faur til Svaþilfara at han bar  

fÿl, þat War grátt at lit ok hafdi atta fætur, ʃá  

35       heʃtur War beʃtur med Guþum ok monnum. Sua  

ʃ[e]ÿer i volu ʃpá : 

þá geingu Reigin aull a rokʃtola 

gin heilog guþ ok um þat giættuz 

 
 
1 Aʃum hur ] aſvnvm hve U 
15 raþ...smiþurin ] ändrade över tidigare skrivningar rad och smidurin  
22 huʃturin ] heſtriƞ U 
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huer hefþi lopt levi blandit, 

Eda ætt Jotunz odz neÿ gefna?                      ´Ods` 

ageingvʃt eiþar orþ ok ʃæri, 

mál òll meginlik er a medal foro. 

5               Þor eirn þar War þrungin moþi 

han ʃialdan ʃitur er han ʃlikt offregn.  

þa Spÿr gangl(eri). huat er ʃagt fra Skÿþblaþni  

er hann beztr ʃkipa?   Hàr Suarar. han er beztr ok  

hogligaʃtur, en Naglfari er meʃtur, þat eiga  

10       Muspelzmegir.   duergar nockurer gerþu Skiþ= 

blaþni , ok gafo Freÿio. han er ʃua mikill at al= 

ler mega ʃkipa han medr herbunaþi ok hevir  

bÿrr, þegar ʃegl er dreigit upp. huart er fa= 

ra Will. En ef eÿ ʃkal honom a ʃæ fara, þá  

15       er han ger af ʃua morgum hlutum at han  

má vefia ʃamman ok hafva i pungi ʃinum. þa  

ʃagdi gangleri; gott ʃkip er Skiþblaþnir, enn  

fiolkingi mun Wid Wera haufþ aþr ʃua Væri  

gert.           Gangl(eri) Spÿr enn: 

20       Hier Seigir Þriþi 

huart hefr þor huergi þar komit at honom  

Wæri ofurefli fÿri fiòlkÿngi ʃakir? har  

ʃuarar: fair munu fra þui ʃeÿa kunna, enn  

mart hefr honum hardfært þott.   Enn  

25       þott nockur hlutur havi ʃua rammur orþit  

at han feingi eigi Sigur á, þá er eÿ ʃkÿlt  

at ʃegia fra þui, at morg eru dæmi til þeʃs, 

ok þui eru allir ʃkildir at trua at hann er  

matkaʃtur.    þa mælti gangleri: Sua lizt mier  

30       ʃem þeʃs hlutar muna ek ʃpurt hafva, er ein= 

gi er til or at leÿʃa . þa ʃuarar Jafnhar; 

heÿrt hofum Wier ʃagt fra þui er oʃs þikir  

otruligt, en nær  ʃitur ʃá er Weit , ok muntu  

þui trua at han mun eÿ liuga nu it firʃta  

35       ʃin er er aldrigi lo fÿrri. þa Svarar G(angleri):  

her hlÿdi ek ʃuorum þeʃsamalz. þriþi Sagdi: 

 

2 odz neÿ ] oſk meẏ U; Óðs mey R; Ods mey PRE 
5 War ] vá U; vann R 
22 ʃakir ] ſavkvm U; sakar R 
26 Sigur á ] ſigrað U; sigr R 
29 lizt...þeʃs ] lizt me[r at] þeſſ  U; lízk mér sem þess R 
35 er er aldrigi ] er alldrigi U; er aldri;  
36 þriþi Sagdi ] har segir U   
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Hier hevr Sogu þors ok ut= 

garda=Loka. 

Þat er þa upphaf at aukuþor for med  

hafra ʃina ok medr honum Loki ok komo  

5         at kueldi til einz bonda, tok þor hafrana ok ʃkar,  

ok voro þeir flegnir, ok bornir til ketilz, ok er  

ʃoþit War Settiz þor til matar, ok baud bonda  

til natturþar ok baurnum hanz: Son hanz hiet  

þialfi en Rauʃka dottir, þa logdi þar hafur= 

10       staukurnar vtar fra eldi, ok mælti at bor= 

nin ʃkildi kaʃta beinunum a Staukurnar.  

þialfi ʃon bonda lauʃt lærlegg hafurʃinz med  

knifi ʃinum, ok ʃpretti ʃier mergiar.   þor var  

þar um nottina: oki óttu stoþ han upp ok klæd= 

15       diz, tok miòlni ok brá upp ok wigþi hafur stau= 

kurnar: stoþu hafrarner upp ok war annar 

haltur eptra fæti.   þor fan þat, let bonda 

edur hiu hanz eigi       hafa ʃkÿnʃamliga med= 

farit beinunum, let brotin legg hafurʃins. Bon= 

20       din Ward hræddur er Þor let ʃÿga brunina 

fÿri augunn, en þat er han ʃá til augnanna, 

hugþiz han falla mundo fÿri ʃiónunum einum 

ʃaman. han herdi hendurnar at hamarʃkaptinu, 

ʃua at huitnudu knuarnir. Bondi ok hiu hanz 

25       badu ʃier friþar, ok budu bætur þær er han 

wildi.   Ok er han ʃá hræʃlu þeirra mÿkla, 

gek af honum moþrinn, ok tok of bonda born 

hanz þialfa ok Rauʃku, oc þionuþu þau honum 

ʃiþan. han let þa efter hafra ʃina, ok fór  

30       i Jotunheima, ok alt til hafʃinz, ok ʃuam ÿ= 

fir þat it diupa haf, ok er han kom til lanz 

þa geik han upp ok med honum þialfi ok 

Rauʃkua ok Loki, ok er þau voro litla hriþ  

farinn warþ mork ʃtor fÿri þeim : geingu  

35       dæginn til mÿrkurs.   þialfi War manna 

 
13 ʃier mergiar ] til mergiar U; til mergiar R; til Mergiar PRE 
18 eigi hafa ] eigi [m]vndo hava U 
25 han ] hanſ  U 
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ʃkiótastur, han bar kÿl þors : en til Wista War eÿ  

gott. þá er mÿrkt War, leitaþu þeir ʃier nattʃtadar:  

og fundu ʃkala nockran i mòrkinni mÿkin, voro dÿr  

a enda og iofnbreiþar ʃkalanum, þar voro þeir um not= 

5         tina. En um midnætti vard landʃkialfti mÿkill, og  

gieck jòrdin undir þeim ʃkrÿckiom, og ʃkalf huset.  

