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Sammandrag 

I föreliggande uppsats undersöks bruket av allitteration med s- i isländska rímur före 1550 

utifrån ett material som består av 42263 versrader från 31 verk diktade under perioden 1350–

1550. Syftet är att bidra till kartläggningen av ríma-språket samt att diskutera hur resultaten 

förhåller sig till tidigare forskning som visar att reglerna för hur man allittererar med s- 

förändras under 1300-talets mitt när sn och sl bryter sig ut ur den större allitterationsklassen s-

allitteration på grund av konsonantinskottet [t] och används som egna allitterationsklasser 

eller i allitteration med st (snyltljudsallitteration) genom att den inskjutna konsonanten ingår i 

allitterationen. Resultaten skiljer sig något från tidigare forskningsresultat genom att uppvisa 

variation i allitterationsbruket där s-allitteration fortsätter att användas av vissa diktare, 

särskilt under perioden 1450–1550, vid sidan av de nya sätten att allitterera med sl och sn.  

Det är troligt att denna variation kan förklaras utifrån både språkinterna orsaker som 

funktionalitet, och språkexterna orsaker som traditionskänsla och inlärningsform. Samtidigt 

förekommer de yngre allitterationsformerna, som följer principen om att sonoritetslågpunkten 

är den lingvistiskt relevanta positionen vid isländsk allitteration, i fler verk än den äldre s-

allitterationen. Att man bland dessa finner fler exempel på sl och sn som egna allitterations-

klasser än i snyltljudsallitteration antas bero på en motvilja mot att bryta mot poetisk tradition.  

Några av undersökningens exempel på den senare allitterationsformen är äldre än tidigare 

kända exempel på denna typ av allitteration och dessa bidrar till att stärka dateringen av 

konsonantinskottet till 1300-talet. Sammantaget visar resultaten att både språkinterna och 

språkexterna faktorer har varit aktiva i utvecklingen av allitterationen med s- under den 

undersökta perioden, och att det poetiska språket stått under inflytande av såväl det vanliga 

språket som det metriska systemet.  
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1 Inledning 

Forskning rörande den medeltida litteraturen på Island har i hög grad präglats av en 

guldålderstanke där man har sett eddadiktningen, islänningasagorna, skaldediktningen och 

konungasagorna som bärare av en mer ursprunglig litterär och språklig tradition. Bidragande 

till denna tanke har säkerligen även varit mångas syn på dessa texter som ovärderliga källor 

till kunskap om förkristen nordisk kultur. Detta har lett till en forskningssituation där senare 

medeltida litterära genrer under en längre tid inte åtnjöt samma status inom forskarvärlden 

som den äldre traditionen. Även om sådana genrer som riddarasögur och fornaldarsögur 

vunnit en ökad popularitet inom forskningen finns det de texttyper som fortfarande är relativt 

outforskade. En sådan halvplöjd åker är ríma-diktningen (pl. rímur) som uppstod på Island 

vid mitten av 1300-talet. Talande är att en undersökning av titlarna i tidskriften Scripta 

Islandica (1950–2012) från utgivningsstarten 1950 fram till i dag, som jag genomförde under 

ett tidigt skede av uppsatsarbetet, visar att 18 artiklar har ägnats åt islänningasagor medan 

enbart en artikel har ägnats åt rímur.
1
 

Även om rímur inte har blivit föremål för lika mycket forskning som mycket av den äldre 

isländska litteraturen är det ett högst intressant fält. Jakob Benediktsson anger i 

uppslagsverket Hugtök og heiti í bókmenntafræði (1998 s. 218) bland annat följande skäl till 

att rímur bör betraktas som en betydelsefull litterär genre: de har i vissa fall bevarat äldre 

sagoämnen som annars gått förlorade, de upprätthöll folkets förbindelse till och förståelse för 

det gamla poetiska språket, de är ovärderliga källor till det isländska folkets tidsfördriv och 

underhållningsstoff under fem århundraden och de är viktiga källor till kunskap om isländsk 

språkutveckling. Trots den kunskap som står att finna i studiet av rímur är det fortfarande ett 

relativt outforskat fält och stora delar av källmaterialet är fortfarande outgivet. För att vi bättre 

ska kunna förstå denna textgenre och för att vi ska kunna bruka rímur till att öka vår kunskap 

inom olika vetenskapsfält tarvas ytterligare forskning. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka allitteration med s- i isländska rímur från tiden före 

reformationen och utifrån denna undersökning är förhoppningen att kunna kasta ljus över ett 

antal frågor om ríma-språket och utvecklingen av den isländska allitterationen under den 

                                                           
1
 För undersökningen utgick jag ifrån en lista tillhandahållen av Veturliði Óskarsson som riktlinje över vilka 

verk jag skulle räkna till genren islänningasagor, se bilaga 1. 
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undersökta perioden. Tidigare forskning om isländsk allitteration, i vilken det medeltida 

undersökningsmaterialet i huvudsak har bestått av skaldediktning och diktning i de eddiska 

versmåtten, har visat att 1300-talet är en period då förändringar sker i allitterationen med s-. 

Därför är de huvudsakliga målen att jämföra resultaten med tidigare forskning för att se om 

några skillnader blir uppenbara när man utgår från ett ríma-material, samt att beskriva hur 

allitterationsbruket i de undersökta texterna ser ut och att utifrån detta diskutera de faktorer, 

både språkinterna och språkexterna, som styr allitterationsbruket och skapar förändringar i 

det. Vidare syftar undersökningen till att belysa förhållandet mellan vanligt språk och poetiskt 

språk, samt hur detta förhållande påverkar och gestaltar sig i språklig förändring. 

Eftersom rímur i relativt låg grad varit föremål för eller ingått i forskningsundersökningar 

är ett annat mål med uppsatsen att visa vilka möjligheter som finns i att använda denna korpus 

som språkhistoriskt forskningsmaterial. Förhoppningsvis kommer det även vara möjligt att, 

med resultaten från undersökningen, visa att det är ett material som innehåller för den språk-

historiska forskningen intressanta nya fynd och upplysningar. 

 

1.2 Termer och förkortningar 

Följande avsnitt innehåller termer och förklaringar, till stor del sådana rörande metrik, som 

kan vara läsaren till hjälp för att lättare kunna följa med i uppsatsens text. Ett par 

förkortningar av frekvent anförda verk och författare tillkommer i platsbesparande syfte. Ett 

förtydligande som också är värt att göra här är att termen skaldediktning i denna uppsats avser 

all diktning skriven i skaldeversmått och inkluderar, till exempel, även religiös diktning. 

 

allitterationsklass grupp av språkljud och/eller ljudförbindelser 

mellan vilka allitteration är möjlig 

 

BKÞ Björn K. Þórólfsson 

 

gnýstuðull (pl. gnýstuðlar) allitterationsklass bestående av en enskild  

konsonantgrupp 

 

RIA Ragnar Ingi Aðalsteinsson 

 

RS (I och II) Rímnasafn (I och II) 
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s-allitteration allitterationsklassen i vilken sj, sl, sn, sv och 

s+vokal ingår (hos vissa diktare även sm). 

Ska inte blandas ihop med »allitteration med 

s» som innefattar alla allitterationsklasser i 

vilka [s] är det första ljudet 

 

sekundär allitteration när ett allittererande par sekundärt till den 

regelbundna allitterationen förekommer i 

versraden 

 

snyltljudsallitteration allitteration som möjliggörs av inskottsvokal, 

t. ex. att allitterera sl (s[t]l) mot st 

 

sonoritetslågpunkt den minst sonora positionen i en stavelses 

ansats 

 

överallitteration när de allittererande stavarna inom versraden 

eller versradsparet är fler än reglerna för 

versmåttet anger 

 

 

2 Bakgrund 

Detta kapitel innehåller två avsnitt med kort bakgrundsinformation om rímur i 2.1 och om 

isländsk allitteration i 2.2. Därefter följer en forskningsöversikt i 2.3 och en genomgång av 

undersökningens material i 2.4. 

 

2.1 Rímur 

Uppgifterna i detta avsnitt är i huvudsak hämtade från artikeln om rímur i uppslagsverket 

Hugtök og heiti í bókmenntafræði (1998 s. 216–218). 
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På Island under medeltiden fanns en stark poetisk tradition av diktning företagen i de gamla 

skaldeversmåtten (huvudsakligen i versmåttet dróttkvætt). Det var en högt ansedd tradition 

med anor flera hundra år bakåt i tiden som präglades av strikta metriska regler, ett säreget 

språk känt för sin komplicerade struktur och sina kenningar (bildliga omskrivningar). Någon 

gång vid mitten av 1300-talet dök så en ny poetisk form upp, ríma-diktningen, medan 

diktning i skaldeversmåtten började avta. I denna levde mycket av den äldre traditionens 

strikta metriska regler vidare, samtidigt som den urskilde sig genom att användas till att dikta 

långa versnarrativ och framförallt genom bruket av slutrim som dittills hade varit en sällan 

förekommande företeelse på Island. 

 Det vanligaste versmåttet i ríma-diktningen är ferskeytt som består av fyraradiga strofer 

med rimschemat aBaB (enstavigt rim på första och tredje raden, tvåstavigt rim på andra och 

fjärde raden), allitteration mellan första och andra, respektive tredje och fjärde raden, samt ett 

fixerat stavelseantal. Ett exempel ur Skíða ríma: 

 

Ubbi feldi átján menn, 

afbragðskempur stórar, 

Skíða sló á skoltinn enn, 

svó skruppu úr tennur fjórar. (RS I s. 31) 

 

Ferskeytt räknas ofta som det ursprungliga versmåttet men redan bland de äldsta verken 

finner man flera olika versmått och flera nya versmått utvecklas så att man under perioden 

fram till 1550 finner exempel på ungefär tio versmått av vilka det var möjligt att skapa mer 

komplexa varianter, till exempel genom att man lägger till inrim i versraderna. Ett verk är 

vanligtvis uppdelat i flera rímur och för det mesta innebär övergången till en ny ríma en 

övergång till ett nytt versmått. 

Berättelsestoffet är oftast hämtat från äldre berättelser, bland annat från Eddan och 

islänningasagorna, men framförallt från de senare riddarsagorna och fornaldarsagorna. Till 

skillnad från skaldediktningen är extremt få av verken från ríma-diktningens första tvåhundra 

år skrivna av namngivna författare, trots att genren snabbt blir väldigt omtyckt och kommer 

att bli den populäraste poetiska genren på Island fram till cirka 1900.    
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2.2 Isländsk allitteration 

Uppgifterna i detta avsnitt är i huvudsak hämtade från artikeln om allitteration i 

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid (band 17 s. 107–110). 

