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Forord

Forord til ph. d.-afhandlingen
Nærværende afhandling ermuliggjort af finansiel støtte fra
flere sider. Statens Humanistiske Forskningsråd har bevil-
liget et toårigt ph. d.-stipendium. Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum fræðum, Háskóli Íslands, har bevilli-
get to stipendier af i alt fem måneders varighed. Nordisk
Forskningsinstitut, Københavns Universitet, har aflønnet
mig et halvt år for bl.a. at udgive en række håndskriftfrag-
menter, hvoraf ét har direkte relevans for afhandlingsarbej-
det. For denne støtte er jeg meget taknemmelig. En særlig
varm tak for indirekte finansiel støtte skylder jeg Sigurður
Pétursson sommed usædvanlig venlighed og hjælpsomhed
vederlagsfrit har stillet sit hus til rådighed for mig under
alle længerevarende ophold på Island.
Det Kongelige Bibliotek i København har udvist stor

samarbejdsvilje ved at udlåne det undersøgte håndskrift til
Den Arnamagnæanske Samling og ved at give tilladelse til
dets affotografering. Dette har i høj grad lettet mit arbejde.
Nordisk Forskningsinstitut, hvor Den Arnamagnæ-

anske Samling har til huse, har stillet sine faciliteter til rå-
dighed for mig gennem hele projektforløbet. For dette er
jeg meget taknemmelig.
Mange kolleger, nuværende som forhenværende, ved

Den Arnamagnæanske Samling og ved Ordbog over det
norrøne prosasprog skylder jeg stor tak for inspiration og
opmuntring gennem årene. En tilsvarende tak sender jeg
til medarbejderne ved Stofnun Árna Magnússonar í ís-
lenskum fræðum.De i alt femmåneder tilbragt i Reykjavík
har været blandt de mest givende for projektet.
Det er en kær pligt at takke en række mennesker for

direkte hjælp til afhandlingsarbejdet.
Mine to vejledere, Britta Olrik Frederiksen og Jonna

Louis-Jensen, har gennemlæst flere udkast af afhandlin-
gen og påpeget adskillige fejl og uhensigtsmæssigheder.
Selvom arbejdet med afhandlingen har trukket ud, og
selvom fremstillingen flere gange er ændret påmarkant vis,
har de ufortrødent læst og kommenteret alt hvad jeg har fo-
relagt dem. For deres tålmodighed og mange forbedrings-
forslag er jeg dem stor tak skyldig.
En meget stor tak skylder jeg Helle Degnbol og Chris

Sanders. De har i helt særlig grad udvist interesse for pro-
jektet og i det daglige diskuteret en række spørgsmål med
mig. De har ydermere læst størstedelen af afhandlingen
igennem og påpeget en lang række fejl og uhensigtsmæs-

sigheder. Chris Sanders har desuden oversat det danske re-
sumé til engelsk, og det er ikke blot en høflighedsfrase når
jeg kan konstatere at Helle Degnbols sans for at opdage
usammenhængende argumentation og uklare formulerin-
ger har gjort afhandlingen endog betydelig bedre end den
ellers ville have været.
For hjælp til kontrol af bibliografiske oplysninger skyl-

der jeg stor tak til Maria Arvidsson, Helle Degnbol, Flo-
rian Grammel, Johnny Lindholm, Jonna Louis-Jensen,
Chris Sanders og Þorbjörg Helgadóttir. Alle har de bidra-
get til at forbedre afhandlingen ved at påpege en række fejl.
Florian Grammel skylder jeg desuden tak for hjælp til løs-
ningen af diverse LATEX-relaterede problemer.
Ármann Jakobsson og Þórður Ingi Guðjónsson samt en

række assistenter har ved forberedelsen af en normaliseret
udgave af Morkinskinna i serien Íslensk fornrit påpeget en
række fejl i min afskrift af håndskriftet. For dette er jeg
dem stor tak skyldig.
En helt særlig tak skylder jeg Maria Arvidsson. Du har

ikke alene ydet en stor indsats ved kontrol af en mængde
empiriske data, tjekket bibliografiske henvisninger og hjul-
pet med digital billedbehandling. Du har ved din store tål-
modighed og massive støtte i det daglige også gjort dit til at
holde mit humør oppe, selv når arbejdet med afhandlingen
har været som tungest. For dette er jeg dig evigt taknem-
melig.
Selvom det er unødvendigt at fremhæve, må det under-

streges at alle resterende fejl og uhensigtsmæssigheder i
afhandlingen naturligvis helt og holdent er mig at bebrejde.

Amager, oktober 2010 Alex Speed Kjeldsen

Forord til nærværende publikation
Nærværende publikation er en revideret version af ph. d.-
afhandlingen. Indholdet er dog stort set det samme, idet
der ikke er foretaget ændringer med betydning for afhand-
lingens konklusioner, og idet langt de fleste afsnit optræder
i uforandret form.
Ud over gennemgribende tilpasning af layoutet til et an-

det publikationsformat er visse ændringer dog foretaget i
relation til ph. d.-afhandlingens righoldige bilagsmateriale.
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Ph. d.-afhandlingen bestod af bind I, Afhandling (297 si-
der), og bind II, Bilag (586 sider). Størstedelen af bilagsma-
terialet er indarbejdet i nærværende afhandling, men noget
optræder fortsat som bilag, og en del er gledet helt ud. I det
følgende skal der kort redegøres for dette.
Afsnit 4.3, der rummer den grafofonematiske analyse,

var af pladsmæssige årsager et selvstændigt bilag, men op-
træder nu på sin naturlige plads i afhandlingen (i stort set
uændret form).
Kapitel 5, der omhandler morfologi og en række fre-

kvente ordformers manifestation, var ligeledes et selvstæn-
digt bilag. Det er i sin nuværende form noget forkortet,
idet en række frekvente ordformers manifestation er ude-
ladt. Den særlig interesserede læser kan imidlertid down-
loade de udeladte oversigter (se nedenfor).
Et bilag om initialernes manifestation og funktion er

blevet integreret i kapitel 3.
To bilag der gav en detaljeret oversigt over den eksterne

og interne variation, er i forkortet form blevet en del af
afsnit 6.1 og 6.2.
Adskillige kortere bilag indeholdende tabellarisk mate-

riale er indarbejdet på relevante steder i afhandlingen, især
i den ortografiske analyse.
Et bilag om grafotaktiske forhold er helt udeladt i

nærværende publikation. Det kan sammen med de alle-

rede omtalte udeladte oversigter over en række frekvente
ordformers manifestation downloades fra nfi.ku.dk/
publikationer/webpublikationer/msk.
Det har ved forberedelsen af nærværende publikation

ikke været muligt at tage hensyn til litteratur publiceret ef-
ter ph. d.-afhandlingens indlevering i efteråret 2010. Un-
dertiden nævnes nyere litteratur dog i fodnoter.
Grunden til at bogen udkommer som et supplements-

bind til Bibliotheca Arnamagnæana, er det righoldige tabel-
og billedmateriale som kun vanskeligt ville kunne indarbej-
des i hovedseriens format.
Det er en kær pligt at takke Florian Grammel for hjælp

til løsningen af en lang række layout-relaterede udfordrin-
ger i forbindelse med afhandlingens omarbejdelse til nær-
værende publikation. Hans kundskaber om boglayout i al-
mindelighed og LATEX i særdeleshed har haft en betydelig
positiv effekt på afhandlingens ydre form.
Endelig vil jeg udtrykke min taknemmelighed over for

den Arnamagnæanske Kommission der har valgt at optage
afhandlingen i serien Bibliotheca Arnamagæana, og over
for M. J. Driscoll der på vegne af Den Arnamagnæanske
Samling under Nordisk Forskningsinstitut har været
redaktør for værket.

Amager, december 2012 Alex Speed Kjeldsen
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1 Indledning

Nærværende afhandling er en filologisk undersøgelse af
det islandske kongesagahåndskrift Morkinskinna (GKS
1009 fol), der dateres til c1275. Betegnelsen Morkinskinna
(“det rådne ellermøre håndskrift”) er forvirrende nok kæle-
navnet for såvel pergamenthåndskriftet GKS 1009 fol som
det værk om de norske kongers sagaer fra 1030 til 1157 som
dette håndskrift indeholder.1 Som nærmere omtalt i afsnit
1.3 har håndskriftet (og deraf værket) fået det lidet flatte-
rende kælenavn af Torfæus (Þormóður Torfason) under
dennes lån af håndskriftet 1682–1704. Når der i det føl-
gende tales om “(værket)Morkinskinna” eller “Msk”, refe-
reres der til værket, mens “MskMS” betegner håndskriftet
GKS 1009 fol.
Værket Morkinskinna har i de seneste år nydt stor in-

teresse i sagaforskningen. Særlig må fremhæves Ármann
Jakobssons litterære undersøgelser (herunder en doktor-
disputats fra 2002) og Andersson & Gades (2000) engel-
ske oversættelse med videnskabelig indledning.2 Endelig
er værket Morkinskinna udgivet i normaliseret sprogform
af Ármann Jakobsson og Þórður Ingi Guðjónsson i 2011
i serien Íslenzk fornrit (Ármann Jakobsson & Þórður I.
Guðjónsson 2011).

1.1 Undersøgelsens formål

MskMS er skrevet af to samtidige, sandsynligvis profes-
sionelle skrivere, der har arbejdet i samme miljø, men hvis
sprog og ortografi afviger betragteligt fra hinanden. Hånd
B udviser således et tilsyneladende yngre sprog end hoved-
håndens, hvilket har fået Jón Helgason (1934a, s. 8) til at
bemærke at man sandsynligvis ville datere hånd B til et no-
get senere tidspunkt end hånd A hvis ikke håndskriftets
opbygning utvetydigt viste at skriverne var samtidige.
MskMS synes derfor velegnet til en undersøgelse af

hvorledes to samtidige skrivere kan adskille sig fra hin-
anden hvad palæografi, ortografi og andre sproglige træk
angår. Dette overordnede spørgsmål, der må besvares på
grundlag af analyser af forskellige forhold relaterede til
norm, brug og variation, er centralt for diskussionen af en
række filologiske problemstillinger.

1 I sin oprindelige form har værket (og håndskriftet) sandsynligvis dæk-
ket tiden frem til 1177.

2En nynorsk oversættelse er ligeledes udkommet (Flokenes 2001).

Dateringsspørgsmålet er helt centralt for sproghistorie-
forskningen, men relevant for al historisk forskning, her-
under almen- og litteraturhistorien. Den særlige relevans
for sproghistorien skal naturligvis ses i lyset af at sprogets
manifestation i skrevne kilder må betragtes som den vig-
tigste kilde for forskningen i ældre sproghistorie. I de fle-
ste tilfælde kan datering udelukkende foretages på basis af
eksterne kriterier, især ved relatering til sprog- og skrift-
historien, men som nærmere omtalt i afsnit 6.4 besvær-
liggøres dette af en lang række forhold, ikke mindst den
variation man altid vil finde mellem to samtidige skrivere,
den eksterne variation. Selvom der ikke skal føres en større
principiel diskussion af eksterne dateringskriteriers anven-
delighed, vil undersøgelsen af forskellene i de to skriver-
normer bidrage til belysningen af et sådant mere generelt
spørgsmål. Desuden skal undersøgelsen forsøge at etablere
et sikrere grundlag for dateringen af selve MskMS.
En relatering af den eksterne variation til den interne

variation (variationen i brugen hos én og samme skriver)
vil med en analyse af hvilke faktorer der synes særlig skri-
verspecifikke, desuden bidrage til diskussionen af forhold
relaterede til skriveridentificering og af forholdet mellem
skrivernorm, forlæg og afskrift.3
Ud over at sådanne mere overordnede filologiske

spørgsmål skal diskuteres, skal det efterprøves om under-
søgelsen kan bidrage til en (delvis) afklaring af det om-
stridte spørgsmål om de eventuelle forskellige tekstlag i
Msk.4 Spørgsmålet er altså om forhold i MskMS kan give
sikrere indikationer om forekomsten af senere interpola-
tioner i Msk. Flere forskere har bemærket at noget så-
dant kunne være tilfældet, jf. således Louis-Jensen (1977,
s. 64–5):

En omfattende undersøgelse af ortografien i MskMS
er i høj grad ønskelig; den vil formentlig kunne bringe
klarhed i spørgsmålet om forholdet mellem skrivernes
egen norm og former overtaget fra et forlæg, og der-

3Ved anvendelsen af MskMS i en diskussion af forhold relaterede til
skriveridentificering er det klart at der principielt er tale om en ring-
slutning, idet det intetsteds eksplicit fremgår at der er tale om to skri-
vere. I praksis er skriverforskellene dog så gennemgående at det med
sikkerhed må kunne fastslås at der er tale om to skrivere, hvorfor jeg
tillader mig at anvende materialet på denne måde.

4 For nærmere bemærkninger til dette spørgsmål, se afsnit 1.3.1.3.
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2 Indledning

med bidrage til en sikrere adskillelse mellem de for-
skellige lag i Msk.

Også Andersson&Gade (2000, s. 72) kommenterer den
manglende undersøgelse af sprog og stil i en diskussion af
tekstuel uniformitet:

The traditional approach to textual uniformity is lin-
guistic, an attempt to establish whether style, syn-
tax, vocabulary, and idiom are consistent throughout.
This is, however, a specialized study on which no be-
ginning has been made and which we cannot under-
take here.