þá ʃtód þor upp og hiet a fielaga ʃina, og leituduʃt 

fÿrir, og fundu afhus til hægri handar, a midiom  

ʃkalanum, og foro þangat. Settiʃt þor i dÿrnar 

10       en þau voro innar frá honom, og hrædd miog; 

en þor hielt i hamar ʃkaftid, og hugdi ad ver= 

ia ʃig. þá heÿrdu þeir ÿm mẏkin og gnÿ: og  

er komit var ad daugun, kom þór ut, og ʃá mann 

huila i ʃkoginum, ʃkampt frá ʃier; og var eÿ lÿtill 

15       og hraut ʃterkliga, og þottist þór ʃkilia, huad latum 

vered mun hafa um nottina. han ʃpennir ʃig 

meigingiòrþum, og ógs honum aʃmeigin, og i þui 

bili vaknar ʃá madur: ʃtod upp ʃkiott, þa var 

þor bilt ad ʃlá med hamarinum, og ʃpurdi han 

20       ad nafni ? en han nefndiʃt Skrÿmir: en eÿ þarf 

eg ad ʃpÿria ad þu ert aʃaþor, eda hevir þu 

dreigid abrott hanʃka min ? Seiliz þá Skrÿ= 

mir til og tok hanʃkan : Sier þór at þat hafdi 

verid um nottina ʃkálin, og afhuʃit var þum 

25       lunguri[n] hanʃkanz. Skrÿmir ʃpurþi ef þor 

vildi at þeir færi allir ʃam man? En þór Jatti 

þui, þá tok skrÿmir og leiʃti neʃtbaggan og 

bióʃt at eta, en þór i òdrum ʃtad og hanz menn. 

þá baud skrÿmir at þeir legdi eirn ʃtad bag= 

30       gana, og legdi a bak ʃier, og ʃua gierdu þeir, 

og nu leggr skrÿmir a bak ʃier, og ʃtÿgur 

heldur storum . og at kueldi leitadi han 

nattʃtadar undir eik einni.   þá mælti 

skrÿmr til þors at han vill leggiaz niþur 

35       undir eikina og ʃofa, en þeir tæki neʃtbogg= 

gan, og bui til matar ʃier . þui næʃt ʃofnar 

skrÿmir og hraut faʃt : En þor tok neʃt= 

baggan og Will leiʃa: og otruligt er þad 

ad ʃegia, ad eingan knut feck han leiʃt. 

 
1 han...þors ] haƞ bar kẏl oþinſ þorſ. U; Hann bar kýl Þórs R; hann bar Kyl Thörs PRE 
4 iofnbreiþar ] iambreiþar U; jafnbreiðar R; 11 hielt...og ] hellt hamarſkaptino. ok U; 18 var ] varþ U; 19 med hamarinum ] medr hamrinvm U  
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og er han ʃier þad, grÿpur han hamarinn, og liʃtur 

i haufud Skrimi : han Waknar og ʃpÿr huort 

Laufblad fiell i haufud honom? eda huort þeir 

ʃe metter?   þor liet ad þeir mundi ʃofva vndir 

5         Annari Eik.   ad midri nott heÿrir þor ad Skri= 

mir hrÿtur: þa tekur þor hamarinn og liʃtur i 

haufud honom, i midian huirfilin, og ʃauckur ha= 

marinn: þa vaknar Skrimir og ʃpÿr: huort fiell 

akarn i haufud mier? eda huort Wakir þu þor?  

10       han lieʃt Wera ʃifiadur.     Nu ætlar þor at ʃlá 

han þridia ʃinni, reidir upp hamarin af òllu afli,  

og liʃtur i þunWangan er u[pp] Wiʃsi : Sauckur 

hamarin ad ʃkaftino,   En Skrimir ʃest upp, og 

strÿkur um Wangan og ennid, og mælti : 

15       huort munu fuglar Wera nòckrir i trienu ÿfir? 

mier þotti ʃem fiòdur nòckur fielli af trienu i 

haufud mier: og ʃpurdi : huort Wakir þu þor? 

mál mun Wera upp ad ʃtanda og klædaʃt. 

þier eigid nu ecki langt til borgar þeirrar 

20       er Midgardur heitir, en eg hefi heÿrt kuis 

ÿdar, ad ÿdur þẏkir eg heldur mÿkill madur, 

en ʃiá meigo þier stærri men. Ræd eg ÿdr 

heilt: látid ecki mÿkit ivir ÿdur. Jlla mon  

þar þolat ʃlÿkum kogur-ʃueinum, Eda huer= 

25       fid after, og er ÿdr ʃá betri: Ella stefni þier 

i auʃtur att, ef þier Wilied til borgarinnar: 

en eg á nordur leid.   Tekur neʃt baggan, leg= 

gur a bak ʃier og ʃnÿr a Skogen, og er eÿ gie= 

tid æʃerner bædi honom heilan fara.    þeir 

30       ganga til Midgardz, og ʃia borg ʃtanda á Vel= 

li nockrum, og ʃettu hnacka a bak ʃier, adr 

þeir feinu yfir ʃied.   Grind var fÿri bor= 

gar hlidi.   Þor fieck ecki upp komid,   og 

ʃmugu millum Svalanna. þeir ʃia haull 

35       mÿkla, og geingu in, og ʃiá þar ærid ʃtora  

men.   þeir kuòddu vtgarda Loka, er þeir 

 

8 vaknar Skrimir ] vaknar (þoR) ſkrẏmir U 
9 akarn ] axkorn U 
10 ʃifiadur ] [vakn]aþr U 
15 ÿfir? ] ẏvir mer. U  
19-20 til...heitir ] til borgar er vtgarþr heitir U; borgarinnar er kallat er Útgarðr R; borggarenar er køllud er Wtgards PRE 
22 þier stærri ] þer þar ſtæṘi U; þér þar stærri R; thier ſtærre PRE 
29 gietid..heilan ] getiþ at æſirnir biþi haƞ U 
30 Velli ] v[oll]vm U; vǫllum R; völlum PRE 