 

Allitteration (även kallat stavrim) är den äldsta samgermanska rimformen och en viktig  

del av den germanska forndiktningen. Den uppstår när det första ljudet i ett antal ord 

överensstämmer med varandra och i regel ska dessa stå i betonade positioner. Efter vikinga-

tiden försvann det gamla allitterationsbruket i alla nordiska länder utom Island där man 

fortsatte traditionen av allitterationsbunden diktning, något som lever kvar på Island än i dag. 

Inom skalde- och ríma-diktningen var de allittererande stavarna vanligtvis tre, d.v.s. 

samma ljud upprepades tre gånger (jfr. »stavrim»). Dessa användes till att binda ihop två 

versrader till en metrisk enhet, ett verspar, genom att två stavar placerades i versparets första 

rad och en i den andra radens första betonade position. De två stavarna i den första raden 

kallas vanligtvis för stöttor (isl. ’stuðlar’) och staven i den andra raden för huvudstav (isl. 

’höfuðstafur’). I diktningen kan det se ut på detta sätt: 

 

Komi upp nǫkkur kvæðin fín 

af kátum silkihrundum (RS I s. 11) 

 

I detta exempel utgör [k] i andra versradens »kátum» huvudstav, medan samma första ljud i 

den första versradens »komi» och »kvæðin» utgör stöttor. 

I vissa versmått inom ríma-diktningen där stroferna består av tre rader kan den första 

versraden innehålla alla tre stavar medan den andra och tredje raden bildar ett verspar genom 

att dela upp allitterationen: 

 

Kemz hann upp vr kafenv bratt ok klæden hriste, 

þangad fra ec sem Þoralf miste 

þena ganga ulfa niste (RS I s. 254) 

 

Här fungerar [k] i »klæden» som huvudstav medan de första ljuden i »kemz» och »kafenv» 

utgör stöttor, allt i samma versrad. Allitterationen i rad två och tre följer det vanliga mönstret 

med två stöttor i den första av raderna och en huvudstav i den senare. Ytterligare ett versmått, 
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med namnet stuðlafall, består av treradiga strofer men har enbart två allittererande stavar i den 

första versraden. 

Under vikingatid och tidig medeltid anses följande grundregler för allitteration ha varit 

gällande, och är så på Island än idag med vissa mindre skillnader: Alla vokaler allittererar 

sinsemellan, och ofta ansågs det finare om alla de allittererande vokalerna var olika. Även j 

allittererar med vokal och i vissa fall har diktare också använt v i allitteration med vokal. 

Konsonantgrupperna sk, sp och st bildar egna allitterationsklasser och allittererar bara med sig 

själva. Dessa kallas vanligtvis gnýstuðlar (ungefär ’dundrande stavar’). Med undantag från 

gnýstuðlarna allittererar alla konsonanter med sig själva, oavsett om de står före vokal eller 

som första ljud i en konsontantgrupp. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Här presenteras först i avsnitt 2.2.1 forskning rörande textgenren rímur och sedan presenteras 

i avsnitt 2.2.2 aktuell forskning om isländsk allitteration. 

 

2.3.1 Forskning om rímur 

Även om rímur inte har fått lika stort utrymme i forskningen som ett flertal andra medeltida 

textgenrer finns det ett flertal forskarinsatser som är värda att nämna. Björn K. Þórólfsson är 

den som mest utförligt har utforskat och beskrivit äldre rímur. I sitt omfångsrika verk Rímur 

fyrir 1600 (1934) ger han en utförlig beskrivning av alla rímur han anser vara från tiden före 

1600. I detta medföljer bland annat beskrivningar av versmått, kenningar, stil och språk. Han 

diskuterar och beskriver dessutom varje enskilt verk noggrant efter ålder, enligt den datering 

av verken som han ansett troligast. I den senare artikeln Dróttkvæði og rímur (1950) 

behandlar han förhållandet mellan ríma-diktningen och skaldediktningen genom att jämföra 

språk och versmått, samt genom att diskutera ríma-diktarnas förhållande till den äldre 

skaldetraditionen. BKÞs forskning har länge utgjort stommen i forskningen om rímur och 

likaså hans dateringar av verken. På senare tid har dock Haukur Þorgeirsson (2013) utifrån 

mer sentida kunskaper producerat nya dateringar av det äldre ríma-materialet som på flera 

punkter skiljer sig från den äldre forskningens. 

Den ledande teorin om ursprunget bakom ríma-genren var länge att de utvecklats ur 

balladvisan genom att utöka rimmet och lägga till allitteration. Denna teori förespråkades 

bland annat av BKÞ (1934 s. 45–46), och det är möjligt att hans auktoritet var en av 

anledningarna bakom att denna teori länge fick stå nästan oemotsagd, men i sin avhandling 
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om de isländska balladerna lade Vésteinn Ólason (1982) fram en annan teori om genrens 

uppkomst. Inspirerad av sir William Craigie visar han likheterna i versmåtten mellan rímur 

och engelska metrical romances och argumenterar för att dessa har varit de huvudsakliga 

förebilderna i skapandet av ríma-versmåtten (1982 s. 63–82). En äldre teori som idag inte 

åtnjuter någon större popularitet är att ríma-versmåtten ska ha uppstått ur den äldre skalde-

diktningen (Jón Þorkelsson 1888 s. 124). 

 

2.3.2 Forskning om isländsk allitteration 

Kristján Árnason tar i artikeln »On the principles of nordic rhyme and alliteration» (2007) upp 

några av de speciella förhållanden som återkommer inom den isländska diktningens bruk av 

allitteration och inrim. Bland annat diskuterar han bakgrunden till de regler som säger att alla 

vokaler bildar en gemensam allitterationsklass och, av särskilt intresse för föreliggande 

uppsats, att sk, sp och st enbart allittererar mot sig själva.  

Han framhåller att dessa regler kan förklaras genom att den lingvistiska sidan av 

allitterationen (till skillnad från den metriska sidan) bärs av den minst sonora platsen i den 

allittererande stavelsens ansats.
2
 Eftersom [s] har ett högre sonoritetsvärde än de tonlösa 

klusilerna [k], [p] och [t] blir det alltså dessa som bär den lingvistiska allitterationen i 

allitterationsklasserna sk, sp och st. Enbart denna princip räcker dock inte till att förklara 

allitterationsregeln eftersom det till exempel skulle innebära att sk skulle kunna allitterera mot 

k, då [k] också är det allitterations-bärande ljudet i konsonantgruppen [sk]. Kristján förklarar 

att så inte är fallet genom att påpeka att poetiskt språk har en dubbel natur och är samtidigt 

delar av ett språkligt system och ett metriskt system och att den metriskt relevanta platsen var 

det första segmentet i den allittererande positionen. Därför kan man vid allitteration inte 

ignorera det som kommer före sonoritetslågpunkten och allittererande positioner måste börja 

likadant. Han använder följande notation för att markera allitterationens uppdelning: 

parenteser markerar den metriska motsvarighetsplatsen och punkter markerar var sonoritets-

lågpunkten börjar. 

 

(S.kíða sló á (s.koltinn enn  

svo (s.kruppu úr tennur fjórar 

 

                                                           
2
  För vidare läsning om sonoritet och sonoritetsindex se till exempel Selkirk (1984). 
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Ragnar Ingi Aðalsteinsson (2010) har undersökt allitterationsbruket på Island från de äldsta 

källorna fram till modern tid och noterar att en förändring i det gamla systemet för 

allitteration med s- börjar framträda på 1300-talet. Tidigare hade sl, sn, sj, sv och s+vokal 

bildat en gemensam allitterationsklass kallad s-allitteration, men under andra hälften av 1300-

talet börjar sl och sn bilda egna allitterationsklasser likt redan existerande gnýstuðlar. Hans 

undersökning visar att även sm brukats i s-allitterationen i några exempel under 12- och 1300-

talet men inte innan dess samtidigt som det förekommer ett exempel på sm som gnýstuðull 

(1100-tal).  Efter 1300-talet visar undersökningen inget bruk av s-allitteration under nästan 

450 år för att sedan återupptas av vissa skalder under 17-, 18- och 1900-talet, men därtill ska 

nämnas att undersökningen inte täcker 1400-talet. RIA undantog detta århundrade från sin 

undersökning eftersom det från denna tid råder brist på verk med kända författare och säkra 

dateringar.  Han förklarar denna utveckling genom att peka på konsonantinskottet [t] som 

inträder i isländskan mellan s och n samt s och l någon gång före 1400. Med stöd i Kristján 

Árnasons teori om sonoritetsminimum förklarar han utbrytningen från s-allitterationen med 

att den minst sonora punkten i ansatsen på ord som börjar med sn och sl därmed hamnar på 

konsonantinskottet medan den i den övriga s-allitterationen ligger på det första ljudet, [s], 

varefter de nya allitterationsklasserna blir s[t]l och s[t]n (2010 s. 163–164). Även mellan s och 

m förekommer ett konsonantinskott, [p], och detta träder in i språket tidigare än inskottet [t], 

men RIA (2010 s. 157) drar slutsatsen att sm redan från äldsta tid varit en gnýstuðull eftersom 

sonoritetslågpunkten identifierats vid nasalen m på grund av att den är bilabial, trots att m har 

högre sonoritet än s. På grund av dessa konsonantinskott uppkommer även annan typ av 

allitteration, snyltljudsallitterationen (isl. sníkjuhljóðsstuðlun), vilken möjliggör för s[t]l och 

s[t]n att allitterera mot st och för s[p]m att allitterera mot sp. Denna typ av allitteration 

förekommer dock ytterst sparsamt under flera hundra år och i RIAs undersökning 

förekommer endast ett exempel på snyltljudsallitteration mellan sm och sp (1200-tal), medan 

snyltljudsallitteration mellan klasserna sn, sl och st inte syns förrän under 1700-talet (2010 s. 

191). Snyltljudsallitterationen har behandlats ytterligare i en artikel av Þorsteinn G. 

Indriðason (1990). 