Omend en sådan bredt funderet sproglig-stilistisk ana-
lyse muligvis kan bidrage til afklaringen af spørgsmålet om
de forskellige tekstlag, indebærer den betragtelige metodi-
ske problemer. Hvorledes skal man nemlig tolke de syn-
taktiske eller stilistiske forskelle? At et afsnit udviser en
anden stil er ikke i sig selv nogen sikker indikation af at
der er tale om en sekundær interpolation. En afvigende stil
kan rimeligvis indikere at samme person ikke har “forfat-
tet” hele det bevarede værk, men heraf følger ikke at det
afvigende afsnit ikke kan have været en del af værket i dets
oprindelige form. Ikke mindst en række totter kunne tæn-
kes at være blevet indarbejdet i mere eller mindre færdig
form, hvorved stilistiske forskelle ganske vist indikerer he-
terogent ophav, men ikke nødvendigvis vidner om senere
interpolationer.
Et bidrag til diskussionen af de eventuelle forskellige

tekstlag i Msk er da også kun et sekundært mål for nær-
værende undersøgelse, og mere systematiske syntaktiske
og stilistiske undersøgelser ligger uden for undersøgelsens
rammer. De palæografiske, ortografiske og morfologiske
analyser, som udgør grundstammen i undersøgelsen, vil
i kombination med den til grund for analyserne liggende
elektronisk opmærkede tekst dog danne et solidt funda-
ment for videre undersøgelser af sådanne spørgsmål i et
eventuelt fremtidigt projekt.
Undersøgelsen fokuserer først og fremmest på de to

skriveres brug og normmed en diskussion af hvorledes for-
skellige faktorer har spillet en rolle for udformningen af
det endelige skriftprodukt, og i et sådant perspektiv spiller
undersøgelser af ortografi og palæografi en vigtigere rolle
end stilistiske, syntaktiske og leksikalske undersøgelser,
selvom visse aspekter hjemmehørende i sådanne undersø-
gelser også studeres.
For valget af tilgang ved analysen og beskrivelsen af

skrivernormerne har det været en central forudsætning at
modellen har skullet kunne appliceres på en stor tekst-
mængde. MskMS udgør et korpus på næsten 100.000 lø-
bende ord.
Tre forskeres arbejder har været særlige inspirationskil-

der for tilgang og fremstillingsform, nemlig Gustav Lind-
blads studier i Codex regius af den ældre Edda (1954),
Oscar Bandles undersøgelse af sproget i Gudbrandsbiblen
(1956) ogAndrea de Leeuw vanWeenens grammatikker og
håndskriftbeskrivelser (1993, 2000 og 2009). Lindblad har

ikke mindst givet inspiration til undersøgelsen af den in-
terne variation, nærmere bestemt de håndskriftgeografisk
betingede tendenser i fordelingen af visse træk. Fra Lind-
blad er også kommet inspirationen til at sætte de registre-
rede tendenser i relation til kendte skrifthistoriske forhold.
Af Bandles arbejde har jeg indset den store værdi af gene-
relle perspektiveringer til sproghistoriske forhold. Endelig
har de Leeuw van Weenens arbejder været en enorm in-
spiration for anvendelsen af datateknologi og de deraf føl-
gende muligheder for bl. a. mere udtømmende og præcise
empiriske beskrivelser.
Som projektet er skredet frem, er den specifikke frem-

gangsmåde blevet justeret flere gange, men tidligt stod
det klart at undersøgelsen måtte tage udgangspunkt i ana-
lyser af 1) ekstra-palæografiske kodikologiske forhold,1
2) skrivernes palæografi, 3) skrivernes ortografi (set i så-
vel et grafofonematisk som et fonografematisk perspek-
tiv), 4) de vigtigstemorfologiske karakteristika og udvalgte
(særlig frekvente) ordformers manifestation og 5) de mu-
lige årsager til variationen i distributionen af diverse fæno-
mener under hensyntagen til a) håndskriftgeografisk kodi-
kologisk betinget variation (forskelle betinget af formernes
placering i håndskriftet), b) håndskriftgeografisk tekstuelt
betinget variation (forskelle betinget af hvilke tekstafsnit
formerne optræder i) og c) genremæssige forhold (prosa
vs. poesi).
Fælles for alle afhandlingens analyser er et overordnet

historisk perspektiv. De enkelte træk indsættes i vid ud-
strækning i en bredere skrift- og sproghistorisk kontekst.
Denne tilgang skyldes primært de historiske perspektive-
ringers nødvendighed for vurderingen af årsagerne til den
interne variation, men tilgangen skal også ses i lyset af
de forbløffende få mere samlede fremstillinger af islandsk
skrift- og sproghistorie. Med de forholdsvis udførlige og
specifikke henvisninger til skrift- og sproghistoriske frem-
stillinger er det mit håb at afhandlingen i en vis grad også
kan fungere som en form for opslagsværk for ældre is-
landsk skrift- og sproghistorie.
En undersøgelse som den nærværende lader sig i praksis

kun gennemføre på basis af elektronisk opmærkede tek-
ster, da en traditionel excerpering for de mange forskel-
lige træk ville gøre arbejdet til et livstidsprojekt. Tilgangen
forudsætter derfor en vis indsigt i databehandling, herun-
der programmeringsevner i et basalt omfang, og illustrerer
dermed samtidig brugbarheden af noget sådant ved filolo-
giske detailundersøgelser i et større tekstkorpus.
Den meget store mængde empiriske data som frem-

sættes i afhandlingens enkelte analyser, er et bevidst valg.
En grundig empirisk baseret fremstilling af sproglige data
har – under forudsætning af en konsekvent fremstillings-
form – den indlysende fordel at senere forskning kan ud-

1Med Derolez (2003, s. 10) betragter jeg kodikologien som studiet af
alle aspekter af et håndskrift, mens palæografien med dens nærmere
(historiske) studie af selve skriften er en (meget vigtig) underkate-
gori af denne. Betegnelsen “ekstra-palæografiske kodikologiske for-
hold” refererer derfor til kodikologiske forhold som ligger uden for
den egentlige palæografi.
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Afhandlingens opbygning 3

nytte materialet i helt andre undersøgelser. Det er ikke til-
fældigt at det af ældre sproghistoriske fremstillinger netop
er de mere empiritunge som fortsat finder anvendelse,
mens fremstillinger med et mere teoretisk fokus langt hur-
tigere fremstår forældede og mere eller mindre ubrugelige
efter et paradigmeskift.
Afhandlingens formål kan dermed opsummeres på føl-

gende vis:
På grundlag af en elektronisk opmærket tekst skal der

foretages en udførlig palæografisk, ortografisk og morfo-
logisk beskrivelse af de to skrivere af MskMS. Redegørel-
sen skal indeholde grundige historiske perspektiveringer,
og følgende spørgsmål må forsøges besvaret:

1. Hvorledes adskiller skriverne sig fra hinanden hvad
palæografi, ortografi og andre sproglige træk angår
(afklaring af den eksterne variation)?

2. På hvilke niveauer finder man variation hos den en-
kelte skriver (afklaring af den interne variation)?

3. Kan der registreres forskelle i graden og typen af in-
tern variation skriverne imellem?

4. Hvad kan analysen af variationen bidrage med i en
mere almen diskussion af spørgsmål relaterede til
skriveridentificering?

5. Hvad kan analysen af variationen bidrage med i en
mere almen diskussion af eksterne dateringskriterier?

6. Kan analysen af skrivernes skrift og sprog bekræfte
en datering til c1275?

7. Hvad kan analysen af variationen bidrage med i en
mere almen diskussion af forholdet mellem skriver-
norm, forlæg og afskrift?

8. Kan analysen af den interne variation bidrage til en
afklaring af diskussionen om de eventuelle forskellige
tekstlag i Msk?

Den til grund for afhandlingsarbejdet liggende opmær-
kede tekst af MskMS vil, som nævnt i forordet, inden
for de nærmeste år resultere i en egentlig elektronisk ud-
gave indeholdende tre tekstgengivelsesniveauer kombine-
ret med digitale håndskriftgengivelser af høj kvalitet. Da
hver ordform er lemmatiseret og morfosyntaktisk analyse-
ret, vil der kunne foretages avancerede søgninger, og man
vil nemt kunne hoppe mellem de forskellige tekstgengi-
velsesniveauer og de digitale billeder. Langt størstedelen
af dette arbejde er blevet udført inden for rammerne af
ph. d.-projektet, men det har aldrig været tanken at ud-
gaven skulle indgå i afhandlingen. Valget af MskMS som
undersøgelsesobjekt udspringer imidlertid bl. a. af behovet
for en ny videnskabelig udgave.

1.2 Afhandlingens opbygning

I afsnit 1.3.1 beskrives visse tekstuelle forhold, herunder
håndskriftets og værkets indhold, værkets placering i for-
hold til tidligere kongebiografier, de formodede anvendte
kilder, indholdsmæssigt beslægtede håndskrifter, spørgs-
målet om den såkaldte ÆMsk og eventuelle senere inter-
polationer samt tidligere forsknings syn på værkets date-
ring og lokalisering. Afsnit 1.3.2 rummer en beskrivelse af
formmæssigt beslægtede håndskrifter og en indledende re-
degørelse for håndskriftets datering og proveniens. Den
indledende beskrivelse af materialet afsluttes med en kort
omtale af eksisterende udgaver i afsnit 1.3.3. Som afslut-
ning på indledningen finder man i afsnit 1.4 en redegørelse
for den vigtigste terminologi og notationspraksis.
Kapitel 2 rummer en indledende redegørelse for visse

teoretiske og metodiske spørgsmål. Metodiske og teoreti-
ske diskussioner findes også som optakt til de enkelte ana-
lyser og i det sammenfattende kapitel 6, men i kapitel 2
redegøres især for en række mere overordnede spørgsmål
med relevans for flere analyseniveauer. I afsnit 2.2 disku-
teres en række forhold relaterede til spørgsmål om norm,
brug, variation og forlægspåvirkning. I afsnit 2.3 redegøres
for nogle tidligere undersøgelser af islandske middelalder-
håndskrifter, primært for at sætte tilgangen i nærværende
afhandling i relation til disse. Endelig afsluttes kapitletmed
et afsnit om elektronisk databehandling og filologiske de-
tailstudier (afsnit 2.4), som først og fremmest illustrerer
det til grund for afhandlingen liggende praktiske arbejde
med tekstopmærkning og analyse.
I kapitel 3 foretages en kodikologisk og palæografisk

analyse af håndskriftet. Mere overordnede kodikologiske
forhold analyseres i afsnit 3.2, hvilket bl. a. indebærer en
redegørelse for skriverhænder, lægfordeling og lakuner i
håndskriftet (afsnit 3.2.2), en beskrivelse af de bevarede
blades art, stand, beskæring og indbinding (afsnit 3.2.3)
og en beskrivelse af forskellige aspekter af sideopsætnin-
gen (afsnit 3.2.4), herunder omtale af forskellige tekst-
strukturerende elementer (initialer, marginale majuskel-
grafer og overskrifter). Denne del af den kodikologiske
analyse afsluttes af en indledende diskussion af forhol-
det mellem håndskriftets to skrivere i afsnit 3.2.5. Den
egentlige palæografiske analyse, der følger i afsnit 3.3, rum-
mer en gennemgang af samtlige de grafklasser der be-
nyttes af de to skrivere (simple og modificerede alfabe-
tiske grafklasser, ligaturer, abbreviaturer, interpunktions-
grafklasser, korrektionsgrafklasser og initialer), med en
grundig beskrivelse og illustration af grafklassernes mani-
festationer kombineret med skrifthistoriske perspektive-
ringer.
I kapitel 4 analyseres skrivernes ortografi.
I afsnit 4.1 redegøres nærmere for en række metodi-

ske forhold med relevans for den udførte ortografiske ana-
lyse (herunder opstillingen af det fonologiske referencesy-
stem), og i afsnit 4.2 følger en redegørelse for sammen- og
særskrivning af ord samt orddeling ved linjeskift. Kapitlets
hoveddel udgøres af en grundig analyse af fonem-grafem-
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relationerne hos de to skrivere. Først anføres og eksem-
plificeres samtlige grafofonematiske relationer for alle ten-
tative grafemer i det deskriptive afsnit 4.3 (med undtagelse
af kommentarerne til abbreviaturbrugen rummer afsnittet
ingen historiske perspektiveringer). I det efterfølgende af-
snit 4.4 tolkes forholdene fra et fonografematisk perspek-
tiv i en gennemgang af referencesystemets enkelte fonemer
ledsaget af grundige historiske perspektiveringer.
Kapitel 5 rummer en morfologisk analyse og en præsen-

tation af demest frekvente lemmatasmanifestation. Kapit-
let tjener særlig to overordnede formål. For det første fun-
gerer det som direkte reference- eller baggrundsmateriale
for analyserne af skrivernes norm og brug, ikke mindst i
forbindelse med analysen af den interne og eksterne va-
riation. For det andet leveres en morfologisk analyse af
de vigtigste træk hos de to skrivere med gennemgang af
samtlige forekommende ordklasser. Fremstillingen, der er
opbygget på traditionel vis som kendt fra norrøne basis-
grammatikker, inkluderer historiske perspektiveringer til
forholdene i oldislandsk, primært på basis af eksisterende
fremstillinger, men også på basis af diverse glossarer og
citatsamlingen ved Ordbog over det norrøne prosasprog
(ONP).
I kapitel 6 sammenfattes resultaterne af de forskellige

delanalyser i lyset af undersøgelsens overordnede perspek-
tiver. I afsnit 6.1 redegøres for den eksterne variation, altså
de vigtigste forskelle mellem skriverne (herunder palæo-
grafiske, ortografiske, orddannelsesmæssige og morfologi-
ske forskelle). I afsnit 6.2 redegøres for den interne va-
riation, altså variation af palæografisk, ortografisk, mor-
fologisk, orddannelsesmæssig og leksikalsk karakter hos
den enkelte skriver. I den nærmere analyse sættes den in-
terne variation især i relation til eventuel forlægspåvirk-
ning. Størstedelen af denne analyse baserer sig på de for-
skellige håndskriftgeografiske tendenser som er konstate-
ret i afhandlingens forskellige delanalyser. Andre aspekter
diskuteres dog også, fx genrebetingede forskelle som kom-
mer til udtryk i forskellig skriftbrug i poesi og prosa. Afsnit
6.3 rummer en kortfattet overordnet diskussion af hvad
den konstaterede interne og eksterne variation kan bidrage
med i forhold til det mere generelle spørgsmål om kriterier
for skriveridentificering. Endelig afsluttes kapitlet med af-
snit 6.4 hvor der sættes fokus på dateringen af MskMS og
på hvad de analyserede forskelle mellem skriverne kan bi-
drage med i en mere overordnet diskussion af (eksterne)
dateringskriterier. Desuden diskuteres nogle indikationer
af det umiddelbare forlægs alder.
Kapitel 7 rummer undersøgelsens samlede konklusion.
Ud over de nævnte kapitler finder man en række bilag,

som kort skal præsenteres:
I bilag A opsummeres manifestationen af referencesy-

stemets fonemer med udgangspunkt i de i afsnit 4.4 op-
stillede oversigter over de enkelte fonemers manifestation.
I bilag B gives en tabellarisk oversigt over indholdet i

Msk.
I bilag C finder man en oversigt over initialerne relate-

rede til håndskriftets enkelte tekstafsnit.