 119 

s. 49  
komo fÿri háʃæti. han leit til þeirra ʃeint 

og glotti vid taun, og mælti: Seint er um land= 

Weg ad ʃpÿria ʃaunn tÿdindi, er ʃueinʃtauli einn 

er ordin af aukuþor. En meiri muntu en mier 

5         lÿʃt: Eda vid hueriom i Þrottum eru þier buir fie= 

lagar? Eingi mun ʃá hier vera med oʃs, er eÿ 

kunni nockrar iÞrottir. Loki ʃuaradi; eingi 

mon hier ʃá vera innan hirdar ad ʃkiótari 

mon eta en eg. þá ʃuarar Wtgarda-Loki; J= 

10       þrott er þetta, ef þu efnir, og reina ʃkal þet= 

ta.   han kallar á beckin, á þann mann er Lo= 

gi er nefndur, og beidur han freiʃta ʃin, moti 

Loka.   þá var tekid trog eitt mÿkit, og ʃett  

a hallar golfid, fult af ʃlátri, og ʃettist ad  

15       odrum enda en Logi ad audrum, og át huer= 

tueggi ʃem tÿdaʃt, og mættuʃt i midio trognio: 

hafdi Loki etid ʃlatur alt af beinum, en Lo= 

gi ʃlátur og bein og trogid med, og Wan Lo= 

gi leikin.   þá ʃpÿr Wtgarda-Loki huod ʃá 

20       vngi madur kÿnni leika?   þialfi ʃagdi at han 

mundi freiʃta ad renna ʃkeid vid einhuorn 

hirdman hanz. han ʃuaradi, þad er god Jþrott, 

og liet han Wel buinn ad fliótleika, ef han 

ʃkal þeʃsa iþrott Winna: og freiʃta ʃkal: gein= 

25       gur ut a gott ʃkeid, og kallar til ʃin ʃuein= 

ʃtaula nockurn er Hugi het, og bad han rei= 

na vid han fÿrʃta ʃkeid: og er hugi þui framar 

ad han ʃnÿʃt after i moti honom, ad ʃkedz enda. þá 

mælti Wtgarda Loki; þurfa muntu ad leggia þig 

30       meir fram, enn þó hafa hier komid ecki ofliótari mann. 

þá taka þeir annad ʃkeid. Og er hugi kiemur til  

ʃkeidz enda, ʃnÿʃt han after, og er þá langt kolf= 

ʃkot til þialfa.   þá mælti VtgardaLoki: Wel 

þiki mier þialfi renna , en eigi trui eg haunum 

35       nu ad han Winni Leikin, en ek mun reina er 

þeir renna it þridia ʃkeid: og nu er hugi er  

kominn til ʃkeidz enda, er þialfi eÿ kominn á mitt 

 
2 um...ad ] vm langan veg at U; um langan veg R 6 ʃá...ey ] ſa með oſſ vera er eigi U; skal hér vera með oss sá er R 
8 hier...eta ] ſa her iƞan hirþar er skiotara mvni eta U 
14 settist ad ] ſetiz loki at U; 15 audrum, og ] oþrvm megin ok U;  
18 en...Logi ] En logi hafþi etiþ ſlatr allt ok beinin ok sva trogit ok vaƞ logi U 
21 mundi ] mvn U; mun R; munde PRE 23 fliótleika, ef ] ſkiotle[ik ef] U; skjótleikinn ef R; 32 ʃnÿst ] ſnerizt U; snýsk R 
35 en...er ] En n[v] mvn reẏna U; En nú mun reyna R 
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skeidid. Nu er þetta reint.   þá mælti Wtgar= 

daLoki;   huad iþrott kantu þor? muntu Wera fÿ= 

ri þeim, ʃua mÿkit ʃem men hafa giort um þin 

Storvirki?   han ʃuarar at han helʃt Will þrei= 

5         ta drÿckio vid nockurn man hanz. WtgardaLoki 

ʃagd i  at þat má vel Wera, geingr i hòllina og 

bidur taka vitishorn, er hirdmen eru Wanir af 

ad drecka: han ʃÿnir þor, og ʃeigir, þad þiki vel 

druckid, ad drecka af i eino, en ʃumir drecka 

10       i tueimur, en eingin ʃua Weʃæll, ad eÿ drecki 

af i þremur. þor ʃÿniʃt hornid ecki mÿkid 

og þó miog langt: han War þiʃtur miòk, ʃetur 

a mun ʃier, og ʃualg ʃtorum, og ætlar han ʃkal 

eigi Luta aptari i hornid : og er han þraut eÿ= 

15       rindi og ʃier i hornid, ad nu er litlu minna i 

en adur.   þá ʃagdi Utgarda Loki, Wel er druckid, 

en eÿ til mÿkilz: mundi eg eẏ trua, ef mier væri 

ʃagt frá aʃa þor, ad han drÿcki eÿ meira. þu munt 

drecka audru ʃinni. þor ʃuaradi aungu, ʃetur 

20       hornid á munn ʃier, og ætlar af ad drecka, 

þreitir a drÿckiona ʃem honom Vanʃt Eÿrindi 

til, og en ʃier han ad stikillin hornʃinz Will 

eÿ upp, og ʃier i og ætlar nu minna hafa þor= 

rid, en it fÿrra ʃinn, er nu gott beranda bord  

25       a hornid. þá ʃuarar Vtgardaloki: huad er 

nu þor, muntu nu eigi, þor, ʃpara þier, til eins 

drÿckiar meir en þier mun hægt vera? Sua 

lÿʃt mier, at ef þu ʃkalt drecka en þridia drÿ= 

ckin, ad ʃá mun meʃtur ætladur Wera: en ecki 

30       máttu hier heita ʃua mÿkill madur ʃem æʃir 

kalla þig, ef þu giòrir eigi meira af þier 

um adra hluti. þá Ward þor reidur mióg, 

ʃetur hornid á mun ʃier og þreitir mest.  