 RIA har sedan utökat sin forskning i två artiklar om allitteration med s-. I »Alliteration 

involving /s/ in the history of icelandic poetry» (RIA 2011) anger han ett exempel på s-

allitteration från tiden omkring 1500 men anser inte att denna allitterationsform återfår något 

fotfäste. Tillsammans med Sigurður Konráðsson (RIA och Sigurður Konráðsson 2011) 

utvecklar han sedan diskussionen ytterligare genom att göra jämförelser med språket i 

prosatexter. 
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2.4 Material 

För föreliggande undersökning har jag valt ut 31 ríma-samlingar av de 59 som är kända från 

perioden mellan 1350 och 1550. I urvalet har jag följt den datering av rímur som Haukur 

Þorgeirsson lade fram i sin avhandling (2013 s. 274–287) och försökt få ett jämstort material 

från varje femtioårsperiod. Totalt innebär detta ett material omfattande 42263 versrader. 

Tabell 1 visar de undersökta verken fördelade över de fyra femtioårsperioderna. 

Urvalet har begränsats av att flera verk från perioden innan reformationen fortfarande är 

outgivna och dessutom har vissa utgåvor visat sig svårtillgängliga. Den största delen av de 

undersökta texterna är utgivna av Finnur Jónsson i Rímnasafn I och II (1905–1922) och 

Hrólfs saga kraka og Bjarkarímur (1904), samt av Wisén i Riddararímur (1881). Áns rímur 

bogsveigis (1973), Haralds rímur Hringsbana (1973), Bósa rímur (1974) och Vilmundar 

rímur viðutan (1975) är utgivna av Ólafur Halldórsson i serien Íslenzkar miðaldarímur, 

Jónatas rímur är utgiven av Jorgensen (1997), Króka-Refs rímur (Króka-Refs saga og Króka-

Refs rímur 1883) av Pálmi Pálsson, Úlfhams rímur (Úlfhams saga 2001) av Aðalheiður 

Guðmundsdóttir, Hemings rímur (1928) av den Hoed, Þjófarímur av Guðrún Jónsdóttir 

(2004) och Skógar-Krists rímur av Sólveig Ebba Ólafsdóttir (2006).  

 

Tabell 1: Undersökningsmaterialet (verken skrivna efter deras datering) 

Tidsperiod Undersökta texter 

Period 1 1350–1400 Ólafs ríma Haraldssonar, Sigmundar rímur, Völsungs rímur, Friðþjófs rímur, Þrymlur, 

Geðraunir, Griplur och Áns rímur bogsveigis. 

Period 2 1400–1450 Úlfhams rímur, Ólafs rímur Tryggvasonar af Indriða þætti, Sálus rímur og Nikanórs, 

Filippó rímur, Dínus rímur, Blávuss rímur og Viktórs, Haralds rímur Hringsbana och 

Grettis rímur. 

Period 3 1450–1500 Herburts rímur, Skíða ríma, Bjarka rímur, Landrjes rímur, Skikkju rímur, Konráðs 

rímur, Lokrur och Hemings rímur. 

Period 4 1500–1550 Bósa rímur, Króka-Refs rímur, Vilmundar rímur, Þjófa rímur, Skógar-Krists rímur, 

Ólafs rímur Tryggvasonar af Rauðúlfs þætti och Jónatas rímur. 

 

Två aspekter av materialet är värda att ta i särskild beaktning, det att verken i regel är 

bevarade i handskrifter som är yngre än de tidsperioder som de har daterats till och att en 

undersökning av tidiga rímur i den här storleken i hög grad måste göra bruk av utgåvor som 

gavs ut för snart hundra år och ibland ännu längre sedan. Det faktum att verken är bevarade i 

yngre handskrifter är givetvis viktigt att ha i åtanke när man bedömer materialet. På grund av 

den strikta metriska formen i rímur kan man här vänta sig ett högre motstånd mot 

förändringar till följd av tradering än vad man kan vänta sig av, till exempel, prosatexter, 
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vilket har till följd att de bevarade texterna med sannolikhet utgör goda vittnen till språket då 

de författades. Sörla rímur som av många traditionellt räknas till en av de allra äldsta ríma-

cyklerna är dock inte medtagna i undersökningen eftersom de är tämligen illa bevarade och 

ser ut till att ha förvanskats något i muntlig tradering (Haukur Þorgeirsson 2013 s. 285). Att 

det saknas moderna filologiska utgåvor av många av texterna är givetvis olyckligt. För denna 

undersökning är detta dock ett marginellt problem på grund av att de undersökta språkdragen 

står i metriskt viktiga positioner och bör därför inte ha varit utsatta för utgivares textändringar 

i någon högre grad eftersom det skulle kunna medföra metriska fel. Jag har heller inte i min 

undersökning lagt märke till några exempel på att utgivare gjort rättningar för att rätta till 

något som skulle kunna tolkas som ett metriskt fel. 

 

3 Metod och teori 

I 3.1 följer en beskrivning av undersökningens metod och i 3.2 introduceras de teorier som 

ligger till grund för tolkningsarbetet. 

 

3.1 Metod 

Jag har för denna uppsats valt att göra en kvantitativ undersökning av allitteration i det valda 

materialet. Varje verk läses igenom för att notera de exempel på allitteration med s- som ingår 

däri. I undersökningen upptas endast de exempel som tillhör den regelbundna allitterationen. 

Exempel som utgörs av överallitteration eller sekundär allitteration har inte tagits med i 

undersökningens resultat. Att medtaga även sådana resultat hade medfört vissa svåra 

bedömningssituationer, följande versradspar ur Grettis rímur kan ges som exempel: 

 

seggivm vex þeim sorgar snæra 

er svinnar giorir sier ivnfru kæra (RS I s. 85) 

 

Här är det möjligt att tänka sig att författaren till verket menat för ordet »snæra» att ingå i 

allitterationen som överallitteration, men det är också möjligt att denne inte har ansett det 

möjligt att allitterera ett ord på sn med de övriga orden i allitterationen. Jag har i liknande fall 

av möjlig överallitteration valt att borträkna det ord som skulle placera exemplet i den minst 

frekventa allitterationsklassen. Likaså kan det vara svårt att avgöra huruvida fall utgör 

exempel på medveten sekundär allitteration eller inte: 
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grettis jǫrdu gladdi hann 

gumna sæla ok snauða (RS II s. 328) 

 

I den andra av dessa två versrader ur Skikkju rímur är det tänkbart att författaren har menat att 

skapa sekundär allitteration genom orden »sæla» och »snauða», och eftersom s-allitterationen 

till synes har varit en naturlig del av denna författares diktning (jfr. RIA 2011 s. 149) finns det 

kanske anledning att tro det. Sådana fall förekommer dock även i verk som i den regelbundna 

allitterationen inte innehåller exempel på s-allitteration. För att undvika oklarheter innehåller 

undersökningens resultat därför enbart exempel tagna från den regelbundna allitterationen. 

De exempel på allitteration med s- som framkommer i läsningen av texterna delas sedan in 

i sex olika kategorier baserade på exemplens allitterationsklass. Den första kategorin utgörs 

av de äldre gnýstuðlarna sk, sp och st, den andra av sj, sv och s+vokal vilket är den 

allitterationsklass som blir kvar när sl, sm och sn lämnar s-allitterationen, den tredje av  

s-allitteration, den fjärde av de yngre gnýstuðlarna sl och sn, den femte av snyltljuds-

allitteration och den sjätte av exempel på icke regelrätt allitteration. 

Eftersom jag är intresserad av att se huruvida det sker någon förändring i allitterations-

bruket över tid följer jag den indelning i femtioårsperioder som Haukur Þorgeirsson brukar i 

sin datering av rímur. Detta för att kunna ge en tydlig bild av kronologin mellan under-

sökningens resultat. 

I den mån det är av intresse och låter sig göras kommer jämförelser att göras mot annan 

litteratur på Island och i övriga Norden för att kunna diskutera skillnader mellan olika 

texttyper och möjliga påverkansförhållanden. Eftersom ytterst lite är känt om vilka som 

diktade rímur under perioden fram till reformationen är möjligheterna att göra jämförelser 

mellan individuella författares verk eller inom en författares produktion mycket begränsade. I 

vissa fall är det dock möjligt varför det kan vara intressant att utföra denna typ av jämförande 

undersökning. Författarnamnet »vitulus vates» ’Kalv skald’ förekommer både i Völsungs 

rímur och den religiösa skaldedikten Katrínar drápa, och med största sannolikhet är bägge 

verk diktade av denne Kálfur skáld (BKÞ 1950 s. 183). Eftersom Völsungs rímur redan utgör 

en del av materialet till den större undersökningen kommer även en mindre undersökning av 

Katrínar drápa att företas, utifrån vilken de två verken kommer att jämföras, följt av en 

diskussion baserat på författarens allitterationsbruk. 

 



15 
 

3.2 Teori 

En av de viktigaste utgångspunkterna för uppsatsen är att poetiskt språk, samtidigt som det 

utgår från vanligt språk, skiljer sig från vanligt språk genom att stå under påverkan från 

pålagda restriktioner (eng. superadded constraints) (Fabb 2010 s. 1225). Det är dock viktigt 

att beakta det poetiska språkets dubbla natur och att det samtidigt som det måste följa vissa 

metriska krav också står under inflytande av källspråkets (det vanliga språket) lingvistiska 

krav. Kristján Árnason (2007 s. 81) har påpekat vikten av att skilja mellan metriska mönster 

och lingvistiska mönster och att metriska strukturer (till exempel versrader och strofer) och 

lingvistiska strukturer (till exempel fraser och meningar) existerar på olika nivåer även om de 

är relaterade till varandra och samtidigt influerar den poetiska texten. 

En annan utgångspunkt för detta arbete är att studera språklig förändring utifrån både 

språkinterna och språkexterna faktorer för att inte bara se på språket som ett autonomt system, 

utan något som brukas i kommunikation mellan människor och är en del av samhället. Jag 

stödjer här mitt arbete på det ramverk för språklig förändring som tecknats av Johansson 

(2010) i vilket hänsyn tas till både de språkinterna och de språkexterna faktorerna. Jag anser 

att detta är en viktig utveckling inom den språkhistoriska forskningen och jag instämmer med 

Johansson i att »[s]pråkförändring är en komplex process, och analyser som mynnar ut i 

utpräglat dikotomiska motsättningar mellan interna och externa språkförändringsfaktorer 

gagnar på intet sätt vare sig historisk lingvistik eller beskrivningar av enskilda språks 

historia» samt att »[e]ndast en lingvistik som är mäktig att arbeta med olika perspektiv kan 

lyckas förstå språkförändring som fenomen» (2010 s. 176). För denna undersökning är det 

dock särskilt viktigt att minnas, vare sig det gäller förändringar mellan källspråket och det 

poetiska språket eller inom ríma-språket, de särskilda förhållanden som måste beaktas vid 

studiet av poetiskt språk. 