Bilag D rummer en tabellarisk oversigt over stroferne i
MskMSmed anførelse af hvor de enkelte strofer optræder
i MskMS og en række udgaver.
Bilag E rummer en ekskurs over hvilke typer af ændrin-

ger der indtræffer i en middelalderlig afskrivningsproces.
Bilaget forsøger at belyse aspekter af forholdet mellem af-
skrift og forlæg og sammenstødet mellem forlæggets brug
og afskriverens norm ved at studere nogle sjældne tilfælde
hvor man mener at have forlæg og direkte afskrift overle-
veret.
Endelig rummer bilag F prøver på hver af skriverhæn-

derne.
I sin oprindelige form indeholdt ph. d.-afhandlingen en

oversigt over en række grafotaktiske forhold i et selvstæn-
digt bilag. Af pladsmæssige årsager er dette bilag udeladt
i nærværende publikation, men det kan downloades fra
nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/msk. I det på-
gældende bilag opstilles først de 60 mest frekvente tegn-
kombinationer hos hver af skriverne, hvorefter forholdene
ved en række udvalgte tegn analyseres nærmere.

1.3 Indledende beskrivelse af materialet

MskMS var ét af syv håndskrifter som biskop Brynj-
ólfur Sveinsson (1605–75, biskop i Skálholt i 1639) i 1662
sendte kong Frederik den Tredje som gave med Torfæus
(Þormóður Torfason), der var på Island for at indsamle
håndskrifter til den danske konge.1 Det optræder i en for-
tegnelse over nytilkomne håndskrifter kaldet “Regum qvo-
rundam Norvegorum historia – folio”.2
I 1682 blev håndskriftet sammen med andre håndskrif-

ter med historisk indhold udlånt til selvsamme Torfæus på
Stangeland i Norge i forbindelse med dennes udnævnelse
til kongelig historieskriver. Han benyttede det især ved
sin Norgeshistorie,Historia rerumNorvegicarum (1711), in-
den det i 1704 kom tilbage til København. Det er, som
allerede nævnt, under dette Norgesophold at håndskriftet
– og som en afledning heraf også værket – har fået sit kæ-
lenavn. Navnet, som Torfæus på latin udlægger som “pu-
trida membrana”, optræder første gang i et brev til Árni
Magnússon fra 1691 og senere også i et værk om Orkney-
øerne.3
Håndskriftet, der er skrevet af to samtidige efter alt at

dømme professionelle skrivere, er blevet dateret til slutnin-
gen af 1200-tallet eller c1275,4 men om dets historie inden

1OmbiskopBrynjólfurs håndskrifter og foræringen af disse til den dan-
ske konge, se henvisninger i Ármann Jakobsson (2002, s. 27, note 1).

2 Fortegnelsen er bevaret i Árni Magnússons afskrift fra 1712 be-
nævnt “Manuscriptorum in pergamenta Catalogus. Cla. Episcopus
Schalholtiæ hos misit: suntqve”, og det anføres heri at MskMS stam-
mer fra Biskop Brynjólfur.

3 Jf. Ármann Jakobsson (2002, s. 27, note 3) med henvisninger til Kå-
lund (1916, s. 133) og Þormóður Torfason (1697, s. 80).

4 Finnur Jónsson (1932, s. iv) skriver “3. el. 4. ærdedel af det 13. årh.”,
Hreinn Benediktsson (1965, s. xxxviii) at det er “Written probably
towards the middle of the second half of the 13th century”, mens Kå-
lund (1900, s. 19) bemærker at det er fra århundredets slutning. Unger
(1867a, s. ii) mente fejlagtigt at det var fra 1200-tallets første halvdel.
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biskop Brynjólfur sendte det til Danmark, vides intet, og
marginalnotitser og lignende yder ingen hjælp i denne hen-
seende.1

1.3.1 Tekstuelle forhold

1.3.1.1 Håndskriftets og værkets indhold og
baggrund

Som allerede nævnt er Morkinskinna betegnelsen for så-
vel det islandske håndskrift GKS 1009 fol som det værk
om de norske kongers sagaer fra 1030 til 1157 (oprindelig
sandsynligvis til 1177) som dette håndskrift indeholder.
En oversigt over indholdet af Msk er anført i bilag B.

Den bygger dels på Andersson & Gades (2000) opdeling
afMsk i 100 kapitlermed udgangspunkt i Finnur Jónssons
(1932) udgave inklusive dens suppleringer fra Flateyjarbók,
hvor disse kan udfylde lakuner i MskMS, dels på den ind-
deling som indikeres i MskMS. Som det fremgår af bila-
get, respekterer Andersson & Gade inddelingen i MskMS
med to undtagelser. Den første af undtagelserne udgøres
af afsnittet om Karl vesǽli (2/1),2 der ikke behandles som
et selvstændigt afsnit, på trods af at det i MskMS både er
forsynet med en (til dels udvisket) overskrift og indledes
af en stor rød initial. Den anden undtagelse er et afsnit om
kong Haraldr og Einarr þambaskelfir,3 der blot betragtes
som en del af afsnit 19d/35 (Um klók ráð Haralds konungs)
på trods af at det indledes af en stor rød initial.4
Som oversigten indikerer, er Msk’s indholdsmæssige

struktur langtfra den man finder i Heimskringlas (Hkr)
oversigtlige række af ordnede kongebiografier med fokus
på de enkelte konger. Som bemærket i handlingsreferatet
i Andersson & Gade (2000, s. 2–5) udgøres op mod 60%
af teksten således af sagaen om Magnús góði og Haraldr
harðráði (til ogmed afsnit 37/52), og deres respektive histo-
rier væves ind i hinanden og fortælles ikke på klassisk ord-
net vis. I 1/1–2g/8 berettes om tiden før Magnús kommer
på tronen og hans første tid som konge. Derefter kommer
Haraldr i fokus, og der fortælles i 2f/9–4/13 omhans even-
tyr i Middelhavsområdet. Derpå berettes i 5/14–17/26 om
Magnús og Haralds samkongedømme frem til Magnús’
død, mens resten af denne del af værket (17a/27–37/52)
koncentrerer sig om kong Haraldr.
Listen indikerer også at hele Magnúss saga góða ok

Haralds harðráða kendetegnes af en lang række indskud
i hovedhandlingen, først og fremmest i form af Íslendinga-
þættir (totter om islændinge).
Som bemærket i Andersson & Gade (2000, s. 2) rum-

mer anden del af Magnúss saga góða ok Haralds harð-

1 Indledningen til en kommende (elektronisk) udgave af håndskriftet vil
rumme en nærmere gennemgang af marginalnotitserne.

2Notationen “2/1” indikerer at afsnittet er nummer 2 i MskMS, men
nummer 1 i Andersson & Gade (2000).

3Tilnavnet gengives her som i det følgende i den i MskMS forekom-
mende form.

4At det ikke er forsynet med overskrift, skyldes uden tvivl dets begyn-
delse allerøverst på en side, hvor nye afsnit/kapitler oftest optræder
uden en sådan (jf. således også 17r, 35v og 37r).

ráða (da Haraldr efter kong Magnús’ død er blevet ene-
konge; 17a/27–37/52) et uforholdsmæssigt langt kapitel
om Haralds kontroverser med Hákon Ívarsson (27/42),
hvilket kapitel sammen med ni kortere og længere totter
udgør ca. 70% af denne kong Haralds del af sagaen om de
to konger.
I kontrast til den lange saga om Magnús góði og

Haraldr harðráði står den umiddelbart efterfølgende saga
om Haralds søn, Óláfr kyrri, der på trods af sine 27 år ved
magten blot får to afsnit, 38/53 og 39/54, eller knap ét af
håndskriftets 37 bevarede blade.5
Noget længere er den efterfølgende Magnúss saga ber-

fǿtts (40/55–44/59), og i modsætning til forholdet i
Magnúss saga góða ok Haralds harðráða kan kun ét af af-
snittene karakteriseres som en tot (Frá Magnúsi konungi
ok Sveinka Steinarssyni, 41/56).
Næst i følge er sagaen om Magnús’ sønner, Sigurðr

og Eysteinn (45/60–66/81).6 Som i Magnúss saga góða ok
Haralds harðráða finderman også i denne saga en ulige for-
deling i materialet om de to konger, idet Eysteinn kun er
den centrale figur i fire af de toogtyve kapitler og i yderli-
gere to kapitler deler scenen nogenlunde ligeligt med Sig-
urðr. De to sidstnævnte optager godt en erdedel af sagaen
og er placeret i dens midte med fokus på uoverensstem-
melserne mellem de to kongssønner. Det første af kapit-
lerne (55/70), den såkaldte Þinga saga, er en større retsstrid
mellem de to brødre. Det andet (56/71) er en større ver-
bal mandjævning, hvor brødrene sammenligner deres be-
drifter. De afsluttende otte kapitler efter Eysteins død be-
skrives af Andersson & Gade (2000, s. 4) med rette som
anekdotiske, men indeholder ingen totter.
Herefter følger to kapitler (67/82–68/83) om Haraldr

gilli inden sagaen om Sigurðr slembir (69/84–78/93) tager
over. Som bemærket nedenfor baserer i hvert fald denne
del af Msk sig rimeligvis på Eiríkr Oddssons Hryggjar-
stykki (Hrygg), men det er ikke klart hvor meget af stoffet
der er hentet direkte derfra, og i hvilken udstrækning det
er blevet tilpasset i Msk.
Resten af Msk (79/94–85/100) kredser atter om kon-

gelige konflikter, og der berettes om Haraldr gillis to søn-
ner, Eysteinn og Sigurðr, og deres død. Som Andersson &
Gade (2000, s. 4–5) bemærker, bygger fortællingen op til
Ingi Haraldssons enekongedømme, men afbrydes af hånd-
skriftets sidste lakune.
Msk er den første større kongesaga som dækker peri-

oden fra 1030 til formentlig 1177 (i nuværende form blot
til 1157). Ved værkets tilblivelse fandtes ganske vist andre
kongebiografier, men disse var enten korte skildringer af
flere kongers levned eller længere monografier over en en-
kelt konge. At Msk oprindelig har strakt sig frem til 1177,
skulle bl. a. kunne ses i lyset af at man har været godt dæk-

5Det andet af afsnittene har ydermere karakter af en tot, og man kan
med Andersson & Gade (2000, s. 3) sågar spørge sig selv om dette
afsnit ikke oprindelig har været associeretmed faren,Haraldr harðráði.

6Den tredje af sønnerne, Óláfr, dør tidligt.
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ket ind med kongebiografier for perioderne 995–1030 og
1177–1202, men ikke for perioden 1030–1177.1
Tre litterære værker nævnes eksplicit i Msk, nemlig et

værk omtalt som Jarla sǫgur, enKnúts saga og Eiríkr Odds-
sons Hryggjarstykki.2 Bjarni Aðalbjarnarson (1937, s. 151)
mener at mest taler for at omtalen af Knúts saga er en in-
terpolation, da hverken Fagrskinna (Fsk) eller Hkr rum-
mer spor af en sådan saga.3 Til tilfældet Jarla sǫgur, som
efter alt at dømme refererer til en version af Orkneyinga
saga, bemærker Bjarni Aðalbjarnarson (1937, s. 151–53) at
det er sandsynligt at en version afOrkneyinga saga har tjent
somkilde forMsk,4 uden at låneomfanget dog kan fastslås.
Som bemærket i Andersson & Gade (2000, s. 21) kompli-
ceres sagen af at Orkneyinga saga henviser til en Magnúss
saga góða sommuligvis blot er en reference til en del afHkr,
men som principielt også kan referere til en tabt selvstæn-
digMagnúss saga góða som kan have tjent som fælles kilde
for Orkneyinga saga og Msk. Den mest problematiske af

1Ved tidspunktet for Msk’s tilblivelse menes følgende kongebio-
grafier almindeligvis at have eksisteret: 1) Sǽmundr fróði Sigfússon
(1056–1113) formodes i begyndelsen af 1100-tallet at have skrevet en
kortere nu tabt fremstilling på latin, formentlig dækkende perioden
858–1047. 2)Af prologen til den overleverede version af Ari fróði Þor-
gilssons (1067–1148) Íslendingabók og af prologen til Heimskringla at
dømme synes Ari at have skrevet en form for “konungaǽvi” (muligvis
som del af Íslendingabók). 3)Det latinske værkHistoria de Antiquitate
Regum Norwagiensium, der er skrevet af en Theodoricus monachus
(formentlig c1180 på Niðarholmr i Trøndelagen) dækker perioden fra
c872–1130 med kortfattede kommentarer til senere tider. 4)Det frag-
mentarisk bevarede værk Historia Norwegie er skrevet på latin i an-
den halvdel af 1100-tallet (muligvis i Viken-området) og indeholder
bl. a. en kort gennemgang af de norske kongers historie fra den æld-
ste tid (ynglingerne) og frem til Óláfr Haraldsson (1015–30). 5) Det
fragmentarisk bevarede værk Ágrip af Nóregs konunga sǫgum (Ágrip),
der sandsynligvis er blevet til i Trøndelagen c1190, har formentlig op-
rindelig dækket perioden 820–1177 (det spænder nu blot over perio-
den c872–1157). 6) En Óláfs saga Tryggvasonar er efter den alminde-
lige opfattelse blevet skrevet på latin af Oddr Snorrason i 1190-erne
(jf. dog Sveinbjörn Rafnsson 2005). Den latinske tekst er gået tabt,
men en islandsk oversættelse foreligger i tre forskellige redaktioner i
lige så mange håndskrifter. 7)En andenÓláfs sagaTryggvasonar er ble-
vet forfattet af Gunnlaugr Leifsson (✝ 1218/19), ligeledes på latin, for-
modentlig mod slutningen af 1100-tallet. Eksistensen af den nu tabte
tekst bevidnes dels af et udsagn i Flateyjarbók, dels af lån i andre tek-
ster. 8) Den fragmentarisk bevarede Ældste saga om Olav den hellige
er blevet til i slutningen af 1100-tallet eller c1200. 9) Den legendariske
saga om Olav den hellige, der er en norsk revision af Den ældste saga,
kendetegnet af et stort indhold af klerikalt og legendarisk stof, beskri-
ver Óláfs liv fra fødsel til grav og jærtegnene efter hans død. 10) Sverris
saga, der skildrer Sverrir Sigurðarsons (konge 1177–1202) levnedsløb,
er skrevet mod slutningen af 1180-erne og formentlig igen i 1200-
tallets første årtier af abbeden på Þingeyrar, Karl Jónsson (✝ 1112/13).
11) Hryggjarstykki, der er én af blot tre tekster der nævnes i Msk, er
ikke bevaret, og dens stilling som tekst er forbundet med mange pro-
blemer (jf. nærmere omtale nedenfor).