Enn er han leit i hornid, þá hafdi leingʃt gengit  

35       á: Enn er han ʃier þad, giefur han upp og will 

ey drecka leingur. Þá mælti Wtgarda 

 
4 han...þreita ] svaraþi at hellzt vill haƞ þreẏta U; mælir Þórr at helzt vill hann þat taka til at þreyta R; Thör kvadſt hellſt vilia threita PRE 
8 þad...vel ] at þat þickir vel U; þessu þykkir þá vel R; theſſu thijker vel PRE 
10 Weʃæll ] veſall U;  
11 þremur ] þrimr U; þrimr R; thremur PRE 
12 þiʃtur ] þyrſtr U; þyrstr R; tyrſtur PRE  
29 drÿckin...mun ] drẏckiƞ ſem þeſſi mvn U; drykkinn sem þessi mun R; drycken ſem theſſe mun 
34 Enn ] Ok U; En R; enn PRE 
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Loki: audʃiedt er þat ad máttur þin er ecki mÿ= 

kill: Wiltu leika fleira?   þor ʃuarar, freiʃta  

Wil eg enn um fleÿri leika: en undarligt mundi 

þad þikia, ef eg Wæri heima med aʃum, ef ʃlÿ= 

5         kir drÿckir Wæri þar litlir kalladir, en huod 

leik Wilir þier bioda ? WtgardaLoki ʃagdi, 

þad er ungra ʃueina ad hefia upp af Jòr= 

du katt min, en eÿ munda ek ʃlÿkt kunna 

ad mæta vid aʃaþor, ef eg hefdi eÿ ʃied ad 

10       han er minni madur en mier er ʃagt.   þá 

hlióp fram kottur grár á hallar golfid, mÿ 

kill heldur .   þor tok hendinni vndir kui= 

din nidur, og lÿfti upp, en kautturin beigdi 

keingin, og ʃua ʃem han rietti hondina, lÿfti 

15       kautturin einum fætinum.   þá mælti Vt= 

gardaLoki, ʃua fór ʃem mig Wardi, kauttvrin 

er heldur mÿkill, en þu ert lágur og litill. 

þór ʃuarar, ʃua litill ʃem eg er, þá gængi til  

ein huer ÿder, ok fáiʃt vidor mik, nu er ek 

20       em reidur. WtgardaLoki ʃagdi, og litaʃt um 

eigi ʃie eg hier þan man, at eigi muni lÿtil= 

rædi þikia ad glima vid þig: kallid hingad 

kiellingu fostru mina, og faʃtu vid hana, felt 

hefur hun stærri ʃueina, og þá er mier lÿ= 

25       tast huergi oʃterkligari en þu. Ecki er þar 

af annad ʃagt, en þuÿ hardara þor knÿʃt  

ad, þuÿ faʃtara ʃtód hun :   þá tók kielling 

ad leika til bragda, þor vard laus á fotum, 

og voro ʃuiptingar hardar, fiell þor á kne  

30       òdrum fæti, og þá bad VtgardaLoki þau hætta, 

og liet han eÿ þurfa fleirum ad bioda fang, og 

voro þeir þar um nottina. Enn um morgun en 

biugguʃt Æʃir burt, og beiddi han þá á gau= 

tu, og ʃpurdi huòrn veg þór þotti fòr ʃin ordin? 

35       þór ʃagdi þeir mundi *`^´ han lÿtin man.   þá                    ´kalla` 

ʃagdi Wtgardaloki : nu ʃkal ʃaÿa þier id ʃanna: 

 
3 Wil eg ] mvn ek U; má ek R; mä eg PRE 
9 mæta ] mæla U; mæla R, PRE 
18 eg er ] ek em U; þér kallið mik R; thier kalled mig PRE 
19 yder...mik ] ẏþaṘ at faz viðr mik U; ok fáisk við mik R; og faeſt vid mig PRE 
23 kiellingu ] kerlingo U; kerlinguna R; Kiellinguna PRE 27 kielling ] kerling U; kerling R; Kelling PRE 
32-33 um...burt ] vm morgiƞiƞ bivGvz æſirnir a brot U; 
34 huòrn...fòr ] hvernveg þor þæti favr U 
35 `^´ ] med detta tecken hänvisar skrivaren till glosan i marginalen, kalla 
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Er þu ert kominn vtaf borginni: Eigi hefdir þu 

komid i hana ef ek hefdi truad þig ʃua mÿkilz  

hattar ʃem þu ert, en ʃiónhuerfingar eru giòr= 

uar, firʃt a ʃkoginum, og kom ek firʃt til fundar 

5         vid ydur, og er þu Wildir leiʃa nest-baggan, 

var han bundin med gris-iarni, en þu fant 

eigi huar upp war ad luka : þá lauʃt þu mik 

med hamri þinum þriʃvar ʃinnum, og var it 

firsta minst, og þó ʃua mÿkit at mier mundi 

10       unnit hafa at fullu, ef á hefdi komit : enn þar 

er þu ʃáʃt á hòll minni ʃet-berg, og þar i ofan 

þriá dali ferʃkeitta , og eirn diupastan, þad voro 

hamar ʃpor þin: ʃetbergino brá eg fÿri hòggin. 

Enn Loki þreitti leik vid Eld um átid, Enn þialfi 

15       tók hlaup vid hugin , og matti eig, og eingi an= 

nar þar vid han þreita : þad var þó meʃt un= 

dur er þu drakʃt af hornino, er annar endir 

var i ægi, þadan eru ordnar fiaur urnar, en 

þar liptir þu upp midgardz orminum, er þu tokʃt 

20       kattin, en þad hrædduʃt allir er þad ʃau, er þu 

liptir einum fætinum á kiettinum: en þu fek[s]t 

þar vid Elli er þu hugdiʃt vid kiellinguna, hen= 

ni hefur eingi á knie komid: Enn þier komid mig 

eÿ optar heim at ʃakia. þá brgdur þör upp  

25       hamrinum, og nu ʃier han huergi Wtgarda 

Loka, og eigi heldur borgina. 

hier ʃeigir fra þui er þór  

för at draga Midgardz orminn. 