I diskussionen av resultaten utgår jag även från Kristján Árnasons teori om sonoritets-

lågpunktens relevans för den isländska allitterationen, omskriven i avsnitt 2.2.2, för att tolka 

eventuella förändringar i allitterationsbruket. 

 

4. Resultat av undersökningen 

Resultaten från undersökningen av alliteration med s- kan ses i tabell 2a–d. Tydligt utifrån 

dessa är att allitteration mellan sj, sv och s+vokal är vanligast förekommande följt av 

allitteration med de traditionella gnýstuðlarna sk, sp och st. Dessa allitterationsformer 
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förekommer i alla av de undersökta verken med undantag av Þrymlur som enbart innehåller 

exempel på den förstnämnda allitterationsklassen.  

S-allitteration förekommer i alla undersökta perioder, men bruket är sparsamt och utgör 

inte mer än ca 1,3% av det totala antalet exempel. Totalt förekommer s-allitteration i nio verk 

med en viss snedfördelning; urvalet från de två äldsta perioderna innehåller vardera ett verk 

med s-allitteration medan perioderna tre och fyra innehåller tre respektive fyra verk med 

denna allitterationsform. Resultaten från period ett och två överensstämmer väl med idén att 

s-allitterationen börjar försvinna ur diktningen under 1300-talet men resultaten från period tre 

och fyra talar för att den fortsatte att vara i bruk hos vissa diktare. 

Även bruket av sl och sn som egna allitterationsklasser sprider sig över alla de undersökta 

femtioårsperioderna. Det totala bruket (ca 1% av alla insamlade exempel) är något lägre än 

det för s-allitterationen sett till antal exempel. Sl och sn som gnýstuðlar förekommer dock i 

totalt 15 av de undersökta verken, vilket är sex fler än de i vilka s-allitteration förekommer. 

Procentsatserna och antalet exempel är därför i detta fall missvisande för att visa allitterations-

formernas utbredning men kan vara av intresse för att belysa andra förhållanden, till exempel 

allitterationsklassernas funktionalitet (användbarhet). 

Snyltljudsallitterationen är den ovanligaste av de regelrätta allitterationerna på s-. Under-

sökningen visar endast åtta exempel fördelat på fyra verk, två i den första perioden och två i 

den tredje perioden, och dessa utgör endast 0,3% av den totala allitterationen på s-.  

Allitteration med sm förekommer endast i tre exempel, alla från den tredje perioden. I två 

exempel från Skíða ríma används sm som del av s-allitteration och i ett exempel från Lokrur i 

snyltljudsallitteration. 

Nio av de 31 undersökta verken innehåller inga exempel på s-allitteration, gnýstuðlarna sl 

och sn eller snyltljudsallitteration. 

Utöver dessa tillkommer fem exempel på icke regelrätt allitteration med s- fördelade över 

fem olika verk och över alla undersökta tidsperioder. Inget av de undersökta verken innehåller 

mer än ett exempel på icke regelrätt allitteration med s-. Hit har jag räknat exempel där en av 

de allittererande stavarna är hämtade från en annan allitterationsklass inom allitteration med s- 

än de övriga. 
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Tabell 2a: Allitteration med s period 1 (1350–1400) 

Verk (versrader) Sk, sp och st Sj, sv och s+vokal S-allitteration Sl, och sn Snyltljudsallitteration Icke regelrätt allitteration 

Ólafs ríma Haraldssonar (260) 2 8     

Sigmundar rímur (774) 14 52  1   

Völsungs rímur (1116) 25 80   3  

Friðþjófs rímur (1244) 21 41  1 1 1 

Þrymlur (293)  5     

Geðraunir (2997) 55 122 3 1   

Griplur (1402) 21 57     

Áns rímur (2101) 44 64  1   

Totalt (10187) 182 429 3 4 4 1 

623 exempel 29,2% 68,8% 0,48% 0,64% 0,64% 0,16% 

 

Tabell 2b: Allitteration med s period 2 (1400–1450) 

Verk (versrader) Sk, sp och st Sj, sv och s+vokal S-allitteration Sl, och sn Snyltljudsallitteration Icke regelrätt allitteration 

Úlfhams rímur (1080) 21 41  1   

Ólafs rímur Tryggvasonar (af 

Indriða þætti) (680) 

31 19  1   

Sálus rímur og Níkanórs (2326) 46 69 5 2   

Fillipó rímur (1718) 39 61    1 

Dínus rímur (631) 15 15     

Blávuss rímur og Viktórs (1554) 62 54  3   

Rímur af Haraldi Hringsbana 

(1007) 

26 58  1   

Grettis rímur (1788) 23 68     

Totalt (10784) 263 385 5 8 0 1 

662 exempel 39,7% 58,1% 0,75% 0,12%  0,15% 
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Tabell 2c: Allitteration med s period 3 (1450–1500) 

Verk (versrader) Sk, sp och st Sj, sv och s+vokal S-allitteration Sl, och sn Snyltljudsallitteration Icke regelrätt allitteration 

Herburts rímur (660) 11 24    1 

Skíða ríma (808) 38 31 5 1   

Bjarka rímur (1510) 20 35 4    

Landrjes rímur (2220) 56 95  1   

Konráðs rímur (2200) 84 74     

Lokrur (580) 23 15  2 2  

Hemings rímur (1579) 41 79   2 1 

Skikkju rímur (776) 11 23 9    

Totalt (10333) 284 376 18 4 4 2 

688 exempel 41,2% 54,6% 2,6% 0,58% 0,58% 0,29% 

 

Tabell 2d: Allitteration med s period 4 (1500–1550) 

Verk (versrader) Sk, sp och st Sj, sv och s+vokal S-allitteration Sl, och sn Snyltljudsallitteration Icke regelrätt allitteration 

Bósa rímur (2255) 43 67  1   

Króka-Refs rímur (1982) 54 99  6   

Vilmundar rímur (4104) 86 193 1 5   

Þjófa rímur (1128) 22 38 1   1 

Skógar-Krists rímur (600) 10 17 3    

Ólafs rímur Tryggvasonar (af 

Rauðulfs þætti) (188) 

2 7     

Jónatas rímur (702) 9 27 5    

Totalt (10959) 226 448 10 12 0 1 

697 exempel 32,4% 64,2% 1,4% 1,7%  0,14% 

Sammanlagt 2670 exempel 35,7% 61,3% 1,3% 1% 0,3% 0,18% 
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5. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultaten från undersökningen i tre avsnitt. I 5.1 diskuteras 

förändring i allitterationssystemet utifrån den variation som förekommer i det undersökta 

materialet. En jämförande diskussion mellan Völsungs rímur och Katrínar drápa företas i 5.2 

i syfte att ge en bild av Kálfur skálds allitterationsbruk. Slutligen behandlas 

snyltljudsallitterationen och de yngre gnýstuðlarna särskilt i 5.3. 

 

5.1 Variation och förändring 

RIA (2010) noterar i sin avhandling att s-allitterationen börjar försvinna ur bruk under andra 

hälften av 1300-talet då sl och sn bryter sig ut ur denna och bildar egna allitterationsklasser. 

Hans undersökning täcker inte 1400-talet men när den återupptas för att undersöka 1500- och 

1600-talen är förändringen till synes fullgången, ingen av de undersökta diktarna brukar s-

allitteration medan sl och sn enbart är i bruk som gnýstuðlar (dvs. de allittererar enbart mot 

sig själva). Min undersökning vars resultat redovisas i tabell 2a–b ger en utökad bild av den 

tid då dessa förändringar i allitterationen äger rum genom att inkludera 1400-talet och därtill 

ett ríma-material, vilket RIA använt mycket sparsamt för att undersöka den medeltida 

allitterationen. Bilden som ges är också en där gränsdragningarna för allitterationsklassernas 

förändringar är mindre skarpa samtidigt som det förekommer en viss variation, något som är 

att förvänta under en sådan period av språklig förändring som i detta fall har sin start under 

1300-talet när delar av det gamla allitterationssystemet börjar brytas upp. 

Mest iögonfallande jämfört med resultaten från Ragnar Ingis undersökning (2010) är sam-

existensen mellan s-allitteration och bruket av sl och sn som egna allitterationsklasser. Denna 

motsäger den bild som hos Ragnar Ingi framträder av att den uttalsförändring som sker i och 

med konsonantinskottet (s[t]l, s[t]n) någon gång under 1300-talet medför att s-allitterationen 

helt försvinner ur bruk fram till dess att några diktare tar upp den som en lärd allitteration på 

1700-talet (2010 s. 177). Tendensen är visserligen densamma, s-allitterationen är ovanligare 

än bruket av sl och sn i de yngre allitterationsklasserna sett till antalet verk de förekommer i, 

särskilt under två första tidsperioderna, men gränserna är dock sällan tydliga när 

språkförändringar äger rum och i detta fall spelar även sådana faktorer som traditioner, 

normer och funktionalitet en roll vid sidan av de ljudlagar som allitterationen bygger på. 
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Om man ser till vilka normer och traditioner som kan ha styrt diktarna i deras bruk av 

allitteration är det lämpligt att fundera över hur de har tillägnat sig de metriska regler som rör 

detta. Ett sätt för diktaren att lära sig reglerna bör rimligtvis ha varit att lära känna tidigare 

diktning för att sedan dra kunskap om de metriska reglerna utifrån dessa. Med denna utgångs-

punkt blir det inte svårt att förklara varför s-allitterationen lever kvar hos vissa diktare även 

efter att konsonantinskottet inträtt och orsakat att den inte längre följer principen att 

allitterationen placeras vid sonoritetslågmärket. De tvåhundra år som täcks av denna 

undersökning och som startar ungefär vid samma tid som konsonantinskottet inträder har 

föregåtts av flera hundra år av diktning vilket innebar att den huvudsakliga källa till diktning 

som den undersökta periodens diktare hade att hämta kunskap från var komponerad utifrån de 

äldre allitterationsklasserna. I vissa fall kan man se tydliga spår av ríma-diktarnas kännedom 

om den äldre traditionen i och med att de har använt stoff från tidigare diktning för att skapa 

sina egna verk. Diktaren till Skikkju rímur (RS II s. 326–356), vilka hör hemma i perioden 

1450–1500, har med stor sannolikhet känt till både Hávamál och Sólarljóð (BKÞ 1934 s. 