2Referencen til Jarla sǫgur findes ikke i MskMS, der har lakune på det
pågældende sted (afsnit (2c)/4), men fremgår af teksten i Yngre Flat-
eyjarbók (YFlb, se Finnur Jónsson 1932, s. 31). Referencen til enKnúts
saga findes til gengæld i selveMskMS (20v48–50), og det samme gæl-
der for referencen til Eiríkr Oddssons værk (MskMS, 33v30–33).

3En saga om Knútr er kun overleveret som del af Knýtlinga saga, men
denne saga regnes for noget yngre, og en selvstændig saga om Knútr
er formentlig blevet inkorporeret i denne.

4Bl. a. fordi en tilsvarende passage findes i Fsk, hvor afsnittet afsluttes
med bemærkningen “sem getit er í Jarla sǫgunum”.

teksterne erHryggjarstykki.5 Det er således usikkert præcis
hvilken type tekst der har været tale om, hvor omfangsrig
den har været, hvilken periode den har dækket, og hvor-
ledes den er blevet anvendt i værkerne Msk, Fsk og Hkr
(samtHulda-Hrokkinskinna, H-Hr). Det sidste spørgsmål
er særlig interessant, da vi netop kun har adgang til Hrygg
via brugen af den i disse tekster. Når det gælder diskus-
sionen af hvor langt op i tiden værket har strakt sig, er
især alternativerne 1139 og 1161 blevet diskuteret med argu-
menter for begge årstal.6 I den største studie af forholdene
omkring Hrygg argumenter Bjarni Guðnason (1978) for at
værket har været en biografi af Sigurðr slembir og kun skal
have berørt de norske kongers historie i perioden 1136–39.
Værket skal være begyndt med Sigurðs opvækst og ung-
domsbedrifter, men ikke have fået direkte relation til de
norske kongers sagaer før Sigurðr i 1136 opsøger Haraldr
gilli. Afslutningen skal have været Sigurðs passio og trans-
latio. Værket skulle således være inspireret af helgensagaer
og betragtes som et forsøg på at få gjort Sigurðr slembir til
helgen.7
Andre norrøne tekster er rimeligvis også blevet brugt

ved udarbejdelsen af Msk, selvom de ikke nævnes ekspli-
cit, og man har især diskuteret de følgende:8

1. Én eller flere selvstændige sagaer om de enkelte kon-
ger. At der skulle ligge en lang række enkeltsagaer bag
Msk er især blevet fremholdt af Finnur Jónsson.9 Al-
lerede Bjarni Aðalbjarnarson (1937, s. 171) understre-
ger dog at der kun kan være tale om en hypotese.10

5Teksten har fået sit navn fra omtalen i Heimskringla (jf. Bjarni Aðal-
bjarnarson 1951, s. 318–19). Navnets betydning er usikker. Måske sig-
tes der til tekstens korte omfang: den har ikke optagetmere pergament
end fra én kalv, jf. Holtsmark (1966) der mener at stykki i denne for-
bindelse svarer til lat. pecia (om pecia-systemet, se fx Derolez 2003,
s. 29–30).

6De vigtigste argumenter for såvel 1139 som 1161 opsummeres i Dani-
elsson (2002, s. 274–75).

7Tesen om at Hrygg ikke ligger til grund for kongesagaernes skildring
af tiden før 1136, understøtter Bjarni Guðnason også med at skildrin-
gen af perioden 1130–34 er næsten lige så fraværende som fremstil-
lingen af tidsrummet 1139–42 (hvilket allerede Berntsen 1923 gør op-
mærksom på). Bjarni Guðnasons tese har vundet stor tilslutning i
forskningen (jf. fx Hallbergs 1979b undersøgelse af forholdene ved hi-
storisk præsens (kritik heraf i Sandaaker 1996, s. 38) og – for at nævne
to nyere fremstillinger – Andersson &Gade 2000 samt Finlay 2004),
men Danielsson (2002) forkaster den helt og konkluderer at det er
mest sandsynligt at Hrygg har haft stof frem til 1161. I samme forbin-
delse kan nævnes at Gade (1998) når frem til at Msk’s fuldstændige
mangel på navneformen “Niðaróss” og brugen af “Þrándheimr” i Sig-
urðar saga slembidjákns må skyldes anvendelsen af Hrygg, og at for-
holdene i Saga af Inga ok brǿðrum hans synes at understøtte opfattel-
sen af at Hrygg også har indeholdt materiale for perioden efter 1139.
Gades undersøgelse kritiseres af Lockertsen (1999), men den i ono-
mastisk henseende berettigede kritik, som der ikke her kan redegøres
nærmere for, rokker ikke ved at systematiske forskelle i valget af de
anførte lokaliseringers præciseringsgrad kan være en indikation af et
tekstligt heterogent ophav.

8Ud over de her nævnte norrøne kilder er udenlandske (engelske) kilder
muligvis blevet anvendt (jf. henvisninger til flere behandlinger af dette
i Ármann Jakobsson 2002, s. 56, note 52).

9 Se fx Finnur Jónsson (1932, s. xl) og oversigten i Bjarni Aðalbjarnarson
(1937, s. 158).

10 Se også Bjarni Aðalbjarnarson (1941, s. xvii).
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At der i Msk kan være brugt en selvstændig saga om
Magnús berfǿttr argumenteres der for i Andersson &
Gade (2000, s. 34–42).

2. Hákonar saga Ívarssonar. Spørgsmålet om denne frag-
mentarisk bevarede sagas eventuelle rolle som skrift-
lig kilde for Msk er behandlet forholdsvis udførligt i
Andersson & Gade (2000, s. 15–19).

3. Ljósvetninga saga. Forholdet mellem Msk og Ljós-
vetninga saga behandles i Andersson & Gade (2000,
s. 19–21), hvor der argumenteres for at Msk er långi-
ver og Ljósvetninga saga låntager.1

4. Þinga saga. Teksten findes som afsnit (55/70) i
MskMS.2 Dens oprindelig selvstændige karakter in-
dikeres af den overflødige gentagne bemærkning ved
afsnittets begyndelse, hvor det hedder at da “Jórsala
Sigurðr kom í land, váru þeir þrír brǿðr konungar”
(MskMS, 27v54), hvilket allerede er blevet fortalt i af-
snit 45/60 (MskMS, 24v53–54). Louis-Jensen (1977,
s. 107–8) bemærker desuden at tekstens karakter sna-
rest indikerer norsk ophav.

5. En kilde om Sigurðr Jórsalafaris pilgrimsfærd.
Andersson & Gade (2000, s. 44) mener at Msk-
forfatteren kan have trukket på en kortere skreven
fremstilling af Sigurðr Jórsalafaris pilgrimsfærd, især
fordi prosaen i såvel MskMS som Fsk i visse tilfælde
indeholder faktuelle oplysninger som ikke understøt-
tes af poesien. Dog kunne de indbyrdes forskelle vel
uden videre skyldes forskellige mundtlige traditioner.

6. En kilde for perioden 1142–77. Bjarni Guðnason
(1978, s. 26–8) har foreslået at der kan have eksiste-
ret en skreven kilde for perioden 1142–77, i hvis til-
blivelse abbeden i Þingeyrar, Karl Jónsson, kan have
været involveret.

7. (Visse) totter. Der er i dag bred enighed om at i hvert
fald nogle af totterne ikke skal betragtes som sekun-
dære indskud, men om det gælder for dem alle, er
mere uvist, ligesom det er usikkert i hvor høj grad de
kan have levet selvstændigt inden en inkorporering i
Msk.3

1.3.1.2 Indholdsmæssigt beslægtede håndskrifter
Inden der redegøres for den såkaldteÆldste Morkinskinna
og det i forskningen meget omdiskuterede spørgsmål om
interpolationer iMsk (afsnit 1.3.1.3), skal de vigtigste tekst-
kritiske forhold kort opsummeres med udgangspunkt i

1 Jón Helgason (1934a, s. 14–15) mener at forholdet er det omvendte.
2Teksten optræder også iHulda-Hrokkinskinna og desuden i en kortere
version, den såkaldte Þinga þáttr, i de i afsnit 1.3.1.2 omtalte håndskrif-
ter Eirspennill, Jöfraskinna, Gullinskinna og Flateyjarbók.

3 Jf. også diskussionen om eventuelle senere indskud af totter i Msk i
afsnit 1.3.1.3.

det som figur 1.1 anførte stemma. Figuren er en omteg-
ning af det i Louis-Jensen (1977, s. 93) opstillede stemma
med tilføjelse af ÆMsk og 325 (AM 325 IV β 4° og AM
325 XI 3 4°) samt indførelse af *H som betegnelse for det
tabte forlæg for håndskrifterne Hulda (H) og Hrokkin-
skinna (Hr). MskY-grenen udgøres afMorkinskinnatekst
i Heimskringlahåndskrifter, og da *H har baseret sig på
Morkinskinnatekst og relevante dele afHeimskringla samt
tillæg fra visse andre kilder, optræder det i såvel MskY-
somMskX-grenen.
Ud over de i stemmaet optrædende tekstvidner skal

Fagrskinna kort omtales, da værket spiller en central rolle
i Morkinskinnaforskningen. Fsk er overleveret i to ver-
sioner, Fsk A og Fsk B, først og fremmest bevaret som
afskrifter af to håndskrifter der gik tabt ved Københavns
brand i 1728.4 Et enkelt blad af Fsk B har dog overlevet,
da det blev ernet fra håndskriftet i Norge inden afsen-
delsen til Danmark. Det findes i dag i Riksarkivet i Oslo
som NRA 51. På grundlag af dette blad kan Fsk B dateres
til c1250 og med sandsynlighed proveniensbestemmes til
Trondhjem. Kopierne af Fsk A indikerer at det må være
skrevet i første halvdel af 1300-tallet i Sydøstnorge.5 En
sammenligning af afskrifterne viser at Fsk A har indeholdt
enmere fyldig tekst og flere skjaldestrofer, og at Fsk B ikke
har været intakt ved afskrivningen, men har manglet slut-
ningen og endt med hvad der svarer til kapitel 96 (af 130
kapitler) i Bjarni Einarsson (1985b).
MskY-grenen, der består af Morkinskinnatekst i

Heimskringlahåndskrifter og udgør en stærkt begrænset
tekstmængde, er noget forsimplet i det opstillede stemma,
da kun de for Morkinskinnatraditionen vigtigste bevarede
håndskrifter inkluderes.
Codex Frisianus (AM 45 fol) er dateret til begyndelsen F

af 1300-tallet og indeholderHkr I og III samtHákonar saga
Hákonarsonar. Man har ment at håndskriftet er skrevet på
Island med eksport til Norge for øje.6
Eirspennill (AM 47 fol) indeholder de sidste kapitler E

af Olav den helliges saga i Hkr II, Hkr III, Sverris saga,
Bǫglunga saga og Hákonar saga Hákonarsonar. Håndskrif-
tet er skrevet på Island i begyndelsen af 1300-tallet.
Jöfraskinna har indeholdt Hkr I, en forkortet afskrift af J

den særskilte Olavssaga, Hkr III, Sverris saga og Hákonar
saga Hákonarsonar, men det oprindelige håndskrift er kun
fragmentarisk bevaret, da størstedelen gik tabt i Køben-
havns brand i 1728.7 J er dog afskrevet flere gange inden
branden. Den for Msk vigtigste afskrift er den ofte som
J2 omtalte (AM 38 fol), en afskrift af kongesagaerne frem

4 Fsk A er afskrevet af Ásgeir Jónsson i AM 52 fol, AM 301 4° og AM
303 4°. Fsk B er ligeledes afskrevet af Ásgeir Jónsson (OsloUB 371 fol)
og af Eyjólfur Björnsson (AM 51 fol og AM 302 4°).

5 Jf. Finlay (2004, s. 7 m. henv.).
6 Senest har Louis-Jensen (2006b) argumenteret for at det kan være
skrevet i Vatnsörður (Nordvestisland). En beskrivelse af F findes i
Louis-Jensen (1977, s. 19–21).