Efter þenna atburd ʃnÿr þór heimleidir 

30       ætlar nu ad hitta midgardz ormin, og kom til Jòtuns 

nockurs er Eimir er nefndur: Enn um morgunin 

bióʃt Jòtuninn til fiʃka :   þór vill fara med honom,  

en Jòtunen let ecki gagn wera ad kogur ʃueini þeim, 

mun þig kala ef eg ʃit leingi og vtarliga a mi 

35       dinu ʃem eg em vanur.   þór reiddiʃt honum 

miòg, og huad þad eÿ Wÿʃt, og ʃpurdi huad þeir 

 

2 hefdi...þig ] hefþa vitaþ þik U; ek hefða vitat áðr at þú R; heffde eg vitad thu PRE 
3 eru ] vorv U 
18 fiaur urnar ] fiorvrnar U; fjǫrur R; fiørur PRE  
29 heimleidir ] heimleiþiſſ U 
32 Jòtuninn...þòr ] iotvƞ at fara til fiſkiar. þoṘ U 
34 vtarliga...ʃem ] vtarla a miþ[v]m ſem U; útarliga sem R; Wtarlega ſem hann PRE 
36 huad ] kvaþ U 
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ʃkildi hafa ad beitum?  Eimir bad han fá ʃier 

beitur. Þór tok vxan er heitir himinriodur, er 

Eimir atti, og ʃleit af haufudid, og ʃettist i au= 

ʃtur-rum, og þotti Eimi han heldur rooa mÿ= 

5         kit, og liet þá komna á þær vaʃtir, ʃem hann 

var vanur, og bad þá eigi rooa leingra.   Þór liest 

vilia enn miklo leingra rooa . Eimir kvad þad hætt um 

Midgardzormin.   þor vill roa,   Eimir vard okátur. 

þor greiddi Wadin, og liet koma vxa haufudid a 

10       aungulin, og fór til gruns. Midgardzormurin 

beit a aunglinum, og kom á gominn, enn ormu= 

rin brá Wid faʃt, ʃua ad bádir hnefar þórz 

ʃkullu vid bordino. þá færdiʃt þór i ásmeigin, 

ʃpirndi vid faʃt, ʃva ad han hlióp bòdum 

15       fótum i giegnum ʃkipzbordid, og ʃpirndi vid 

grunni, droo þá ad ʃier ormin, og upp vidr 

bordino: En eingin hefur ʃá ʃied enar ógur= 

leguʃtu ʃÿnir, er eÿ hefur þad, er þor hueʃti au= 

gun á ormin, en han ʃtardi nedan á moti, og 

20       blis eitrino: Jotunin vard litverpur er 

han ʃá ormin, og ʃærinn fiell in nockut: En  

er þor greip hamarin falmadi Jòtunin  

til agnʃa[g]ʃins, og hió vid bordino Wad þors 

Enn ormurin ʃauck i Sæin, En þór kaʃtadi  

25       hamrinum, og lauʃt Wid Eÿra Jòtninum 

ʃua han ʃteiptiʃt ad bordino, og lauʃt, af  

honum hofudit vid häena, En þór od til 

landz. þa mælti gangleri : mÿkid afrek var 

þetta.     Hár ʃuarar : 

30       Fra Liflati Baldurs og faur  

hermodar til Heliar.  

Meira war hitt Wert, er Baldur inn 

godi dreimdi hættlega, og ʃagdi aʃum. Frÿgg 

beiddi honum grida ad eingi grandadi honom, 

35       Eldur nie iarn nie vatn, malmur nie ʃtei= 

nar nie Widur, ʃott nie dÿr, foglar nie  

Eitur ormar. og er þetta War giort, var þad 

 
9 koma vxa ] koma a vxa U; koma á ǫngulinn oxahǫfuðit R 
11 á gominn ] i gomiƞ U 
27 häena ] haonv[m] U 
31 hermodar ] hermoðſ U 
33 hættlega ] hætligt U; hættliga R; hættelega PRE 
36 Widur...foglar ] viþir ſotir ne dẏr. fvglar U 
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skiemtan Baldurs ad han ʃtód upp á þingum, ʃkildu 

ʃumir ʃkióta ad honom, enn ʃumir hòggva, ʃumir grÿta: 

han ʃakadi ecki.   En er Loki ʃá þad, lÿkadi honom illa, 

geck til Fenʃala, til Frÿggiar, og bra ʃier i kono lÿki: ʃpÿr  

5          Frÿgg, ef hun Wiʃsi huad men hefduʃt ad á þingum ? hon  

ʃuarar, ad allir ʃkutu ad Baldri, en han ʃakar ecki. þá  

mælti Frÿgg: Eigi mun Wopn nie Widur bana Baldri, 

Eÿda hefi eg af òllum tekid.   þá mælti konan, hafa 

allir hlutir Eÿda Vnnid ad eira Baldri ? Frÿgg  

10        ʃuarar, Widarteiningr eirn Wex fÿri Weʃtan Wal= 

hòll, er heitir Mistilteinn, ʃá þotti mier ungr ad krefia 

Eÿdʃinz.   þá huerfur konan.   En Loki geingr til og tekur 

miʃtilteinin, og ʃlÿtur upp med rotum, og geingr til 

Þingz. Haudur ʃtod Wtarligga i manhringnum,   er 

15        han var blindur. þá mælti Loki vid han : huÿ ʃkÿ= 

tur þu eÿ ad Baldri? han ʃuarar, þuÿ ad eg ʃe ecki, 

og þad annad ad ek em Wapnlaus. Loki mælti, gor 

þu i lÿking annara manna, og Weit honom ad ʃokn, 

eg mun Wÿʃa þier til hanz, ʃkiót þu ad honum ven= 

20        di þeʃsum. haudur tok miʃtilteinin og ʃkaut i gieg= 

nu Baldur, og War þad meʃt ohappa ʃkot med gudum 

og monnum . Nu ʃá huer til annars, og allir 

med grimmum hug till þeʃs ʃem giort hafdi, en 

eingin matti þar hefna, á grida ʃtaudum. allir 

25        baru illa harmin, en Odin Werʃt: War þar grátur 

fÿri mál.   þá ʃpurdi Frÿgg, huer ʃá Wæri med aʃum, 

er eignast Wildi aʃtir hennar, og rÿda á helve= 

ga, og ná baldri med Vtlausn?   Hermodur 

ʃon Odinz fór og reid Sleipni. Baldur War 

30        lagdur i ʃkipid hring horna, og ætludu gudin 

framm ad ʃetia med balgierd, og tokʃt þad eÿ, 

fÿrr en hÿrrokin kom til, hon reid Wargi og 

hòggormar Woro ad taumum. Odin kallar Ber= 

ʃerki fióra ad halda hestinum, og nu feingo ber 

35        ʃerkier eÿ haldid taumunum. hon dró fram 

ʃkipit, og ad fÿrʃta Widbragdi hraut ʃkipid ur 

hlunnunum. þá Wildi þór liósta hana, en 

gudin banna þad. Lÿk Baldurs Var berid á  

bálid.   Nanna Nefz dottir ʃprack er hun frá. 