394). I bägge dessa verk allittereras enligt de gamla allitterationsklasserna vilket bland annat 

kan ses i följande versrader ur Sólarljóð med bruk av s-allitteration: 

 

Síðla ek kom, 

snemma kallaðr (Sólarljóð 1914 s.14) [min kursivering] 

 

Med detta i åtanke är det inte förvånande att s-allitterationen faller sig naturlig för författaren 

av Skikkju rímur och förekommer vid elva tillfällen i detta verk bestående av 756 versrader. 

Även det ymniga bruket av kenningar och heiti i rímur ger bilden av att ríma-diktarna bevarat 

den äldre traditionen i minnet eftersom dessa omskrivningar i hög grad bygger på kännedom 

om denna tradition. Sålunda förutsätter guld-kenningen Fenju meldr ’Fenjas mjöl’ i Grettis 

rímur (RS I s. 51) vetskap om att Fenja var en av två jättinnor som malde guld vid kvarnen 

Grotte, om vilket berättas i dikten Gróttasöngr (Eddukvæði 1998 s. 421–427). Redan under 

tiden före reformationen kan man dock se felaktigt bruk av kenningar i rímur vilket kan tyda 

på att kunskapen om äldre diktning upplevde en viss nedgång (BKÞ 1950 s. 205–206). Det är 

dock viktigt att påpeka att ríma-diktare som har känt till äldre diktning och nyttjat den som 

stoff inte nödvändigtvis har varit konservativa i sitt allitterationsbruk. Ett exempel på detta är 

författaren av Lokrur (RS I s. 290–310) som har känt till både Snorra Edda och Lokasenna 

(BKÞ 1934 s. 306) men har använt både sl och sn som gnýstuðlar samt snyltljudsallitteration.  
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Utifrån traditionsfaktorn är det däremot svårt att förklara det faktum att s-allitterationen är 

ovanligast under undersökningens äldsta perioder för att sedan öka i bruk under de två yngsta 

perioderna. Man kunde dessutom ha förväntat sig att den pest som drabbade Island 1402–

1404 och dödade en stor del av befolkningen (Björn Þorsteinsson 1985 s. 117) skulle ha 

orsakat brott mot gamla diktartraditioner hos senare generationer men detta syns inte i under-

sökningen.  Frågan om varför de senare perioderna uppvisar fler exempel på s-allitteration får 

ses som mycket svår att besvara. 

Ett annat sätt för diktare att tillägna sig poetiska regler bör ha varit i mötet med andra 

diktare och säkerligen har detta i många fall skett i elev–lärar-relationer. I sådana situationer 

kan normer och poetisk skolbildning ha spelat en viktig roll. Det är tänkbart att uttals-

utvecklingen som lett till olika varieteter i hur sl och sn brukas i allitteration även fört med sig 

en splittring av diktare i olika grupperingar med olika normer för vilken typ av allitteration  

de själva brukar. Normerna hos en grupp kan då ha varit att hålla fast vid traditionella 

allitterationsklasser medan normerna hos en har varit att bruka de nya allitterationsklasserna. 

Eftersom väldigt lite är känt om ríma-diktarna före reformationen är det svårt att dra några 

slutsatser om detta med säkerhet eller vilka utomspråkliga variabler som skulle ligga till grund 

för grupperingen. Från 1800- och 1900-talet finns det dock exempel på att diktare skiljer sig 

åt i bruk av s-allitteration samt sl, sm och sn som gnýstuðlar beroende på om de i sin kunskap 

om diktning var boklärda eller självlärda utifrån samtidsdiktningen (RIA 2010 s. 161). Där 

höll sig de boklärda i regel till allitterationsklasserna som de såg ut i forndiktningen medan de 

självlärda brukade de yngre allitterationsklasserna. Även om tidsperioden är en annan ger 

detta en bild av hur grupperingar kan ha formats även hos ríma-diktare under perioden fram 

till reformationen. Det är dock tydligt utifrån tabell 2a–d att intraindividuell variation också 

har förekommit, särskilt synlig i det att ett verk från varje undersökt tidsperiod innehåller 

exempel på både s-allitteration och gnýstuðlarna sl och sn, vilket innebär att urvalet från de 

två första perioderna inte innehåller något verk som enbart brukar sl och sn som del i s-

allitteration. Detta kan tyda på att det, åtminstone hos dessa diktare, inte har gjorts någon 

tydlig normåtskillnad mellan att bruka sl och sn i s-allitteration eller som egna allitterations-

klasser. Tydligare är åtskillnaden under period tre och fyra där flera verk bara innehåller den 

ena formen av allitteration. 

I de fyra verk som innehåller exempel på snyltljudsallitteration förekommer ingen s-

allitteration, men däremot varierar sig diktarna av Friðþjófs rímur och Lokrur i sitt bruk av sl 

och sn i allitteration genom att använda dem både som gnýstuðlar och i snyltljudsallitteration. 

Eftersom de båda senare allitterationsformerna placerar allitterationen vid sonoritets-
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lågpunkten efter konsonantinskottet ligger det nära till hands att föreslå att denna lingvistiska 

princip har varit mycket stark i språkkänslan hos diktare som brukat snyltljudsallitteration, 

och gjort dem mindre benägna att tillåta sig variation med s-allitteration. Resultaten är dock 

för få för att det ska vara möjligt att uttala sig med säkerhet i frågan. 

En teori som kan vara av intresse för att förklara skillnaderna mellan resultaten från 

undersökningen företagen i denna uppsats och de företagna av RIA möter vi hos 

folkdiktningsforskaren sir William Craigie (1949 s. 16–17). Han föreslår att den troligaste 

anledningen bakom ríma-diktarnas relativa anonymitet under perioden fram till 1550 var att 

det ansågs mycket enklare att dikta rímur än skaldediktning och att det därför inte ska ha setts 

som någon större bedrift. Han skriver vidare att »[s]ome of the rímur-poets do in fact disclaim 

the name of ’scald’, or speak of their own work in disparaging terms, whereas the earlier 

scalds were rather inclined to call attention to their own proficiency as poets» (1949 s. 17). 

Mot denna bakgrund är det tänkbart att det existerat en social skillnad mellan ríma-diktning 

och skaldediktning, samt en språklig variation mellan texttyperna. Detta skulle kunna förklara 

varför RIAs undersökningar, i vilken rímur utgör en väldigt liten del av det medeltida 

materialet, visar så lite variation mellan bruket av s-allitteration och sl och sn som gnýstuðlar 

medan undersökningen i denna uppsats som enbart behandlat rímur uppvisar desto mer 

variation. Det ska dock påpekas att vissa medeltida ríma-diktare också har komponerat 

skaldediktning; Einar Gilsson och Kálfur skáld vilka författade Ólafs ríma respektive 

Völsungs rímur diktade även inom skaldeversmåtten. Dessa var dessutom personer med en 

relativt hög social status, den ene var lagman och den andre var munk (Íslenskar æviskrár I s. 

349 och III s. 350), och det är därmed troligt att inte heller rímur som diktform har haft en låg 

status. För detta talar att den äldsta bevarade ríman (Ólafs ríma) återfinns i prakthandskriften 

Flateyjarbók, samt att rímur som versform tidigt blivit mycket uppskattad hos allmänheten. I 

förordet till sin psalmbok från 1589 redogör Guðbrandur Þorláksson för orsakerna bakom 

behovet av en sådan och anger bland annat folkets kärlek till rímur diktade om kärlek, troll 

och forna hjältar, och denna diktnings okristna natur, som en av anledningarna bakom att 

dikta med kristna ämnen (efter Jón Þorkelsson 1888 s. 125). För att utröna om det finns 

skillnader i allitterationsbruket mellan textgenrerna och huruvida dessa kan hänföras till 

sociala faktorer krävs ytterligare undersökningar på området. 

Funktionalitetsfaktorn har sannolikt varit av stor betydelse för att skapa variation i 

allitterationsbruket och utgör ett enklare föremål för mätning än de tidigare diskuterade 

faktorerna. RIA visar i sin undersökning att sp är ovanlig i allitteration jämfört med de andra 

gnýstuðlarna sk och st och beskriver detta som ett resultat av att det isländska ordförrådet 
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innehåller relativt få ord som börjar på sp, vilket har gjort allitterationsmöjligheterna färre 

(RIA 2010 s. 167). Han anger ordbrist även som en av anledningarna till att det finns så få 

exempel på sm som egen allitterationsklass trots att sm förmodligen redan från den äldsta 

tiden har varit en en gnýstuðull (RIA 2010 s. 186). Samma förklaringsmodell kan användas 

för att belysa några av resultaten i tabell 2a–d. En stor frekvensskillnad är tydlig mellan de 

äldre gnýstuðlarna sk, sp och st och de yngre sl och sn där de förra utgör 35,7% av under-

sökningens exempel på allitteration med s- medan de senare utgör  1%. Tabell 3 över 

uppslagsord i Finnur Jónssons (1926–1928) ordbok över medeltida rímur kan användas  

för att belysa funktionalitetsfaktorn bakom detta förhållande. 

Det är tydligt att ordtillgången för de äldre gnýstuðlarna har varit större än vad den har 

varit för de yngre gnýstuðlarna vilket även innebär att valmöjligheterna har varit fler för de 

som har velat allitterera med dessa. Utöver ordtillgången bör beaktas att det poetiska språket 

under flera århundraden hade byggts upp för att tillmötesgå kraven från de äldre allitterations-

klasserna. Sålunda finner man bland uppslagsorden som börjar på sk, sp och st flera frekvent 

brukade kenningar och heiti som diktarna har kunnat bruka för att tillmötesgå 

allitterationskraven. Diktarspråket var däremot inte i lika hög grad anpassat för bruket av de 

nya allitterationsklasserna vilket ytterligare bör ha bidragit till deras relativt låga frekvens i 

det undersökta materialet. Det ska påpekas att detta inte gäller snyltljudsallitterationen 

eftersom den istället utgör en breddning av allitterationsklasserna med ökade allitterations-

möjligheter. Förklaringar till att exemplen på snyltljudsallitteration endast utgör ca 0,3% av 

undersökningens resultat får därför sökas på annat håll. Här, i mötet mellan ordtillgång och 

kraven på allitteration, ser man tydligt hur det poetiska språket står under simultan påverkan 

från källspråket och de metriska restriktionerna. 