7Af Olavssagaen er fire blade bevarede (Holm perg 9 II fol, c1300–25),
af Sverris saga ét ukomplet blad (AM 325 VIII 3 d 4°, c1300–25) og af
Hákonar saga Hákonarsonar to bladstrimler (NRA 55 A, c1300–25).
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Figur 1.1:Håndskriftforholdene ifølge Louis-Jensen (1977, s. 93). Omtegnet.

til 1177 udført af Ásgeir Jónsson mod slutningen af 1600-
tallet. Som andre håndskrifter i Heimskringlas y-klasse in-
deholder J en række indskud fra en Morkinskinnaredak-
tion. Det dateres til c1250–1300 og har islandsk proveni-
ens.1
Gullinskinna gik ligeledes tabt i branden i 1728, men erG

afskrevet af Ásgeir Jónsson i slutningen af 1600-tallet (AM
42 fol). Afskriften begynder med kap. 98 i Haralds saga
harðráða og indeholder resten af Hkr III uden lakuner.
Desuden indeholder den 14 kapitler af Sverris saga og en
del afHákonar sagaHákonarsonar. Ét blad som formentlig
har tilhørt det oprindelige håndskrift, er bevaret (AM 325
VIII 5 c 4°), indeholdende en del afHákonar sagaHákonar-
sonar, hvoraf det kan sluttes at G er skrevet af en islænding
c1400.2
I 1633 udgav Ole Worm Snorre Sturlesøns Norske Kong-PCl

ers Chronica efter en oversættelse foretaget af Peder Claus-
søn i 1599.Claussøns hovedforlæg for kongesagaerne indtil
1177 har været Hkr I, den særskilte Olavssaga og Hkr III.
I tilfældet Hkr III, der er den for Msk interessante, har
Claussøn benyttet en Heimskringlatekst der ifølge Louis-
Jensen (1977, s. 56–9) har været praktisk talt identisk med
den i Hulda-Hrokkinskinna anvendte, og som har inde-
holdt interpolationer i lignende omfang som håndskrif-
terne iMorkinskinnas y¹-gren.
Flateyjarbók (GKS 1005 fol, c1387) skildrer de norskeYFlb

kongers historie fra de ældste tider med sagaerne omÓláfr
Tryggvason, Óláfr helgi, Sverrir Sigurðarson og Hákon
Hákonarson som sine hovedelementer. I sin oprindelige
form har håndskriftet ikke indeholdt nogen fremstilling af
tiden mellem Óláfr helgi og kong Sverrir, formentlig fordi
ejeren af Flateyjarbók, Jón Hákonarson på Víðidalstunga,
allerede ejede AM 66 fol (Hulda), der dækker dette tids-
rum.3 Da de to håndskrifter i anden halvdel af 1400-tallet

1En nærmere beskrivelse af J gives i Louis-Jensen (1977, s. 24–8) og
Kyrkjebø (2001).

2 For en nærmere beskrivelse af G, se Louis-Jensen (1977, s. 28–31).
3 Jf. Louis-Jensen (1968, s. 14–15). Se også Louis-Jensen (1969 og 1977,
s. 65).

har fået forskellige ejere, har den daværende ejer af Flateyj-
arbók ladet indføje tre nye læg i håndskriftet for at kunne
sikre en dækkende fremstilling af de norske kongers hi-
storie (YFlb). Der vides intet sikkert om ejerforholdene på
tidspunktet for tilblivelsen af det yngre tillæg, men Louis-
Jensen (1969) har på overbevisendemåde argumenteret for
at Þorleifur Björnsson hirðstjóri må have været ejeren og
en af skriverne af YFlb. Det 23 blade store tillæg rummer
Magnúss saga góða ok Haralds harðráða i en form der stem-
mer ganske godt overens med fremstillingen i MskMS,
samt syv totter.4
Endel af forlægget til YFlb er ifølge Louis-Jensen (1970) 325

formentlig bevaret i form af fragmenterne AM 325 IV β 4°
og AM 325 XI 3 4° (c1350–1400), der rimeligvis skal knyt-
tes til en skriverskole i Akrar i Skagaörður påNordisland.
Louis-Jensens argumentation baseres dels på sammenfald
i visse usædvanlige skrivemåder, dels på tekstkritiske ob-
servationer. På basis af såvel tekstuelle som kodikologiske
forhold argumenterer Louis-Jensen for at det håndskrift
de to fragmenter har været en del af, rimeligvis blot har
indeholdtMagnúss saga góða ok Haralds harðráða.5
*H repræsenterer et fælles (tabt) forlæg for håndskrif- *H

terne Hulda og Hrokkinskinna og har indeholdt de nor-
ske kongers sagaer fra tiden mellem 1035 og 1177. Det har,
som allerede nævnt, baseret sig på en Morkinskinnatekst
og relevante dele afHeimskringla samt tillæg fra visse andre
kilder. Som terminus ante quem tjener dateringen af Hulda
(c1350–75), og kommentarer i teksten indikerer at *H er
blevet til efter 1268 og sandsynligvis efter 1280.6

4 Ifølge Andersson&Gade (2000, s. 6) udgøres de fleste tekstændringer
i forhold til teksten iMskMS af mindre tekstudvidelser, indsættelse af
allittererende udtryk, ændring af direkte til indirekte tale, udryddelse
af visse alderdommelige ord og fraser samt en modernisering af syn-
taksen. Denne redaktionelle tilpasning skal rimeligvis ikke tilskrives
skriveren af YFlb, da den også afspejles i tekstens formodede forlæg.

5AM 325 IV β 4° og AM 325 XI 3 4° behandles nærmere i bilag E.
6 Jf. Louis-Jensen (1977, s. 13), der rummer enmeget indgående behand-
ling af de tekstkritiske aspekter ved Hulda-Hrokkinskinna og relate-
rede håndskrifter.

1.3.1.2



Indledende beskrivelse af materialet 9

AM 66 fol eller Hulda (c1350–75) er et nu 142 bladeH
stort, enspaltet pergamenthåndskrift, hvis første læg (for-
mentlig seks blade) er tabt. Håndskriftet, der dateres til
c1350–75, ermed undtagelse af to linjer nederst på 51v skre-
vet af én hånd, som er nært beslægtet eller identisk med
hånden i mindst tre andre håndskrifter (AM 238 XXV fol,
AM 173 d A 8 4° og AM 646 4°) og to diplomer (AM dipl
isl fasc III 5 og 6). Diplomerne er udstedt i 1375 i kloste-
ret på Munkaþverá i Eyjaörður, og man må gå ud fra at
Hulda har samme proveniens.1
GKS 1010 fol eller Hrokkinskinna (“det runkne hånd-Hr

skrift”) er et 95 blade stort, tospaltet pergamenthåndskrift,
hvis 91 første blade er fra begyndelsen af 1400-tallet, mens
det sidste firebladslæg (en ufuldstændig afskrift afHemings
þáttr Áslákssonar) er tilføjet i 1500-tallet. Indholdet er som
i søsterhåndskriftet Hulda. Hr indsamledes af Torfæus på
Island i 1662, og forskelligt tyder på at han har erhvervet
det på Hólar, hvortil det formentlig er kommet i 1400-
tallet.2 Hr synes skrevet af én skriver, og hånden genfin-
des i diplomet AM dipl isl fasc VIII 7,3 der er udstedt på
Lögmannshlíð i Eyjaarðarsýsla i 1423, samt sandsynligvis
i fragmentet AM 551 d β 4°.4

1.3.1.3 ÆMsk og spørgsmålet om interpolationer
Den i forskningen hyppigt anvendte skelnen mellem
den bevarede Msk og den såkaldte Ældste Morkinskinna
(ÆMsk) introduceres i Indrebø (1917), der rummer en un-
dersøgelse af den beslægtede Fagrskinna. Indrebø argu-
menterer for at enMorkinskinnatekst er blevet benyttet af
Fsk-forfatteren, men ikke en tekst som svarer til det i dag
bevarede værk, derimod en Ældste Morkinskinna. Hoved-
pointerne i forhold til diskussionen omkring ÆMsk kan
opsummeres i følgende citat (Indrebø 1917, s. 19):5

Denne eldre, upphavlegare tilemningi kann vi kal-
la den eldste Mork. Ho har skilt seg fraa den kjende
Mork. paa fylgjande punkt:

1. Teksten, sjølve ordvalet har vore noko annleis.
2. Ho har vanta

a) alle laan fra Ágr;
b) den eine versjonen om koss Harald Hard-

raade kom til Noreg?
c) nokre tætter utan vers?
d) ymis direkte tale (og samtalar)

1 For nærmere beskrivelse af håndskriftet og dets historie, se Louis-
Jensen (1977, s. 7–10) og (udførligere) Louis-Jensen (1968).

2 Jf. Louis-Jensen (1977, s. 11–13).
3 Jf. Stefán Karlsson (1963, s. lvii) og Louis-Jensen (1977, s. 11).
4Desuden er hånden i AM 162H fol enten nært beslægtet eller identisk.
Dette fragments proveniens er ukendt, mens AM 551 d β 4° ifølge
en indklæbet seddel fra Árni Magnússon har været “eign Skallholltz
kirkiu. eda Mag. Bryniolfs helldr” (jf. Louis-Jensen 1977, s. 11).

5En længere forskningshistorisk oversigt med fokus på de forskellige
opfattelser af forholdet mellem Ældste Morkinskinna og det bevarede
værk findes i Ármann Jakobsson (2000 og 2002, s. 30–59).

Indrebø betragter lånene fra Ágrip som de sikreste inter-
polationer, og hans argumentation kredser først og frem-
mest om disse. Punkt 1) argumenterer han for ved at på-
pege forskelle i formuleringer mellem Fsk og Msk og be-
mærker at det forekommer mere sandsynligt at ændrin-
gerne er sket i en yngre version af Msk. Punkt 2b) argu-
menterer han for ved at forsøge at vise at to fremstillin-
ger af hvorledesHaraldr kommer til Norge, står i modstrid
med hinanden og derfor sandsynligvis ikke begge har væ-
ret en del af den oprindelige fremstilling. Udgangspunktet
for punkt 2c) er en bemærkning ved en episodemed Sveinn
Ulfsson og en unavngiven kone, hvor det hedder at “þetta
er gamans frásǫgn ok eigi sǫguligt einskostar” (MskMS,
13r53–54). Dette mener han indikerer at sådant episodisk
stof ifølge Msk-forfatteren ikke hørte hjemme i en frem-
stilling som Msk. Hvilke totter der skulle kunne betrag-
tes som senere interpolationer, kommer han desværre ikke
nærmere ind på. Punkt 2d) bygger blot på en sammenlig-
ning af forholdene i Fsk og Msk.
Indrebø (1917, s. 12–18) argumenterer for at Fagrskinnas

forfatter må have kendt Msk og ikke omvendt, og viser
derefter at denne forfatter “merkeleg konsekvent” har ude-
ladt passagerne fra Ágrip. Indrebø konkluderer derfor at
Fsk-forfatteren må have anvendt en uinterpoleret version
af Msk.6 Sigurður Nordal var ad uafhængig vej nået frem
til samme resultat som Indrebø,7 og også Bjarni Aðalbjar-
narson (1937, s. 137–54) behandler spørgsmålet grundigt og
opregner 43 nære, signifikante overensstemmelser mellem
de to værker (seks af disse betegnes sommere tvivlsomme).
På trods af vanskeligheden ved at trække specifikke græn-
ser for hvornår en parallel skal betragtes som et skriftligt
lån, er langtfra alle paralleller lige usikre, og der synes vit-
terlig at have været skriftlige forbindelser mellem tekst-
erne. Bjarni Aðalbjarnarson argumenterer overbevisende
for at overensstemmelserne beror på interpolation af (dele
af) afsnit fra Ágrip ved (især) at vise at indskuddene skaber
en uheldig tekst i Msk.8
At Msk er blevet interpoleret med passager fra en tekst

af Ágrip, er de fleste forskere i dag da også enige om.
Ármann Jakobsson regner imidlertid ikke med indskud
fra Ágrip og afviser med henvisning til Bjarni Einarsson
(1985a, s. ci–cxxi) at Fsk kan anvendes i en argumentation
formulige indskud iMsk.9Det er korrekt at Bjarni Einars-
son når frem til at Fsk forkorter og udelader en lang række
passager, men Ármann Jakobsson tager munden for fuld
når han helt udelukker udnyttelsen af en sammenligning
med Fsk. En sådan strategi kan rigtignok ikke bruges ved
totterne og en række andre anekdotiske stykker, men så-
danne passager er heller ikke centrale for diskussionen af

6 I Indrebø (1922) uddybes argumentationen, og siden er den blevet
yderligere bestyrket af ikke mindst Jakobsen (1968) og Bjarni Einars-
son (1985a, s. ci–cxxi).

7 Se Indrebø (1922) og Sigurður Nordal (1914, s. 39–40).
8 Som et særlig illustrativt eksempel omtaler Bjarni Aðalbjarnarson
(1937, s. 140) forholdene i kap. 38 i Ágrip der genfindes som afsnit
(2g/8) i Msk.