40        Þór Wigdi bálid med Miòlni, og han ʃpirndi duer= 

ginum Lit a bálid. þar voro þá òll Gudinn. 

 

4 geck...bra ] Geck til fenſala til friĠiar til fenſala. ok bra U 
13-14 rotum...Haudur ] rotvm. gengr til þingſinſ. En havþr U  
23 ʃem giort ] er gert U 
32 hÿrrokin ] hẏRoken U 
32-35 og...haldid ] ok vargar voro at tavmvm. Ok nv fengo eigi berſerkir halldit U; ok hafði hǫggormar at taumum þá hlióp hon af hestinum, 
en Óðinn kallaði til berserki fjóra at gæta hestsins, ok fengu þeir eigi haldit R;  
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Freÿr ʃat i kierru, og War þar beittur fÿri gaulturinn 

gullinburʃti, eda ʃligrutanni.   Heimdallur reid gull= 

topp, en Freÿa ók kauttum ʃinum.   þar Woro 

og hrimþuʃsar .   Odin lagdi á balid drupni og 

5           heʃt Baldurs med òllum reida.   Hermodur reid 

nÿo nætur til Giallar=ár, og á gulli hladna bru. 

Modgudur giætti bruarinnar, og hun mælti : Fÿrra 

dag reid Baldur hier med fimmhundrud manna, 

en eÿ glimur midur vndir þier einum.   þá reid 

10        han ad helgrindum, og ʃá þar brodur ʃin: han bar 

fram bod ʃin. En ʃu ein War Wan um brottkomo  

hanz, ad ef allir hlutir gráta han med aʃum kui= 

kir og daudir: En ella haldiʃt med Heliu. Baldr  

feck honom hringin drupni, en Nanna ʃendi Frÿgg  

15        fald, en Fullu fingur-gull.   þá fór Hermodr  

after i aʃgard og ʃeigir tÿdindi.   þá bádu gu= 

þin alla hluti ad gráta Baldur ur helio, men 

og kuikindi jòrd og ʃteina, trie og allur malmur 

gretu Baldur, ʃem þu munt ʃied hafa, ad þeʃsir 

20        hlutir allir gráta i froʃti og hita.   þad er ʃagt 

ad gudin finna gÿgi i helli nockrum, er þaukt 

nefndiʃt, bedia hana gráta ʃem alt annad Bal= 

dur ur heliu: Hun ʃuarar: 

þau kt mun gráta  

25               þurrum tárum 

Baldurs helfarir, 

kuikz eda daudz : 

haldi hel þui er hefur. 

þar War Loki raunar: þá er Gudin Wiʃsu þad 

30        voro þau reid Loka, og fal han ʃig á fiall nok= 

ru, og voro fiórar dÿr á huʃi hanz, ad han 

ʃægi i allar áttir, en um daga War han   i 

Franingz forʃi, i Laxa lÿki. honom kom   i 

hug ad æʃirner mundi ʃetia Wiel fÿri han: 

35         tók ʃidan lÿngarnid, og reid mauʃkua ʃem 

net er giort.   þá ʃá han æʃi þangad fara. 

Odin hafdi ʃied han Vr hlidʃkialf. Loki 

hliop i ána, en kaʃtadi netinu á Eldin.   qva= 

ʃer gieck in fÿrʃt er Witrastur War. 

40        þa ʃkildi han ad þetta mundi Wel til fiʃka og 

 
4 drupni ] dravpni U 
11 brottkomo ] brot kvamo U  
12 hanz...allir ] hans ef allir U; kuikir ] kẏckvir U; kykvir R; kviker PRE  
18 kuikindi ] kẏqvindi U; Kvikindinn PRE 
32 ʃægi...en ] ſæi i allar ætir. En U 
33 Franingz...honom ] franangſ forſi i laxſ liki. hanvm U  
38 qvaʃer ] kvaſer U 
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Toko efter faulʃkuanum er netid brann:   fara i forʃin 

og hielt þór òdrum netz halfi, en allir æʃir audrum, enn 

Loki lagdiʃt millum steina tueggia, og draga þeir ne= 

tid ÿfir han framm. Fara òdru ʃinni og binda ʃua  

5          þungt vid, ad eÿ matti Vndir fara. þá fór Loki 

fÿri netino, og er fram komid var til ʃiófar, hlei= 

pur han *ÿfur uppþimulin, og rennur Vpp i forʃin. 

Nu ʃiá æʃirnir huar han fór, ʃkipta nu lidi ʃinu 

i tuo ʃtadi: þór vedur eftir midri Anni, og fara 

10         ʃua Vt til ʃiófar: og er Loki ʃier lÿfzhaʃka á ʃió= 

inn ad leggia, þá hleipr han *ÿfur netid, en Þór greip 

han haundum, en han rendi i haundum haunum 

og nam hòndin ʃtadar i ʃpordin: og er fÿri þá ʃáuk 

lagʃin after miór.     Loki War nu tekinn gridalaus 

15        og færdur i helli nockun, og toku hellur þriár, 

og ʃetti á enda, luʃtu rauf á huorri. þa voro 

teknir ʃÿnir Loka Wali og Nári, og brugdu 

Wala i Wargzlÿki, og reif han i ʃundur Nára, 

þá toko æʃir þarma hanz, og bundu Loka med 

20        ÿfir þria Eggʃteina: Stod eirn Vndir herdum, 

annar Vndir lendum, þridi Vndir knesbotum 

og Wrdu baundin ad Jarni. Skadi feʃti Eitur 

orm ÿfir anliti honom, en Siggunn hielt 

mundlava Wndir eitur=dropana, og ʃlær vt 

25        eitrinu, og þá drÿpur i andlẏt honom, er full 

er mundlaugin, og kippiʃt han þá ʃua hart 

Wid, ad jord ʃkielfur.   þar liggur han til 

Ragna-Rauckurs. 

Frá Fimbul=vetri og Ragna=ròkri. 