 

Tabell 3: Uppslagsord i Finnur Jónssons ordbok över rímur 

Begynnelsebokstäver Antal uppslagsord 

sk- 261 

sp- 60 

st- 194 

sl- 38 

sm- 23 

sn- 61 
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Förutom att förklara det relativt låga bruket av de yngre gnýstuðlarna kan funktionalitet även 

erbjuda ytterligare en möjlig förklaring till att s-allitterationen har levt kvar efter konsonant-

inskottets inträde. Eftersom s-allitterationen är en allitterationsklass där s+konsonant samt 

flera kombinationer av s+vokal ingår erbjuder denna långt fler möjligheter till bruk av sl och 

sn i allitteration än då de brukas som gnýstuðlar och enbart kan allitterera mot det egna 

konsonantklustret. Detta illustreras väl i tabell 2a–d där s-allitterationen förekommer i 36 

exempel över nio verk om 14951 versrader medan gnýstuðlarna sl och sn endast förekommer 

i 28 exempel över 15 verk om 25712 versrader. S-allitterationens högre funktionalitet kan ha 

agerat som en konserverande kraft som fungerat medvetet eller omedvetet hos diktare för att 

bevara den i bruk trots att den inte längre följde de fonologiska principerna bakom 

allitterationen. 

För de exempel på icke regelrätt allitteration som framkommit i undersökningen finns det 

också anledning att överväga funktionalitet som en förklaring. Det är troligt att den felaktiga 

allitterationen i vissa fall beror på att diktaren har funnit det svårt att finna ord med önskad 

betydelse i korrekt allitterationsklass som samtidigt har varit i harmoni med de övriga 

restriktionerna. Särskilt svårt bör detta ha varit när man lagt ytterligare restriktioner på de 

grundläggande versmåtten, vilket kanske kan förklara det exempel på icke regelrätt 

allitteration vi möter i Herburts rímur: 

 

Þat hefi ek spurt, hann sendi á burt 

sína kappa dýra (Riddararímur 1882 s. 71) 

 

Här verkar det som att kravet på ett internt rim i första versraden har orsakat diktaren att välja 

ordet »spurt» vilket inte ingår i samma allitterationsklass som »sendi» och »sína» mot vilka 

det ska allitterera. 

 

De faktorer som här har behandlats utgör en god förklaringsbakgrund till den variation i 

allitterationsbruket som synliggjorts i undersökningen, där variationen mellan s-allitteration 

och bruket av sl och sn som egna allitterationsklasser utgör ett undersökningsföremål av 

särskilt intresse. Källäget gör dock vissa frågor ytterst svåra att svara på med säkerhet. 

Särskilt problematiskt är det att väldigt lite är känt om ríma-diktare före reformationen, vilket 

gör det svårt att få en inblick i vilka utomspråkliga faktorer som styrt variationen. Under-

sökningen öppnar dock för en möjlighet att vidare undersöka dessa frågor genom att bredda 

synfältet. Resultaten i denna undersökning skulle till exempel kunna ligga till grund för 
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jämförelser med andra samtida diktgenrer för att se om variationen är genrespecifik eller om 

den är en del av isländskt diktande i stort under perioden (de perioder som sammanfaller med 

undersökningen utförd av RIA (2010) antyder att så inte är fallet). Det vore dessutom av 

intresse att utöka undersökningen till att undersöka rímur från tiden efter reformationen för att 

se om s-allitteration försvinner eller om variationen fortsätter att vara en del av ríma-språket. 

 

5.2 Allitteration hos Kálfur skáld 

Kálfur skáld anses i regel för att vara författaren av Völsungs rímur och är därmed en av få 

kända medeltida ríma-diktare. Från Kálfs litterära produktion är även skaldedikten Katrínar 

drápa bevarad vilket möjliggör en undersökning av en enskild diktares allitterationsbruk i två 

olika verk och två olika diktgenrer. 

Resultaten från undersökningen av Völsungs rímur kan ses i tabell 2a. Katrínar drápa 

består av 391 versrader och i dessa förekommer sex exempel på allitteration med gnýstuðlarna 

sk, sp och st, samt 15 exempel på allitteration med allitterationsklassen sj, sv och s+vokal. 

Detta resultat är inte särskilt uppseendeväckande, men därtill kommer även tre exempel på 

icke regelrätt allitteration som är av desto större intresse: 

 

Stef þau, er ek með stuðla knífi 

smíðat hefi, mun verða at líða, 

skjǫldungs er víst nú skýja veldis 

slæmrinn gjǫrr um háleitt dæmi (Den norsk-islandske skjaldedigtning B II s. 577) 

 

djǫrfung mikil er slíkt at starfa 

spilli baugs með tungu illri (Den norsk-islandske skjaldedigtning B II s. 580) 

 

I de fyra översta versraderna används först sm till att allitterera mot st, och sedan sl till att 

allitterera mot sk, trots att dessa inte ingår i samma allitterationsklasser. I de två nedersta 

versraderna får sp stå i allitteration med sl och st. »spilli» ingår här i en annan allitterations-

klass än »slíkt» och »starfa» som ingår i en gemensam allitterationsklass genom snyltljuds-

allitterationen, men med tanke på de övriga felen i allitterationen kan det ifrågasättas huruvida 

Kálfur verkligen vid detta tillfälle har förstått principen bakom denna typ av allitteration och 

jag tror att man häri står att finna förklaringen till den icke regelrätta allitterationen i Katrínar 

drápa. Tittar man närmre på orden i allitterationen ser man att de alla antingen tillhör de 
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traditionella gnýstuðlarna sk, sp och st, eller börjar på sl eller sm som genom snyltljuds-

allitteration kan allitterera mot st respektive sp. En sannolik förklaring till detta verkar vara att 

det i den diktning, som Kálfur kände till och använde som referens för sin egen diktning, 

fanns exempel på snyltljudsallitteration, för vilken han inte förstod reglerna. En annan 

möjlighet är att den innehöll exempel från en annan diktare som missförstått snyltljuds-

allitterationen och brukat den på ett felaktigt sätt. Det hela liknar en av de äldre teorierna som 

använts för att förklara orsaken till att alla vokaler ingår i en gemensam allitterationsklass i 

isländsk allitteration, vilken Kristján Árnason summerar i sin artikel om nordisk allitteration 

och rim: 

 

Several proposals has been put forth to explain vowel alliteration. One theory is that it goes back to Proto-

Germanic times when there were fewer vowel qualities in the system. The idea is that at that stage, only 

identical vowels alliterated, but that the umlaut developments leading to large-scale phonemic splits, caused 

different phonemes to form equivalence classes on the basis of their origin. This then caused some sort of 

chaos, with the final result that all the vowels became one equivalence class. (2007 s. 89) 

 

Även om Kristján (2007 s. 92–93) på ett trovärdigt sätt visar att denna teori med sannolikhet 

inte stämmer är det inte svårt att tänka sig hur konsonantinskottets inträde, med flera nya 

allitterationsklasser som följd, kan ha varit upphov till ett sådant kaos, åtminstone hos 

enskilda diktare. Utifrån den icke regelrätta allitterationen i Katrínar drápa verkar det som att 

snyltljudsallitterationen har orsakat förvirring hos diktaren. Denne har förmodligen påträffat 

exempel på snyltljudsallitteration men, utan att ha förstått reglerna bakom den, uppfattat det 

som att de traditionella gnýstuðlarna brutits upp för att bilda en gemensam allitterationsklass 

med sl, sm och möjligtvis sn. 

Resultaten från undersökningen av Völsungs rímur ger däremot en helt annan bild. Här är 

allitterationen med s- regelrätt genom hela verket och dessutom innehåller de tre exempel på 

korrekt genomförd snyltljudsallitteration, vilket är fler exempel än i något annat verk från 

urvalet. Detta skiljer sig märkbart från allitterationsbruket i Katrínar drápa och det är 

naturligt att man undrar hur allitterationsbruket kan skilja sig så mycket i två verk från en och 

samma författare. Att förklara bristen på icke regelrätt allitteration i Völsungs rímur som en 

slump låter sig illa göras eftersom den består av nästan tre gånger så många versrader som 

Katrínar drápa. En möjlig förklaring som måste tas i beaktning är att den »vitulus vates» 

’Kalv skald’ som skrivit Völsungs rímur inte är densamme som skrivit Katrínar drápa. Jag 

vill dock hellre föreslå att samme diktare har författat båda verken, men att han från det ena 

diktningstillfället till det andra har fått nya kunskaper i reglerna för allitteration. Den mest 
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sannolika förklaringen synes mig vara att Kálfur, efter att han diktat Katrínar drápa, blivit 

undervisad i korrekt allitterationsbruk av en annan diktare, kanske någon som kommit i 

kontakt med hans verk och uppmärksammat den icke regelrätta allitterationen. Att tillrätta-

visningar av detta slag mellan diktare har förekommit har troligen inte varit någon ovanlig 

företeelse och i följande text bevarad i en handskrift från slutet av 1200-talet kan man läsa om 

just en sådan händelse: 

 

Mildingr rauð í móðu 

– mót illt vas þar – spjótum, 

Dǫnum v ru goð, geira, 

grǫm; en þat vas skǫmmu. 

Setti niðr á sléttu 

Serklandi gramr merki, 

stóð at stillis ráði 

stǫng; en þat vas lǫngu. 

 

Konungr mælti: ”Heyr þjóðskáld, kvattu svá: <g>rǫm, skǫmm? Ekki er þat jafn hátt. Hrǫmm, skǫmm, þat 

væri jafn hátt ok er þó mállausa […].”
3
(Morkinskinna 2011 s. 286) 

 

I exemplet berättas om hur kung Haraldr Sigurðarson tillrättavisar skalden Þjóðólfrs felaktiga 

bruk av inrim i den återgivna versen för att sedan ge exempel på hur ett korrekt sådant skulle 

ha kunnat se ut. På ett liknande sett finner jag det troligt att det kan ha gått till när Kálfur har 

fått lära sig korrekt bruk av snyltljudsallitteration, det vill säga att en annan person med 

kunskap om det poetiska systemet har hört Kálfur dikta med ett felaktigt bruk av 

allitterationsklasserna för att sedan påpeka felet och instruera honom i korrekt allitterations-

bruk. 