9 Se især Ármann Jakobsson (2002, s. 46–51).
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indskud fra Ágrip. I argumentationen for at overensstem-
melserne mellem Ágrip og Msk ikke behøver at betragtes
som resultatet af senere interpolationer i det sidstnævnte
værk, henviser Ármann Jakobsson desuden til Sandaaker
(1996) uden dog at komme nærmere ind på artiklens ind-
hold, og på trods af at han bemærker at Sandaakers argu-
mentation er uklar, og at det deri opstillede stemma ikke
synes at belyse sagen i nævneværdig grad.1 Henvisningen
til Sandaaker indgår i en argumentation for at den over-
leverede Msk ikke adskiller sig væsentligt fra værkets op-
rindelige manifestation, men det må bemærkes at Ármann
Jakobsson (2002, s. 44) faktisk tager Sandaaker til indtægt
for et synspunkt som ikke følger af artiklen, idet han be-
mærker: “Nýlega hefur Odd Sandaaker sett fram þá tilgátu
að Morkinskinna hafi verið til í núverandi mynd á þriðja
áratug 13. aldar”. Sandaaker udtaler sig imidlertid alene om
forholdet mellem Ágrip ogMsk (og reelt kun om en del af
teksten) og slet ikke om andre mulige indskud, fx i form
af totter og andet anekdotisk materiale. Sandaakers artikel
er da også alt andet end letlæst og klar i sin argumentation,
og en mere kritisk vurdering viser at den i hvert fald ikke
uden videre kan anvendes til at forkaste tesen om indskud
fra Ágrip i Msk.2

1 Jf. Ármann Jakobsson (2000, s. 238–39, og 2002, s. 44).
2Artiklens udgangspunkt kan opsummeres i følgende spørgsmål: “har
vi at gjera med eit einsidig långjevar/låntakar-samband, der Morkin-
skinna ermottakar, eller har samspeletmellom dei [d. e.Msk ogÁgrip]
vore meir “symbiotisk”, slik at vi heller må tala om ei tekstleg utveks-
ling[?]” (Sandaaker 1996, s. 32). Sandaaker mener at det sidstnævnte
alternativ bør foretrækkes, og at Ágrip rummer lån fra Msk. Han ta-
ger udgangspunkt i Geirsteinstotten, der i Ágrip er bevaret fragmen-
tarisk på sidste blad efter en lakune (i Msk er den komplet (afsnit
83/98), mens den ikke optræder i Fsk). Det pågældende blad i Ágrip
er skrevet af hånd B, som ifølge Indrebø har udvidet teksten. I mod-
sætning til en række andre forskere mener Sandaaker ikke at dette er
sket ved simple interpolationer, men at der snarere skulle være tale om
en “medviten nyredaksjon”, og at denne nyredaktion kan være skrevet
af efter en Msk-tekst. Ligesom Bjarni Einarsson (1985a, s. xliii–xliv)
mener Sandaaker at totten er forkortet i Ágrip (hvilket også forekom-
mer rimeligst), og det rige indslag af dialog (især halvreplikker) tyder
på at totten vitterlig er en senere tilføjelse. Sandaaker mener ligeledes
at Ágrips ganske korte kap. 58, der ikke har noget modstykke i Msk,
skal betragtes som en brobygger mellem den gamle og den nye tekst.
Stilistisk afviger det således fra resten af Ágrip ved at være skrevet helt
i præsens (med undtagelse af kapitlets sidste sætning) uden at dette sy-
nes motiveret af fortælletekniske hensyn. Dette mener han også støt-
ter Dahlerups (1880, s. iii) opfattelse af at Ágrip oprindelig skulle være
endt med Sigurðr Jórsalafari på samme vis som Theodoricus’ værk.
Når Sandaakers artikel fremstår uklar, beror det bl. a. på at han sy-

nes at tale med to tunger. Eksempelvis mener han på den ene side at
Indrebøs beskrivelse af forholdet mellem Msk og Ágrip er ukorrekt
og at hans egen analyse er “uforlikeleg med gjengs lære” (Sandaaker
1996, s. 53), men på den anden side slutter han af med at betone at ar-
tiklen ikke vil “opna nokon polemikkmot forskarar sommed utgangs-
punkt i Indrebøs tese har arbeidt med andre sider av den tekstlege pro-
blematikken i Morkinskinna” (Sandaaker 1996, s. 53). Vurderingen af
artiklens mere generelle betydning for Morkinskinnaforskningen be-
sværliggøres ydermere af at blot en mindre del af Msk (og Ágrip) un-
dersøges. Hvad Sandaaker vil rejse tvivl om, er ifølge ham selv (s. 32)
hvorvidt “Ágrip, slik det no ligg føre, er den primære kjelda for interpo-
lasjonane i alle delar av Morkinskinna”. Han forholder sig imidlertid
ikke nærmere til demange passager som ifølge Indrebø og Bjarni Aðal-
bjarnarson må betragtes som interpolationer fra Ágrip, men altså blot
til en ganske begrænset del af de to værkers tekst.

Et meget omdiskuteret spørgsmål i Morkinskinna-
forskningen har været hvorvidt de mange for MskMS så
karakteristiske totter også har stået i ÆMsk. Ikke mindst
seks i YFlbmanglende totter er af visse forskere (fx Finnur
Jónsson, Bjarni Aðalbjarnarson ogHeinrich Gimmler) ble-
vet betragtet som senere indskud. Det drejer sig nærmere
bestemt omHreiðars þáttr (15/24) ogHalldórs þáttr Snorra-
sonar (18/30) i A samt Auðunar þáttr (21/36), Brands þáttr
ǫrva (23/38), Íslendings þáttr sǫgufróða (25/40) og Sneglu-
Halla þáttr (28/43) i B.3
Yderligere ti totter fremhæves i Bjarni Aðalbjarnarson

(1937, s. 154–59), idet de ud over ikke at optræde i Hkr
og Fsk både karakteriseres af en ganske løs forbindelse til
resten af stoffet og af forekomsten af en række gentagel-
ser, uden at Bjarni Aðalbjarnarson dog tør sige noget om
deres eventuelle status af senere interpolationer. Det dre-

Det er ingen overdrivelse når Ármann Jakobsson (2002, s. 44) be-
tegner Sandaakers stemma som et “allflókið stemma sem skýrir málið
ekki mjög”. Det skal ikke underkastes en grundig kritik, men visse
punkter må kommenteres. For det første harmonerer stemmaet ikke
med det i samme artikel på s. 42 opstillede “diagram”. For det andet
synes Sandaaker ikke at levere argumenter for opstillingen af *MIIa

og *MIIc som mellemled. For det tredje gør han det ikke klart hvorfor
*MIIc-grenen skal sidestilles med *MIIa-grenen i stedet for at under-
ordnes denne som i det af Louis-Jensen opstillede stemma.
Også andre forhold besværliggør læsningen af Sandaakers artikel,

bl. a. rummer den flere misforståelser som forstyrrer argumentatio-
nen. Som et eksempel kan nævnes en misforståelse af Bjarni Aðal-
bjarnarsons opfattelse af Steigar-Þóris replikker ved galgen. Sandaaker
(1996, s. 49) anfører således følgende citat fra Bjarni Aðalbjarnarson
(1937, s. 147–48): “Jeg kan knapt tenke mig annet enn at disse utta-
lelser har stått i Msk. fra først av, og at Fsk. har dem fra den. Det vil
kanskje forekomme en urimelig at to innbyrdes uavhengige kilder har
anført disse uttalelser ordrett ens, men jeg finner det slett ikke utrolig
at de allesteds har fulgt fortellingen om Tores drap.” Hertil bemær-
ker Sandaaker: “Konklusjonen til Bjarni Aðalbjarnarson er det lett å
vera einig i, derimot ikkje i motiveringa hans. Fagrskinna ogMorkin-
skinna er nok heller ikkje her “innbyrdes uavhengige kilder”. Det kan
ingen tvil vera om at Fagrskinna her låner direkte frå Morkinskinna,
og at Morkinskinna låner frå Ágrip.” Her har Sandaaker jo helt ty-
deligt misforstået Bjarni Aðalbjarnarson, som naturligvis ikke mener
at Fagrskinna og Morkinskinna skulle være uafhængige kilder, hvil-
ket i øvrigt fremgår direkte af det af Sandaaker anførte citat. Det er
selvfølgelig Msk og Ágrip som Bjarni Aðalbjarnarson refererer til.

3 Finnur Jónsson (1932, s. xxxvi) forestiller sig at visse totter fra eksiste-
rende skrevne kilder muligvis allerede er blevet indarbejdet i ÆMsk
ved sammenføjningen af de “oprindelige sagaer”, mens andre skulle
være blevet tilføjet i perioden 1230–70, og han regner det for sikkert at
de seks i YFlb manglende totter er senere indskud (jf. Finnur Jónsson
1932, s. x). Bjarni Aðalbjarnarson (1937, s. 157) er ikke helt så sikker,
men regner det trods alt for mest sandsynligt at de seks totter er se-
nere indskud. I Gimmler (1976) opstilles to lister over hhv. “Þættir” og
“Þættir-ähnliche Erzählstücke”. Tolv totter kan ifølge Gimmler med
relativt stor sikkerhed betragtes som oprindelig selvstændige kortfor-
tællinger (þættir i Gimmlers definition). Gimmler anfører ikke direkte
sin egen opfattelse af interpolationsspørgsmålet, men henvisningerne
til tidligere forskning synes at indikere at han finder det mere eller
mindre sandsynligt at 32/47, 50/65 og 53/68 har stået i ÆMsk, mens
de seks i YFlb manglende totter og Þorsteins þáttr Hallssonar (11/20),
Þorvarðs þáttr krákunefs (26/41) og Odds þáttr Ófeigssonar (33/48) be-
tragtes som senere interpolationer (fremstillingen er dog noget uklar,
jf. således Gimmler 1976, s. 61, hvor alle 12 totter synes betragtet som
senere indskud). Om den eventuelle interpolationsstatus for de 28
“Þættir-ähnliche Erzählstücke” udtaler Gimmler sig ikke med nogen
sikkerhed, men bemærker dog s. 63 at det særlig kunne tænkes at være
tilfældet ved nogle af de længere stykker.
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jer sig om Þorsteins þáttr Hallssonar (11/20), Sveinka þáttr
Steinarssonar (41/56), Ívars þáttr Ingimundarsonar (50/65),
Ásu-Þórðar þáttr (53/68), Þinga saga (55/70), Þórarins þáttr
stuttfeldar (57/72) og Einars þáttr Skúlasonar (en del af
82/97) i A, Þorvarðs þáttr krákunefs (26/41) og Stúfs þáttr
blinda (32/47) i B og Odds þáttr Ófeigssonar (33/48), til
hvis afskrift begge skrivere har bidraget. Desuden anfø-
rer Bjarni Aðalbjarnarson 24 andre stykker som “på in-
gen måte berører sagaens tråd, og som kunde skjæres bort
uten å efterlate noen arr. Noen av dem kunde kanskje ha
vært selvstendige, andre derimot ikke”.1 Kun historien om
Giffarðr i afsnit 43/58, der synes bygget omkring en inter-
polation fra Ágrip, tør han med større sikkerhed betragte
som en senere interpolation.2
Spørgsmålet om totternes stilling behandles også i

Andersson & Gade (2000), hvis syn på sagen kan opsum-
meres i følgende citat (s. 13):

It has generally been assumed that some or many
of these þættir were interpolated during the period
between the original redaction of Morkinskinna
(ca. 1220) and the extant MS (ca. 1275). But the þættir
and incidental episodes are so numerous that it seems
unlikely that they are supervenient as a rule. We
would have to believe that for some reason, interpol-
ation became epidemic in Morkinskinna manuscripts
but that this epidemic spared the manuscript tradi-
tions of Fagrskinna andHeimskringla during the same
period. It seems more likely that Morkinskinna was
characterized by anecdotal digressions from the out-
set, although this proclivity may have opened the door
to further insertions at a later date.

Som en del af argumentationen for dette synspunkt hen-
vises til Louis-Jensen (1977, s. 77–8), der gør opmærksom
på at de seks i YFlb manglende totter alle findes i H-Hr, og
at placeringen (af visse af dem) heri taler imod at de skulle
være indsat uafhængigt af hinanden i henholdsvis H-Hr
og MskMS. Denne observation, bemærker Andersson &
Gade (2000, s. 14), “substantially alters the likelihood of
wholesale interpolations in Morkinskinna and places the
onus of proof on those who hold to the idea of interpol-
ation.”3
Til Andersson & Gades argumentation må det be-

mærkes at billedet med interpolationsepidemien der
rammer Msk-manuskripterne, men ikke Hkr- og Fsk-
håndskrifterne, er for dramatisk tegnet. Da alle bevarede
håndskrifter medMorkinskinnatekst går tilbage til Msk2,

1Det drejer sig om flg. afsnit: en del af (2a)/2 (svarende til Finnur
Jónsson 1932, s. 237–39), en del af 2h/9 (svarende til Finnur Jónsson
1932, s. 6024–629), 6/15, 7/16, 8/17, 9/18, 10/19, 12/21, 13/22, 14/23,
(19c)/34, (19d)/35, sidste del af 22/37 (11r2–55 i MskMS), 24/39,
29/44, 30/45, 31/46, 39/54, en del af 43/58 (23v23–25, 23v32–36 og
23v37–57 i MskMS), 59/74, 62/77, 63/78, 68/83 og 70/85.

2Gade (2000) har til gengæld argumenteret for at afsnittet om Giffarðr
har stået i ÆMsk.