30        Huad ʃeigir þu frá Fimbul-vetri, ʃagdi Gang= 

leri? hár ʃuarar: drÿfur þá ʃniór ur òl= 

lum attum, þá eru frost mÿkil og Windar, 

Ecki nÿtur ʃolar.   þrir vetur fara þrÿr ʃamann,  

en ecki ʃumar i milli, en adur ganga adrir þrÿr 

35        Wetur, þeir er um alla veròld eru orostor. dre= 

paʃt brædur fÿri agÿrni, og eingin þirmir fau= 

dur nie ʃÿni, i manndrápum eda ʃifiom. Sua Seigir 

Brædur munu beriast, og ad baunum verda, 

munu Sÿʃtrungar ʃyfiom ʃpilla, 

40               hart er i heimi, hordomur mÿkill, 

skiegg òld, ʃkalm òld, ʃkildir klofna, 

Wind òld Warg òld, Vns Weròld Steipiʃt . 

1 Toko ] gerþv U; gerðu R; giørdu PRE 
6 og...til ] ok er ſ[kamt] var til U     7 ÿfur ] här använder skrivaren förkortningstecken för -ur i st. f. ett förväntat tecken för förkortning av -
ir/-er.  
8 lidi...tuo ] liþino i tva U; liðinu í tvá R 
10 ʃióinn...leggia ] ſæiƞ at fara U; hlaupa á sæinn R; hlaupa i Siäfenn PRE 
24 mundlava ] mvnlavg U; mundlaugr R; Munnlaug PRE 
35-37 drepaʃt...nie ] dreifaz niþr fyrir agirni ok engi þẏrmir feþr ne U; drepaſt Brædur fyrer Agyrne ſaker og einginn thyrmer fødur PRE 
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Mun eingin madur òdrum þirma. Wlfurin gleipir 

ʃolina, og er mein ʃint mònnum: þá gleipir annar ulfurin 

tunglid. Stiòrnur huerfa, Jordin ʃkielfur, biòrg og vi 

dir loʃna vr iordinni og hrinia , fiotrar og baund brot= 

5           na:   þá verdur Fenris-vlfurin laus: þá geiʃir hafid a 

landid, þui ad midgardz ormurin ʃnÿʃt i Jòtun heima: 

þá losnar ʃkipid naglfari, er giòrt er ur nauglum 

daudra manna, þui ʃkal madur Eÿ deÿa med oʃkor= 

num nauglum, at ʃá eikur mÿkil efni til ʃkipʃins 

10        Naglfara, er gudin vildu ad ʃeint Wæri giort, og 

ʃua mennirnir, enn i þeʃsum ʃævargangi flÿtur Nagl= 

fari: hrimer ʃtÿrir honom .   fenrisvlfurin fer med 

gapandi munnin, og er in nedri kiaptur med Jordu, 

enn inn efri med himni, gapa mundi han meira ef 

15        rumid Wæri til. Midgardzormurin blæs Eitri, 

og adra hlid uppifir honom þá klofnar himinin, 

og i þeʃsum gnÿ þá rÿda mispelz meigir.   Svar= 

tur rÿdur fÿrʃtur, fÿri honom og efter er eldur 

brennandi : ʃuerd hanz er ʃva biart ʃem ʃol: 

20        en þá er þeir rÿda brotnar Bifrauʃt. Mispelz 

meigir rÿda `a´ vollin vigriþin. Fenrisvlfurin og midgardz 

ormurin, þar er og Loki og hrÿmer med honom, Lo= 

ka fÿlgia og hellurnar.   Mispelzmeigir hafa einir 

ʃier fÿlking, og er ʃu biòrt. vollurin vigriþiner 

25        hundrad rasta vidur á huorn veg. heimdallur  

blæs i giallar horn, og Wekur upp òll Gudin 

til þingʃins. Odin rÿdur til Mimisbruns, og tekur 

af Mimi rád fÿri ʃier: þa ʃkielfur aʃkur ẏgdra 

ʃils, og eingi hlutur er þá otta-laus á himni og 

30        á Jordu. Æʃir herklædaʃt til þingʃins, og 

allir einheriar koma á vòllin. Odin rÿdur med 

gullhialmin firʃtur, og hefur Geirin Gugni i 

hendi, og ʃtefnir á moti Fenris-ulfinum.   Þór  

berʃt vid midgardz ormin. Freir moti Surti, 

35        og fellur han er han hefur eigi ʃuerdid goda. 

hundurin garmur er þa lauʃ frá gnÿpa= 

lundi, og berst vid Tyr, og hafa huortueg= 

gio bana, þór drepur midgardz orminn, og 

ʃtÿgur nÿo fet fram um eitur orm ʃins. 

40        Wlfurin gleipir ódin, og er þad hans bani. 

 

10 seint...og ] ſeint ẏrþi gert. ok U; seint at gert yrði R; ſeint giort yrde PRE 
11 mennirnir ] meƞinir U; menn R; Menn PRE 
13 kiaptur ] keptr U; Kiaptur PRE 
17 gnÿ...rÿda ] gnẏ riþa U 
32 Gugni ] gvngni U 
37 Tyr...bana ] tẏ ok hevir hvartveĠi bana U; Tý ok verðr hvárr ǫðrum at bana R; Tyr og verdur huor ødrum ad bana PRE   
39 nÿo...um ] fram niv fet vm U 
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s. 58 

þá ʃnÿr Vidar framm, og ʃtÿgur odrum fæti i nedra 

kiapt, han hefr þan ʃkoo er leingi hefr verid til 

ʃamnad, þad eru biórar, er menn taka ur ʃkom 

ʃinum fÿri tanni og hæli, þui ʃkaltu þeim bió= 

5          rum a brott kaʃta, ʃá madur ad þui vill hÿg= 

gia, ad koma Aʃum ad lidi: annari hendi tekur 

hann en efra keft hans, og rÿfur i ʃundur gin 

hans, og verdur þad ulfʃins bani. Loki berʃt 

Wid heimdall, og verdur huor annars bani. 

10         þá ʃlingr Surtur eldi ÿfir Jordina, og bren= 

nir heiminn allan; ʃem hier ʃeigir: 

hátt blæs heimdallur, 

hornir a lofti, 

Mælir Ódin vid 

15               Mimis haufud. 

Skielfur ÿgdraʃilz 

aʃkur ʃtandandi. 

Jmur alna trie. 

æʃir eru a þingi. 