Om den är korrekt är denna förklaring mycket intressant då den ger en inblick i hur 

inlärandet av poetiska regler kan ha gått till och hur normer kunnat sprida sig mellan diktare. 

Dessutom erbjuder den en relativ kronologi mellan de två verken eftersom Völsungs rímur 

med sin regelrätta allitteration enligt denna teori måste vara yngre än Katrínar drápa. 

Slutligen ska det tilläggas att man med ytterligare studier i allitteration, överskridande 

textgenrer, skulle ha möjlighet att uttala sig med ännu större säkerhet i denna fråga. 

 

                                                           
3
 Kungen sade: »Lyssna, ärade skald, diktade du så: grǫm, skǫmm? Det är inte jämnlångt. Hrǫmm, skǫmm, det 

skulle vara jämnlångt men är dock nonsens […]. 
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5.3 Snyltljudsallitteration och de yngre gnýstuðlarna 

Snyltljudsallitteration är den regelrätta form av allitteration med s- som förekommer i minst 

antal exempel i undersökningen. Exemplen är endast åtta och de är fördelade över fyra verk: 

Völsungs rímur och Friðþjófs rímur från period ett, samt Lokrur och Hemings rímur från 

period tre. Dessa resultat är dock, trots sitt fåtal, högintressanta, eftersom exemplen på 

allitteration mellan sl/sn och st är äldre än de exempel som tidigare varit kända för 

forskningen. Þorsteinn G. Indriðason anger att det äldsta exemplet på allitteration mellan sl 

och st återfinns i Hallur Ögmundarsons dikt Nikulásdrápa som kan vara från omkring 1400 

men troligtvis är skriven omkring hundra år senare än så (Þorsteinn G. Indriðason 1990 s. 10). 

I undersökningarna företagna av RIA förekommer allitteration mellan sl/sn och st först under 

1700-talet (borträknat det tidigare nämnda exemplet hos Hallur Ögmundsson) medan 

allitteration mellan sm och sp är känt i ett exempel från så tidigt som 1200-talet. Under-

sökningen i denna uppsats visar dock att Völsungs rímur som är daterade till andra hälften av 

1300-talet innehåller tre exempel på allitteration mellan sl och st, vilket gör dem de hittills 

äldsta kända exemplen på denna typ av allitteration. I första rímans femtonde strof finner vi 

detta exempel: 

 

Gramr uar będi sterkr og stor, 

slægd bar hann af ollvm (RS I s. 313) 

 

Här allittererar »slægd» mot »sterkr» och »stor». Andra rímans tredje strof i Friðþjófs rímur 

innehåller följande exempel: 

 

snild og dáðir styðja hann 

og stýrði Hringaríki (RS s. 418) 

 

Här allittererar »snild» mot »styðja» och »stýrði», och eftersom även Friðþjófs rímur är 

daterade till andra hälften av 1300-talet utgör detta det tidigaste exemplet på allitteration 

mellan sn och st.  

Det ska nämnas att Sörla rímur, som av flera forskare räknas till de allra äldsta av bevarade 

rímur (Haukur Þorgeirsson 2013 s. 285), innehåller exempel vilka kan tolkas som snyltljuds-

allitteration. Som nämnt i avsnitt 2.3 är det dock troligt att den bevarade versionen av Sörla 

rímur är förvanskad gentemot ursprungsversionen, vilket bland annat kan ses i flera exempel 
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på icke regelrätt allitteration med de äldre gnýstuðlarna. På grund av detta blir det svårt att 

avgöra om snyltljudsallitterationen hör till det ursprungliga verket och om den är avsiktlig 

eller ej. Något som talar emot att den skulle vara ursprunglig eller medveten är att Sörla rímur 

därmed skulle vara det enda verket diskuterat i denna uppsats som innehåller exempel både på 

s-allitteration och snyltljudsallitteration. 

Konsonantinskottet som möjliggjort snyltljudsallitterationen är svårdaterat, delvis på grund 

av att större delen av de äldsta källorna i vilka det framkommer i ortografin är brev som 

enbart är bevarade i senare avskrifter, något som gör det svårt att avgöra huruvida exemplen 

tillhör originalen eller avskrifterna, varför RIA föreslår att en datering är enklast att göra 

utifrån den mönsterbundna allitterationen (2010 s. 169–170).  Utifrån sin egen undersökning 

av s-allitteration argumenterar han för att uttalsförändringen är på väg att gå över helt under 

1300-talet. Av de fyra diktare han undersöker från detta århundrade brukar två av dem s-

allitteration, en använder den i endast ett exempel och en använder den inte alls. Detta verkar 

troligt, men på grund av den variation som är synlig i tabell 2a–d och diskuterades i avsnitt 

5.2.1 kan det bedömas som relativt osäkert att datera konsonantinskottet utifrån dessa  

grunder, även om man kan argumentera för att orsakerna till variationen är andra än att 

uttalsförändringen inte var helt genomförd. I sin undersökning av snyltljudsallitteration 

skriver RIA (2010 s. 194) att »Það vekur umhugsun í þessu sambandi hvers vegna sníkju-

hljóðsstuðlun er ekki tíðari en raun ber vitni á tímanum frá því á 14.–15. öld og fram á þá 

19.»
4
 och om konsonantinskottet ska dateras till 1300-talet förväntar man sig att se exempel 

på snyltljudsallitteration vid denna tid. De exempel på snyltljudsallitteration som framkommit 

i undersökningen utgör därför fyndet av en saknad länk i dateringen av konsonantinskottet 

och bidrar till att datera det till 1300-talet.  

Bruket av sl och sn som gnýstuðlar kan också användas som argument för en sådan 

datering eftersom de var beroende av konsonantinskottet för att bryta sig ur s-allitterationen. 

Att oförändrad anta teorin om sonoritetslågmärket för att förklara dessa allitterationsklassers 

uppkomst är dock problematiskt. I allitteration med sl och sn hamnar visserligen sonoritets-

lågmärket vid inskottskonsonanten, men eftersom den metriskt relevanta positionen är det 

allittererande segmentets första ljud är den väntade utvecklingen att sl och sn bildar 

gemensam allitterationsklass med st, så som de gör i snyltljudsallitterationen. Detta illustreras 

med de tidigare nämnda versraderna ur Lokrur genom att bruka notationen nämnd i kapitel 

2.2.2: 

                                                           
4
 »Det väcker eftertanke i detta sammanhang varför snyltljudsallitterationen inte är mer frekvent än vad vi kan 

se under perioden från ungefär 13/1400-talet fram till 1800-talet» 
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(s.[t]nild og dádir (s.tyðja hann 

og (s.týrði Hringaríki 

 

Här har jag markerat konsonantinskottet i »snild». För allitteration med gnýstuðlarna sl och sn 

finner vi de relevanta positionerna på andra platser, exemplifierat med två versrader ur den 

femte rímans trettiofjärde strof ur Sigmundar rímur (RS I s. 244) och två versrader ur den 

tjugoförsta strofen ur Skíða ríma (RS I s. 14), även här med den inskjutna konsonanten 

markerad: 

 

(S.[t](neri hann ut enn (s.[t](nertu leid, 

(s.[t](narliga sau þeir bauga meid 

 

(s.[t](látra fóru (s.[t](lyngir þá 

og (s.[t](lógu af Stagleyjar-uxa 

 

Det är tydligt att det inte bara är det första ljudet som utgör den metriskt relevanta positionen  

i dessa allitterationsklasser eftersom detta som tidigare nämnt hade lett till en gemensam 

allitterationsklass med st. Bruket av sl och sn som gnýstuðlar kan inte förklaras på annat  

vis än att även positionen direkt efter sonoritetslågpunkten i dessa fall är av relevans för 

allitterationen, som visat i ovanstående exempel. Men varav har detta tillägg kommit i 

allitterationsprinciperna för sl och sn, som orsakat dem att bilda egna allitterationsklasser? 

Eftersom snyltljudsallitterationen är den väntade utgången av konsonantinskottet enligt 

Kristján Árnasons teori är det naturligt att söka en förklaring kopplad till denna allitterations-

forms låga förekomst. Om de relativt få exempel på snyltljudsallitteration som framkommer i 

hans undersökning skriver RIA (2010 s. 194) att de »[…] sýna að einstaka skáld hafa leyft sér 

þessa stuðlun en langflestir horfa fram hjá þessum möguleika» och tillägger att »[…] stuðlun 

við sníkjuhljóð hljómar rétt út frá reglunum».
5
 Jag instämmer i detta men vill lägga fokus på 

det faktum att om endast vissa diktare tillåter sig att bruka snyltljudsallitteration, så finns det 

ännu fler som inte tillåter sig denna allitterationsform trots att den är regelrätt.  

                                                           
5
 »[…] visar att enstaka diktare har tillåtit sig denna allitterationsform, men de allra flesta bortser från denna 

möjlighet» och »allitteration med inskottskonsonant låter korrekt enligt reglerna» 
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En första punkt som bör påpekas är att detta förhållande inte låter sig förklaras på 

funktionell grund eftersom färre allitterationsmöjligheter blir tillgängliga för sl och sn som 

gnýstuðlar än om de ingår i en gemensam allitterationsklass med st.  

RIA och Sigurður Konráðsson (2011 s. 58) har framlagt teorin att diktarna i analogi med 

de tidigare kända gnýstuðlarna sk, sp och st bildade nya gnýstuðlar av sl och sn när dessa 

började röra sig ut ur s-allitterationen. På detta sätt förklarar de snyltljudsallitterationens låga 

förekomst genom att sl och sn därmed inte kom att förbindas med st. Det är tilltalande att se 

dessa nya gnýstuðlar som analogibildningar, men frågan är om det utesluter att det samtidigt 

har funnits en medvetenhet om deras koppling till st. Som RIA påpekar (2010 s. 194) hör ett 

tränat diktaröra [t]-ljudet tydligt och detta gör det osannolikt att diktare inte skulle ha varit 

medvetna om sambandet mellan allitterationsklasserna. Det synes mig därför mest naturligt 

att den drivande faktorn bakom snyltljudsallitterationens låga förekomst har varit diktarnas 

ovilja att bryta mot traditionen genom att luckra upp de gamla gnýstuðlarna. I utvecklingen 

som leder fram till bildandet av dessa nya allitterationsklasser får vi därför räkna med 

påverkan från flera faktorer och särskilt intressant är det att notera växelverkan mellan språk-

interna och språkexterna faktorer. 