3Det må dog bemærkes at Andersson & Gade (2000, s. 34) regner med
at totten Frá Óláfi konungi ok krákukarli (39/54) kunne være et senere
indskud.

er detmeningsløst at tale om en epidemisk spredning. Fler-
tallet af eventuelle interpolationer må blot være indtruffet i
Msk2. Det eneste Louis-Jensens tekstkritiske undersøgel-
ser i denne sammenhæng viser, er at man ad tekstkritisk vej
ikke kan nå bag omMsk2 hvad totterne angår, og dermed
ikke få sikre indikationer om deres stilling i ÆMsk.4 Det
kan heller ikke med nogen sandsynlighed fastslås hvor-
når eventuelle sekundære interpolationer har fundet vej til
MskX-grenen forud for MskMS, da det ældste bevarede
tekstvidne jo netop er MskMS.
Som yderligere argumenter mod tesen om sekundære

indskud af totter peger Andersson & Gade (2000) på en-
keltstående sproglig-stilistiske træk der kunne indikere én
og ikke flere forfattere, men som de også selv erkender
(s. 74), er beviskraften lille. I samme forbindelse kan det
være værd at bemærke at andre forskere har konstateret sti-
listiske særegenheder i flere af totterne i forhold til andre
dele af Msk og har brugt det som argument for at der har
været tale om tidligere selvstændige tekster som er blevet
indarbejdet iMsk, enten iÆMsk eller på et senere stadium
i teksttransmissionen.5
I sine arbejder om Msk gør Ármann Jakobsson sig i

endnu højere grad end Andersson & Gade (2000) til for-
taler for at den bevarede Msk i meget vid udstrækning af-
spejler ÆMsk. Han regner som allerede nævnt ikke med
indskud fra Ágrip, og samme syn har han på totterne, som
han tillægger en helt central rolle i værket: de muliggør
at kongen kan betragtes fra forskellige synsvinker.6 Også
andre forskere har (i varierende grad) understreget totter-
nes (bevidst) centrale funktion iMsk, fx Sverrir Tómasson
(1974 og 1992), Lönnroth (1975), Andersson (1994 og 1997)
og Andersson & Gade (2000). En erkendelse af totternes
rolle i værket udelukker dog principielt ikke at visse totter
kan være senere interpolationer.7
Spørgsmålet om eventuelle indskud af strofer har ikke

spillet nogen stor rolle i forskningshistorien, men det be-
handles særdeles udførligt i Andersson & Gade (2000,
s. 25–57). Den dér fremsatte analyse baserer sig først og
fremmest på en sammenligning med Hkr og Fsk, hvilket
indebærer at der må fokuseres på de afsnit afMskMS som
er fælles for alle tre kilder. Strofer som optræder i tot-

4 I sin afhandling gør Louis-Jensen sig da heller ikke til talsmand for et
synspunkt som det i Andersson & Gade (2000) fremsatte. Flere ste-
der udtrykker hun således tvivl om hvorvidt mange af de i dag i Msk
forekommende totter har stået i ÆMsk. Eksempelvis betragter hun
det som tvivlsomt om nogen af de 18 indskud fra enMorkinskinnare-
daktion som særlig kendetegner y-klassen af Hkr-håndskrifterne, har
stået i ÆMsk (Louis-Jensen 1977, s. 37–39).

5 Jf. eksempelvis Jón Helgasons (1934a, s. 14) fremhævelse af at stilen i
bl. a. Hreiðars þáttr adskiller sig fra resten af MskMS. Se også Jakob-
sen (1970, s. 120, note 41). Det er da også i dette lys at Louis-Jensen
(1977, s. 69, note 12) bemærker at der er behov for stilistiske undersø-
gelser af Msk, idet hun ikke finder det “udelukket at der kan påvises
stilistiske forskelle mellem de enkelte þættir og grundstammen i vær-
ket”.

6 Jf. Ármann Jakobsson (2002, s. 88).
7Det er én af årsagerne til at analysen af håndskriftgeografisk betin-
gede mønstre i fordelingen af en række træk i MskMS i nærværende
afhandling både relateres til kodikologiske og tekstuelle forhold.
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ter og andre anekdoter der er særegne for Msk, behandles
ikke. Den grundlæggende præmis er at stroferne har stået
i ÆMsk hvis de indgår i omtrent samme narrative kon-
tekst i Hkr og/eller Fsk, dog kan visse strofer have stået i
ÆMsk på trods af fraværet i Hkr og/eller Fsk pga. udvæl-
gelseskriterierne i de to sidstnævnte værker.1 Andersson &
Gade (2000, s. 56) opsummerer resultatet af den samlede
undersøgelse på følgende vis:

1.Hkr and Fsk on the average incorporate between 51
percent (excluding stanzas in fornyrðislag) and 61 per-
cent (including stanzas in fornyrðislag) of the stanzas
in the extant version of Msk (MskMS), but ÆMsk
must have contained an even higher percentage of
stanzas than this comparison allows for.
2. Although it is clear that some stanzas must have
been added in Msk2, there is no evidence thatMsk at
any point in its transmission was subject to a large-
scale interpolation of scaldic stanzas.
3. Msk must have been interpolated twice: once in
Msk2, as evidenced by stanzas common to MskY (F)
and MskX (MskMS, *H, Flat), and once at a later
stage. It is possible that the latest interpolation, which
mainly entailed the addition of stanzas from Ívarr
Ingimundarson’s “Sigurðarbǫlkr” and corresponding
“adjustments” of the prose narrative, took place in
MskMS itself (scribe 1?).

Andersson & Gade omtaler især følgende tilfælde i en
diskussion af mulige indskud i Msk2: strofe 59–63, 156,
165, 166–70, 178, 221 og 248–49.2 Desuden regner de med
senere indskud af en række strofer af Ívarr Ingimundar-
sons Sigurðarbǫlkr, men understreger at det præcise om-
fang af indskud efter ÆMsk er umuligt at fastslå, ligesom
det i de fleste tilfælde ikke kan afgøres hvornår en eventuel
interpolation har fundet vej til Msk. Særlig følgende stro-
fer omtales dog: 252, 254–56, 257–61 (de fleste eller alle),
262, 270–72, 281 og 283–85.3
Særlig interessant for en analyse af forholdene iMskMS

er det at Andersson & Gade fremhæver at en senere bear-
bejder synes at have haft adgang til et (skrevet) eksemplar
af Sigurðarbǫlkr, der har fået forrang frem for den oprin-
deligere Morkinskinnatekst, hvilket i visse tilfælde skulle
have ført til ændringer/justeringer i begivenhedernes ræk-
kefølge i prosafremstillingen, undertidenmed tautologiske
beskrivelser til følge.4 Visse strofer skulle også være æn-
drede i denne proces, og særlig interessant er det at bearbej-
deren i sit forsøg på at skabe naturlige overgange mellem
den nye og den gamle tekst undertiden får skabt akavede el-
ler ligefrem grammatisk forkerte sætninger,5 hvilket ifølge

1Om disse udvælgelseskriterier, se Andersson & Gade (2000, s. 25).
2 For nærmere argumentation, se Andersson & Gade (2000, s. 25–46).
Strofetallene refererer til tallene i anden kolonne i oversigten i bilag D.

3 Jf. Andersson & Gade (2000, s. 47–56).
4Ved strofe 257–61 og 285, jf. Andersson & Gade (2000, s. 49–50).
5Det drejer sig for det første om strofe 262. En sammenligning med
Hkr og Fsk viser ifølge Andersson &Gade (2000, s. 50) at dens første
to linjer er ændrede, og at strofen er noget forkert placeret i MskMS,

Andersson &Gade viser at han har været vant til at kopiere
en tekst, men “unfamiliar with the actual process of writ-
ten composition.” De finder det mest sandsynligt at denne
revidering er sket i selve MskMS.
I samme forbindelse skal to yderligere rettelser af strofer

fremhæves.
Strofe 158 er identisk med anden halvstrofe af den ifølge

Andersson & Gade (2000, s. 31–2) i Msk2 indskudte
strofe 156, når man ser bort fra en ændring af første linjes
verr til ferr i strofe 158, en ændring der formentlig netop
er foretaget for at skjule at der er tale om en gentagelse af
strofe 156. Da ændringen ikke findes i Fsk og H-Hr, må
den være foretaget mellem Msk2 og MskMS, og Anders-
son & Gade (2000, s. 31) foreslår forsigtigt at det kunne
være sket i MskX. Dette forudsætter imidlertid at en skri-
ver i *H har rettet tilbage til verr, hvorfor det umiddelbart
synes rimeligere at gå ud fra at det er sket mellem MskX
og MskMS (eller i MskMS).6
I strofe 190 finderman udsagnet ‘þıoð raɴmvlſc tıl møþı’

(23r31–32), hvor ‘mvlſc’ afspejler adjektivformen mylsk.
Det i prosakonteksten forekommende ‘vt a mvlſc’ (23r30)
for det forventede ‘vt a mvl’ kan evt. forklares ved at en
senere skriver har misforstået adjektivet og overført det
som en propriumform til prosakonteksten (brugen af ⟨v⟩
for /y/ har sandsynligvis været medvirkende hertil).7 At
dette ikke går tilbage til ÆMsk, indikeres af læsningen i F
(‘t atMyl’, jf. Unger 1871, s. 270),8 og ændringenmå enten
være foretaget i MskX eller MskMS.
Som yderligere støtte for Andersson &Gades tese om at

hånd A i MskMS kan have foretaget en direkte redigering
af visse strofer af Sigurðarbǫlkr kan anføres at samme skri-
ver både foretager rettelser i strofer han selv har skrevet,
og fuldender (og korrigerer) to strofer som hånd B ikke
har færdigskrevet (jf. afsnit 3.2.5).

1.3.1.4 Værkets datering og proveniens
Gennem tiden har der hersket uenighed om hvornår og
hvor ÆMsk er blevet til.
Hvad dateringsspørgsmålet angår, mente Finnur Jóns-

son at ortografien og sproget i MskMS (særlig A-hånden)

hvilket har gjort det nødvendigt at tilføje en (grammatisk uheldig)
kommentar efter strofen (kommentaren synes oven i købet inspire-
ret af strofens to første linjer som manifesteret i Hkr og Fsk). For det
andet drejer det sig om strofe 281, hvor Andersson & Gade (2000,
s. 52) regner med et toleddet “indskud” i Hrygg-teksten. Oplysning-
erne i anden halvstrofe svarer til prosafremstillingen, og man kunne
have forventet strofen placeret umiddelbart efter udsagnet “Svá segir
Ívarr” (34r30). I stedet følger en grammatisk forkert sætning afspej-
lende oplysningerne i første halvstrofe (selv den ⟨g⟩-løse skrivemåde
for Háleygja går igen i prosaen), inden strofen anføres. Andersson &
Gade forestiller sig derfor at en første bearbejder har indarbejdet anden
halvstrofe (i en tekst der baserer sig på Hrygg), mens en anden inter-
polator har tilføjet det grammatisk forkerte indskud foran strofen.

6 Jf. stemma s. 8.
7 Jf. Andersson & Gade (2000, s. 36).
8Dette understreges også i Louis-Jensen (1977, s. 72, note 20), hvor der
ydermere gøres opmærksom på at teksten i Fsk A og B på det tilsva-
rende sted, útan ámeðal/milli heraðanna, rimeligvis skyldes en fejllæs-
ning af út á Mul herjaði hana eller noget lignende.
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pegede tilbage mod en original der var ældre end 1200,1
men som omtalt i Louis-Jensen (1977, s. 64) er der ikke
tilstrækkeligt grundlag for en sådan slutning. Ét af de af
Finnur Jónsson nævnte alderdommelige ortografiske træk
hos A er en tilsyneladende (næsten?) gennemført skelnen
mellem /ǫ/ og /ø/. Til dette må man for det første med
Louis-Jensen (1977, s. 64) indvende at en eventuelt gen-
nemført distinktion snarere måtte afspejle skriverens egen
norm end forlæggets praksis. For det andet viser analysen
af skriverens ortografi i afsnit 4.4 at der faktisk ikke skel-
nes konsekvent mellem de to fonemer.
Adskilligt taler derimod for at værkets tilblivelses-

tidspunkt kan indsnævres til c1220 (nærmere bestemt
1217–22). De vigtigste indicier herfor findes i referencer
til historiske personer i tre genealogier.
Jón Þorkelsson (1868) argumenterer for at originalenmå

være skrevet mellem 1217 og 1237, idet det passer med at
Skúli Bárðarson kaldes “jarl”.2 Denne periode indsnævres
af Storm (1873, især s. 28–9), der bemærker at origina-
len må være skrevet mellem 1217 og 1222, efter at Skúli
er blevet jarl, men før kong Jón Sørkvissons død. Præcise-
ringen udspringer af bemærkningen om at “Margrétu átti
Stígr hvítaleðr, ok var þeira dóttir Kristín, er átti Karl Sørk-
visson svíakonungr. Þeira sonr var Sørkvir konungr faðir
Jóns konungs” (MskMS, 27r1–2).3 Omtalen af kong Jón,
der regerede 1216–22, sammenholdt med den manglende
omtale af hans efterfølger, Eiríkr Eiríksson, som regerede
1222–29, tyder på at værket er skrevet før 1222, da der ikke
synes at være nogen anden særlig grund til at udelade Eiríkr
fra genealogien.4 Endelig bemærker Bjarni Aðalbjarnarson
(1937, s. 136) at yderligere én tekstpassage peger i retning
af tiden før 1222. Efter kong ÓláfrMagnússons død finder
man således en genealogi (MskMS, 27v48–51) der oplyser
at Óláfs mor, Sigríðr, var datter af Saxi fra Vík. Om hen-
des søskende hedder det at søsteren Þóra fik sønnen Sig-
urðr slembidjákn, mens broderen Kári sammen med Borg-
hildr Dagsdóttir fik sønnen Sigurðr Austrátt, der blev far

1 Som allerede nævnt finder man generelt flere ældre træk i sproget hos
A. Dette bemærkedes allerede af Unger (1867a), der mente at sproget
hos A i højere grad afspejlede forholdene i “Originalen” (som Louis-
Jensen 1977, s. 64, bemærker, behøver dette nok ikke at betyde sproget
i det umiddelbare forlæg). I den forstand at “Originalen” formentlig
har udvist en ældre sprogbrug, er dette rigtigt, men rimeligvis også
kun derfor. Som det senere vil fremgå, er hånd A den bedst trænede af
skriverne og udviser mindre grad af palæografisk og ortografisk vari-
ation end hånd B, hvorfor det ikke forekommer sandsynligt at denne
skriver generelt i højere grad skulle være underlagt forlæggets brug.

2 Skúli omtales som jarl i en genealogi anbragt mod slutningen af
Magnúss saga góða ok Haralds harðráða, i hvilken slægten for den med
Haraldr allierede Tósti (Guðinason) føres frem til værkets samtid (se
MskMS, 20r9).

3Her som i andre tilfælde med normaliseret tekstgengivelse afMskMS
er normaliseringen min egen.