20               huad er med aʃum? 

huad er med aʃinnum? 

Stinia duergar 

fÿri ʃteins dÿrum, 

vebergz vÿʃir 

25               viti þier enn eda huad? 

Sol mun ʃortna, 

ʃÿgur fold i mar, 

huerfa af himni 

hridar ʃtiornur: 

30               geiʃar eimi 

vid aldar nara, 

leckur hár hiti 

vid himin ʃialfan. 

Gangleri ʃpÿr :   huad verdur Þá efter er bren= 

35        dur er himin og daud godin og men? hár ʃua= 

rar: huer ʃkal þá bua i nockrum heimi ? Þa ʃagdi 

Þriþi, margar eru viʃtir godar og margar illar: 

Beʃt er ad vera a gimli medur Surti, og gott er 

til drÿckiar i Brimli, eda þar ʃem heitir Sindri, 

40        þar bÿggia godir menn.   a Náʃtraundum er 

mÿkill ʃalur illur: dÿr horfa nordur, han 

 
2 ʃkoo...verid ] ſko. er allan all[dr] hevir verit U; skó er allan aldr hefir verit R 
10 slingr ] ſlavngvir U; slyngr R 
18 Jmur...trie ] ẏmr it alna tre U; ymr it aldna tré R; Ymur ed Alldna tre PRE 
23-25 fyri...viti ] fẏrir ſteinſ dẏrvm viti U 
27 ʃÿgur...mar ] ſigrfolldiƞar U; søkkr fold í mar R 
31 vid...nara ] ok alldrnari U 
35 godin...men ] goþin avll ok meƞ U; goðin ǫll ok allir einherjar ok allt mannfólk R 
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s. 59 
Er orfin af orma hrÿggiom, en orma haufud hanga 

inn um gluggana, og bláʃa þeir eitri, ʃua ár fal= 

la af, og vada þeir menn þær, er ero Eidrofar 

og mordvargar;   ʃem hier ʃeigir : 

5                Sal veit eg ʃtanda 

Solu fiærri, 

Ná-ʃtraundum á, 

nordur horfa dÿr: 

falla Eitur dropar 

10               Jnnum liora, 

ʃá er undin ʃalur 

orma-hrÿggiom. 

Þar ʃkulu vada 

Þunga Strauma 

15               men mein ʃuærir  

og mordingiar 

og Þá annars glepur 

Eÿra Runu . 

Enn i Huergelmi 

20               vitum verst vera, 

Þar ʃug nidhoggur 

nai fram framgeingna, 

ʃlitvargur vea. 

viti þier en eda huad? 

25         Þa ʃpurdi gangleri: huort lifa þa nockur gu= 

din, eda er þá nockur Jordin eda himinin ? Hár 

ʃuarar: upp ʃkÿtur Jordunni ur ʃænum, og er 

hon græn og oʃanir akrar:   vidar og vali 

lifa, og hefur eingi ʃuarta logi grandad þeim 

30         og bÿggia þeir á jda velli, þar ʃem fÿrrum 

var Ásgardur, og þar koma ʃynir þors magni 

og modi, og hafa þar Miólni.   þar kiemur Baldr 

og haudur fra Helio, talaʃt vid og minnaʃt á 

rauner ʃinar:   ræd a um tÿdindi Midgardz ormz, 

35         og Fenrisvlfz.     þá fin na þeir i graʃino, gull= 

tauflur, er æʃir haufdu att, ʃem hier  

ʃeigir: 

vidar og vali 

bygia ve guda, 

40               þá er ʃiatnar 

Svarta-logi. 

 

15 mein ʃuærir ] meinſvarar U; meinsvara R Mein ſuarar PRE 
16-20 og...vera ] ok morþingiar. J hvergelmi er verſt U; En í Hvergelmi er verst R  
22-25 nai...gangleri ] nai framgengna. Þa Segir Gangleri U 
29 og...þeim ] ok ſvartalogi hevir eigi grandat þeim U; Nie Svartaloge grandad theim og byggia PRE  
34 rauner ] rvnar U; rúnar R; Rauner PRE 
40 ʃiatnar ] ſloknar U; sortnar R; Sortnar PRE   
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s. 60 
Modi og Magni 

ʃkulu Miòlni hafa, 

vignis ʃÿnir 

ad Wig-rodi .  

5                 Enn i holdi Mimis leinaʃt meÿar i Svarta Loga 

Lÿf og lÿf-þræʃer 

Er þar leinaʃt meÿar 

J Mimis holdi: 

morgin dògguar Þær 

10               ad mat hafva: 

Enn þadan af 

alder alaʃt. 

Sólin hefur dottir gietid, eigi ofegri en ʃig, og 

fer hon leid hennar. 

15              Eina dottir  

Ber alf-ròdull, 

adur hana 

Fenris fȧi, 

Su mun renna 

20               er reÿn deÿa                            ´ Reiginn ` 

modur brautir mær.  

Nu er gangleri heÿrir þetta ʃagt, þá verdur 

gnÿr mÿkill, og er han á ʃliettum Welli.  

      Og er æʃir heÿra þetta ʃagt, gafo þeir 

25                     ʃier þeʃsi nofn aʃanna, at þá 

               er langar ʃtundir lidi efa= 

              diʃt menn ecki, at allir væri 

                enir ʃaumu æʃir, er nu er 

                   fra ʃagt, og þeʃsir æ= 

30                               ʃir er nu voro: og 

                        - var auku-Þór 

                              kalladur 

                               áʃaþor . 

 

   hier   endar   gÿlfa gÿnning   .  

 

 
 
 
 
3 vignis ] vignigſ U; Vingnis R; Vingnis PRE 
9-12 morgin...alaʃt ] morgin davGva þær. ok þar vm alldr alaz. U; Morgindqggvar þau sér at mat hafa, en þaðan af aldir alask R 
17 hana ] heƞi U; hana R; hana PRE 
18 Fenris fȧi ] fenrir fari U; Fenrir fari R; Fenrir fari PRE 
20-21 er...mær ] eþa riþa regin bravtir mær U; re regin deyja móður braut mær R 
22 þetta...þá ] þetta þa U 
24 æʃir ] æſirnir U; Æsir R 
28 enir...æʃir ] einir þeir æſir U 
33-34 áʃaþor...gÿnning ] aſa þoR. U 
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