För att sammanfatta föreslår jag följande utveckling för sl och sn i den isländska 

allitterationen. Förändringen startar i den språkinterna änden där konsonantinskottet under 

1300-talet flyttar sonoritetslågpunkten för sl och sn som övergår till [stl] och [stn]. Därmed 

tvingar de bakomliggande principerna för allitterationen ut dessa ur s-allitterationen. Följande 

rent språkinterna lagar hade det naturliga förloppet nu varit för sl och sn att bilda en 

gemensam allitterationsklass med st, men här kommer människorna som har brukat språket in 

i bilden och de språkexterna faktorer de har fört med sig. Eftersom traditionen att enbart bruka 

st som gnýstuðull var starkt belagd i en lång tradition har det sannolikt varit svårt för de allra 

flesta diktare att tillåta sig att bryta mot detta bruk genom att utöka allitterationsklassen. Ett 

fåtal har tillåtit sig detta medan sl och sn hos de flesta istället genom analogi utvecklats till 

nya gnýstuðlar. 

För denna förklaring krävs att vissa allitterationsklasser har ett högre traditionsvärde än 

andra vilket gör dem svårare att förändra. Ett exempel på detta ser man i att de lingvistiska 

principerna var tillräckligt starka för att bryta upp s-allitterationen, men inte tillräckligt starka 

för att förändra de traditionella gnýstuðlarna. Det är dock föga förvånande att det funnits en 

starkare traditionskänsla förknippad med gnýstuðlarna med tanke på att de särskiljer sig från 

de större allitterationsklasserna genom att enbart allitterera mot sig själva. Detta får ses som 

en generell utveckling och som tidigare diskuterats i avsnitt 5.1 är det möjligt att traditions-
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känslan även kan ha varit en bidragande orsak till att vissa av verken i föreliggande under-

sökning fortfarande uppvisar s-allitteration, men som också nämnt pekar både denna under-

sökning och de utförda av RIA sammantaget på att den generella utvecklingen har varit att 

bruka sl och sn i de yngre allitterationsklasserna medan s-allitterationen trängs undan. 

Eftersom sm redan från äldsta tid varit en gnýstuðull (RIA 2010 s. 181–187) skiljer sig 

historien något i detta fall. Som bland annat kan ses utifrån ett exempel på snyltljuds-

allitteration mellan sm och sp i sjunde strofen av Gunnlaugr Leifssons Merlínússpá (Den 

norsk-islandske skjaldedigtning A II s. 23) från 1200-talet har inskottskonsonanten [p] trätt in 

i språket tidigare än inskottskonsonanten [t]. Denna allitterationsform är ovanlig, vilket delvis 

kan förklaras med att både sm och sp är relativt ovanliga i början på ord (RIA 2010 s. 195). 

Ett exempel framkom dock i undersökningens tredje period, i tredje rímans sjunde strof ur 

Völsungs rímur: 

 

smugu þeir mille spalana jnn, 

speckt tok þeira at flyia (RS I s. 301) 

 

Exempel på sm som gnýstuðull förekommer inte i det undersökta materialet och RIA (2010 s. 

185–186) anger endast ett par exempel. Det är ändå tydligt att konsonantinskottet, i likhet 

med den utveckling som kan ses hos sl och sn, hos de flesta diktare inte har lett till en 

allitterationsklass där sm och sp ingår genom snyltljudsallitteration. Detta trots att sonoritets-

lågpunkten faller på den inskjutna konsonanten. Även i detta fall tror jag att man får räkna 

med att traditionskänslan har spelat en roll i att bevara gnýstuðlarna. Eftersom sp är den 

allitterationsklass av de två som förekommer oftast har den förmodligen haft högst traditions-

värde och därmed troligtvis också spelat störst roll i att bevara allitterationsklasserna intakta. 

I utvecklingen hos sl, sm och sp efter konsonantinskotten är det ytterst intressant att se hur 

förändringarna i det poetiska språket sker under inflytande från flera olika håll. Principen om 

sonoritetslågpunkten, som bygger på såväl språksystem som poetiskt system, möjliggör 

snyltljudsallitteration, vilken tas i bruk av ett fåtal diktare. Hos flertalet diktare orsakar dock 

språkexterna faktorer att även positionen efter inkottskonsonanten (sonoritetslågpunkten) får 

metrisk relevans, med den följd att sl, sm och sn bildar gnýstuðlar. 

 

 

 



32 
 

6. Sammanfattning 

Undersökningen företagen i denna uppsats visar att de nya gnýstuðlarna sl och sn under 

perioden 1350–1550 har större utbredning i ríma-diktningen än den äldre s-allitterationen. 

Detta förhållande är tydligast under perioden 1350–1450 medan läget är mer oklart för 

perioden 1450–1550 där de två allitterationsformerna förekommer i ungefär lika många verk. 

Sammantaget stödjer dessa resultat idén om att allitterationssystemet förändras under 1300-

talet med en tillbakagång för s-allitterationen till följd av att sl och sn tvingas ut ur denna 

allitterationsklass av konsonantinskottet [t]. Jämfört med undersökningarna företagna av RIA 

(2010 och 2011a) uppvisar ríma-materialet med sina exempel på s-allitteration dock en större 

variation i bruket av dessa allitterationsformer.  

Det är troligast att flera faktorer har spelat in i skapandet av denna variation, både språk-

interna och språkexterna, genom att bevara s-allitterationen i bruk hos vissa diktare trots att 

den efter konsonantinskottet inte längre följer principen om sonoritetslågpunkten. Att peka ut 

något som spelat en avgörande roll är svårt och förmodligen har språkexterna faktorer som 

inlärningen av de poetiska reglerna och kopplingen till äldre dikttradition samt därtill hörande 

sociala förhållanden alla varit av betydelse. På den språkinterna sidan är det möjligt att 

s-allitterationens högre funktionalitet beräknad utifrån ordtillgång också har haft en 

konserverande effekt och det förklarar dessutom varför exemplen på gnýstuðlarna sl och sn är 

färre än exemplen på s-allitteration trots att de förekommer i fler verk. I detta fall är det också 

tydligt hur källspråket, genom att erbjuda begränsade möjligheter, utövar inflytande över det 

poetiska språket. 

Vissa frågor av intresse är svåra att avgöra utifrån resultaten från föreliggande under-

sökning och tidigare forskning. Det vore till exempel av intresse att utöka undersökningen 

både vad gäller materialmängd och undersökta tidsperioder för att ge säkrare resultat och för 

att se huruvida s-allitterationen lever kvar hos vissa ríma-diktare även efter 1550.  Ytterligare 

genre-specifika undersökningar skulle dessutom ge bättre möjligheter att diskutera de språk-

externa faktorer som kan ha påverkat diktarnas allitterationsbruk. 

Undersökningen av allitterationen hos diktaren Kálfur skáld erbjöd flera intressanta 

resultat. Allitterationen i Katrínar drápa tyder på att Kálfur (eller någon annan diktare vars 

verk han kände till) felaktigt har tolkat exempel på snyltljudsallitteration som att de äldre 

gnýstuðlarna samt sl, sm och (möjligen) sn har bildat en gemensam allitterationsklass. Den 

regelrätta allitterationen i Völsungs rímur tyder sedan på att Kálfur mellan diktandet av verken 

fått lära sig korrekt allitterationsbruk. Det förvirrade allitterationsbruket i Katrínar drápa ger 
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en god bild av vilken effekt förändringar i källspråket kan få på det poetiska systemet, och 

skillnaderna som framkommer gentemot Völsungs rímur ger en inblick i hur inlärandet av 

poetiska regler kan ha gått till. 

Undersökningens få exempel på snyltjudsallitteration visar att rímur kan utgöra goda källor 

till ny språkhistorisk kunskap. Snyltljudsallitterationen mellan sl/sn och st i Völsungs rímur 

och Sigmundar rímur är det hittills tidigaste kända exemplen på denna allitterationsform och 

bidrar därmed till att stärka dateringen av konsonantinskottet [t] till 1300-talet. Att exemplen 

på snyltljudsallitteration är så få trots att den är det väntade resultatet av konsonantinskotten 

utifrån principen om sonoritetslågpunkten förklaras naturligast genom att traditionen har 

motverkat brottet mot de äldre gnýstuðlarna. Istället har det poetiska systemet ändrats till at ge 

positionen direkt efter sonoritetslågmärket metrisk relevans för sl, sm och sn som därmed 

också blir gnýstuðlar, en utveckling som sker under inflytande från såväl källspråket som det 

poetiska systemet och språkexterna faktorer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Verk tillhörande genren islänningasagor 

 

Islänningasagor (1200-1300-tal, 1400-tal): Omkr. 40 (några i olika redaktioner) 

a) Ålderdomliga sagor, c. 1200–1280:  

Bjarnar saga Hítdœlakappa, Droplaugarsona saga, Egils saga Skalla-Grímssonar, Eiríks saga 

rauða, Fóstbrœðra saga, Færeyinga saga, Grœnlendinga saga, Hallfreðar saga (2), Heiðarvíga 

saga, Kormáks saga, Ljósvetninga saga (3), Reykdœla saga ok Víga-Skútu, Valla-Ljóts saga, 

Vatnsdœla saga, Víga-Glúms saga, Vápnfirðinga saga 

b) Klassiska sagor, c. 1240–1310:  

Bandamanna saga (2), Eyrbyggja saga, Gísla saga Súrssonar (2), Gunnlaugs saga ormstungu, 

Hrafnkels saga Freysgoða, Hœnsa-Þóris saga, Laxdœla saga, Njáls saga, ølkofra saga  

c) Senare sagor, s. 1300–1450:  

Bárðar saga Snæfellsáss, Finnboga saga ramma, Fljótsdœla saga, Flóamanna saga, Grettis saga, 

Gull-Þóris saga, Gunnars saga Keldugnúpsfífls, Harðar saga ok Hólmverja, Hávarðar saga 

Ísfirðings, Kjalnesinga saga, Króka-Refs saga, Svarfdœla saga, Víglundar saga, Þorsteins saga 

Síðu-Hallssonar, Þórðar saga hreðu 

 

 