4 Bjarni Aðalbjarnarson (1937, s. 135–37) gør dog opmærksom på at man
ikke helt kan udelukke at bemærkningen om Skúli jarl er en senere
tilføjelse i MskMS, idet den er anbragt andetsteds i Fsk. Han finder
det dog mest sandsynligt at den er en oprindelig del af Msk, da den
findes på et tilsvarende sted i Hkr (hvor Skúli kaldes “hertogi”). Jón
Sørkvisson nævnes til gengæld ikke i Hkr, men på tilsvarende sted i
Fsk.

til Jón, som giftede sig med kong Ingi Bárðarsons datter
Sigríðr. Deres datter Baugeið nævnes imidlertid ikke, og
Bjarni Aðalbjarnarson forestiller sig at det skal ses i lyset af
at forfatteren ikke har været bekendt med hendes bryllup
med Ásolfr jarlsfrǽndi, et bryllup som foregik på Austrátt
i 1221 eller 1222.5
Proveniensspørgsmålet er i højere grad uafklaret. I ind-

ledningen til sin udgave af Msk udtaler Finnur Jónsson
sig ikke om proveniensen for ÆMsk, men derimod om
proveniensen for MskMS6 og den heri foreliggende bear-
bejdelse (Finnur Jónsson 1932, s. xxxviii–xxxix). Han pej-
ler sig ind på området dels ud fra de i totterne optrædende
personers geografiske tilhørsforhold, dels og især ud fra en
formulering iHreiðars þáttr heimska, hvor udtrykket norðr
í Svarfaðardal “viser, at skriveren (samleren) ikke tilhørte
nordlandet”, men “tyder på syd- eller vestlandet” (Finnur
Jónsson 1932, s. xxxix).7 Finnur Jónsson (1932, s. xxxix)
ender med, på baggrund af totternes usikre stilling inden
for værket, ganske vagt at konkludere: “Det höjeste man
synes med nogen ret at kunne slutte er, at den bearbej-
delse, der findes i vort håndskrift, peger snarest mod Vest-
landet (Vestordene). Nærmere kan man vist ikke komme
sagen”. Sigurður Nordal (1933, s. lxviii) afviser ikke en lo-
kalisering til Vestlandet.8
Jón Helgason (1934a, s. 14–15) mener at proveniens-

spørgsmålet er uløseligt, men bemærker dog at indhol-
det peger i retning af enten Eyjaörður (Nordisland) el-
ler Breiðaörður (Nordvestisland). Dette havde allerede
Jón Þorkelsson (1868, s. 66) fremhævet, idet han noterede
at næsten alle de i totterne optrædende islændinge er fra
Nord- eller Nordvestlandet, og også Kválen (1925, s. 46)
talte for Eyjaörður (klostret Munkaþverá). Denne sid-
ste hypotese vinder tilslutning og udbygges i Andersson
(1994) og Andersson & Gade (2000, s. 67).9
Andersson&Gade anfører, efter at have nævnt en række

personreferencer der kunne knytte værket til det vest-
lige Nordland,10 Nordvestisland (d. e. Vestordene inkl.
Breiðaörður) ogVestlandet,11 en række argumenter for en
lokalisering til klostret Munkaþverá i Eyjaörður (Nord-
landet). Det drejer sig dels om referencer til personer og
begivenheder i og omkring Eyjaörður, dels om fremhæ-

5Om alderen for ÆMsk, se også Andersson & Gade (2000, s. 66–7)
og Ármann Jakobsson (2002, s. 25–6).

6 Jf. afsnit 1.3.2.2 nedenfor.
7Udsagnet behøver dog ikke nødvendigvis at tyde på Syd- eller Vest-
landet. Der er vel eksempelvis intet til hinder for at manden bag ud-
sagnet kan være fra Eyjaörður. Svarfaðardalur befinder sig helt oppe
mod nordvest i Eyjaörður.

8 SigurðurNordal vil dog ikkemed nogen somhelst sikkerhed stedfæste
værket Morkinskinna, men han øjner en forbindelse til sturlungerne,
og for ham at se hører værket litterært set (“bókmenntasögulega”) in-
tetsteds bedre hjemme end i Borgarörður-skolen (“í borgfirzka skól-
anum”). Som Andersson & Gade (2000, s. 68) bemærker, kender man
dog ikke til nogen litterær virksomhed i området inden Snorri.

9Om proveniensspørgsmålet, se også en opsummering i Bjarni Aðal-
bjarnarson (1937, s. 171, note 1).

10Már Húnrøðarson (Húnavatnsþing).
11 Þorsteinn Gyðuson på Flatey i Breiðaörður og Þorgils Snorrason på
Skarð i Dalir.
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velse af anden litterær virksomhed i området og endelig om
påvisningen af en bestemt politisk partiskhed eller orien-
tering i (sidste del) af værket:

1. Referencer til personer og/eller begivenheder:1

a) Hovedpersonen i Hreiðars þáttr har hjemme i
Svarfaðardalur i Eyjaörður.2

b) Þjóðolfr Arnórsson, hvis slægt dukker op flere
steder, og som måske også er kilden til Brands
þáttr ǫrva, har hjemme i Eyjaörður.

c) Eldjárn fra Húsavík kan være fra samme om-
råde.3

d) Beretningen om fejden der førte til drabet på
Koðrán Guðmundarson og den efterfølgende
hævn fra Þormóðr Eindriðason, udspilles i
Eyjaörður.4

2. Øvrig litterær virksomhed på Munkaþverá der kan
understøtte tesen om større litterær virksomhed i
første del af 1200-tallet:5

a) Víga-Glúms saga regnes almindeligvis for skre-
vet på Munkaþverá mellem 1220 og 1230.

b) Hofmann (1972) har argumenteret for at
Reykdǿla saga er skrevet mellem 1207 og 1222,
og da Munkaþverá er nærmeste kloster til
Reykjadalur, er det ikke usandsynligt at sagaen
er blevet til dér.

c) Ljósvetninga saga, som rimeligvis er skrevet på
Munkaþverá, dateres almindeligvis til midten
af 1200-tallet, men Andersson & Gade (2000,
s. 69) mener ikke at noget taler imod en date-
ring til c1220 og dermed en indplacering i et ak-
tivt litterært miljø.

1Bemærk dog at flertallet af personerne optræder i totter.
2Andersson & Gade (2000, s. 67) skriver “northwest of Eyjaörður”,
men burde nok have skrevet “in the northwest of Eyjaörður”, hvor
Svarfaðardalur ligger, jf. note 7 på forrige side.

3 “Eldjárn fromHúsavík may be from the same region”, skriver Anders-
son & Gade (2000, s. 68) og uddyber formodningen s. 450, i note til
teksten. Alt taler vitterlig for at Eldjárn kommer fra det Húsavík der
ligger i Skjálfandi-bugten ud for Reykjadalur, en kendt lokalitet i både
Reykdǿla saga og Ljósvetninga saga (jf. register til disse sagaer i Björn
Sigfússon 1940, s. 272; jf. også den historisk-topografiske beskrivelse
i Kålund 1877–82, bind 2, s. 162).

4Andersson & Gades (2000, s. 68) udsagn om atOdds þáttr Ófeigssonar
“is located in Reykjadalr, northeast of Eyjaǫrðr” er ikke umiddelbart
til at forstå. Oddr Ófeigsson, også kendt fra Bandamanna saga, kom-
mer fraMiðörður (i det vestligeNordisland), hvilket kun lige akkurat
fremgår af totten, som udspiller sig i Norge.

5Man kender til litterær aktivitet på Munkaþverá allerede fra 1150 i
form afNikulás BergssonsLeiðarvísir. Når Andersson&Gade (2000)
vælger at fremhæve anden litterær virksomhed, sker det med ud-
gangspunkt i den generelle betragtning at den litterære produktion på
Munkaþverá i Eyjaörður er lille i sammenligning med Þingeyrar i
det vestlige Nordisland. Andersson & Gade understreger i denne for-
bindelse at intet i værket taler for en forbindelse til det sidstnævnte
kloster.

d) Ólafur Halldórsson (1987, s. ccxxxix) har for-
søgsvis foreslået at forfatteren til Fǽreyinga saga
kan være fra Eyjaörður og have arbejdet mel-
lem 1210 og 1215.

3. Indikationer af at den ledende slægt i Eyjaörður
kunne stå bag Msk:

a) En særlig politisk tendens i form af en klar
forkærlighed for kong Ingi i sidste del af
Msk (endvidere en positiv holdning til Erlingr
skakki og kong Magnús Erlingsson) harmone-
rer med synspunkterne hos den ledende høv-
ding i Eyjaörður, Þorvarðr Þorgeirsson, som
nævnes i både Reykdǿla saga og Ljósvetninga
saga. Andersson & Gade (2000, s. 69–70) gi-
ver flere eksempler, hvoraf visse dog muligvis er
interpolationer, og slutter af med at konstatere
om Þorvarðs familie at “no family [is] more li-
kely to have sponsored a laudatory chronicle of
their deeds in Iceland” (s. 71).6

b) Adskilligt forbinder Þorvarðs slægt med
Munkaþverá. Hans far og formentlig også han
selv trak sig tilbage på dette kloster.

c) Þorvarðs bror, Ingimundr, er berømt for sin
kærlighed til bøger.

d) De mange totter i Msk kunne muligvis også ses
i lyset af at slægten har tjent ved kongens hird.7

Andersson & Gade (2000, s. 68) bemærker i øvrigt at
sammenblandingen af kilder fra Nord- og Nordvestisland
er forståelig, da man kender til interaktion mellem de fø-
rende familier i disse områder fra 1150 og frem.

1.3.2 Kodikologiske forhold

1.3.2.1 Formmæssigt beslægtede håndskrifter
Det har været hævdet at hånd A i MskMS skulle kunne
genfindes i fem andre håndskrifter, nemlig AM 162 A δ fol
(fragment af Egils saga, c1300), AM 162 E fol (fragment af
Laxdǿla saga (bl. 1–5) og Eyrbyggja saga (bl. 6–7), c1300),
AM 325 III β 4° (fragment afOrkneyinga saga, c1300), den
af hånd G skrevne del af Holm perg 18 4° (Oddr munks
Óláfs saga Tryggvasonar (bl. 35–54), c1300) og AM 655
XXXII 4° (fragment afMaríu saga, c1300–1400).
Dette udspringer af en kommentar skrevet af Guð-

brandur Vigfússon på en seddel indlagt i AM 162 A δ fol,
hvor det hedder:

6Man finder muligvis også en anti-Sverrir indstilling, hvilket får
Andersson & Gade (2000, s. 72) til at afrunde diskussionen af de po-
litiske intentioner i Msk med en konstatering af at værket også kan
være en reaktion på kong Sverrirs dynasti.

7Dette forudsætter naturligvis at (en stor del af) totterne rent faktisk
har stået i ÆMsk.
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Þetta brot er með sömu hendi, og eflaust eptir sama
mann, semLaxdælu og Eyrbyggju brotin í Add 20 fol-
io [en tidligere betegnelse for AM 162 E fol] en er þó
úr annarri bók. Höndin er auðþekt

En anden hånd (Finnur Jónssons?) har indført et ind-
visningstegn før “en” og nedenunder tilføjet “og Ólafs-
saga Odds múnks í Stokkhólmi”. Endelig har en tredje
hånd (sandsynligvis Kålunds, jf. Scott 2003, s. 39*) til-
føjet “Sml Morkinskinna”. Af Finnur Jónsson (1886–88,
s. xvii) fremgår det ydermere at Kålund har udpeget AM
325 III β 4° som en del af denne håndskriftgruppe. Til disse
fire håndskrifter føjer Finnur Jónsson (1886–88, s. xvii) så
MskMS, og omend han ikke udtrykker det direkte, må han
have håndA i tankerne.Det sjette og sidste håndskrift, AM
655 XXXII 4°, føjes til gruppen i Kålund (1889–91, s. xxi).
I sin udgave af Morkinskinna fra 1932 berører Finnur

Jónsson imidlertid ikke dette spørgsmål om slægtskabmel-
lem de pågældende håndskrifter, og han henviser hver-
ken til listen i Finnur Jónsson (1886–88) eller Kålund
(1889–91), hvilket muligvis er en indikation af at han ikke
længere er så overbevist om sit tidligere standpunkt.1
Unger, der havde et indgående kendskab til flere af

håndskrifterne i kraft af at have udgivetMskMS ogMaríu
saga og afskrevet Holm perg 18 4° samt læst korrektur på
Munchs udgave af Óláfs saga Tryggvasonar, afviste dog al-
lerede i Unger (1894) at MskMS og fragmentet af Maríu
saga, skulle væremed samme hånd som de fire øvrige hånd-
skrifter.2
Dette erklærer Jón Helgason (1934a, s. 8–9) sig fuld-

stændig enig i,3 men påpeger til gengæld ligheder mellem

1Bemærk i denne forbindelse at hvor han i Finnur Jónsson (1886–88,
s. xvii) omAM162E fol, sidste hånd iHolmperg 18 4°, AM325 III β 4°
ogMskMS skriver: “Alle disse håndskrifter er ikke ældre end ca. 1300,
og det går aldeles ikke an med Unger at give Morkinskinna en höjere
alder”, så daterer han i Finnur Jónsson (1932, s. iii–iv)MskMS til “den
3. el. 4. ærdedel af det 13. årh.”

2Ved sammenligningen med AM 655 XXXII 4° er Ungers argumenter
dels af makropalæografisk karakter (den konsekvente brug af rundt
⟨s⟩ i AM 655 XXXII 4°), dels af ortografisk karakter (manifestatio-
nen af /ǫ e/ foran /ng/, af /U/ og af /k/ samt skrivningen af det
pers. pron. hon). Ved sammenligningen med Holm perg 18 4° er argu-
menterne dels af mikropalæografisk karakter (lighed eller manglende
lighed mellem manifestationen af ⟨z⟩ og ⟨t⟩), og dels af ortografisk ka-
rakter (manifestationen af /k/ og skrivningen af konj. ok). Ved sam-
menligningen med AM 162 A δ fol, hvor han dog ikke har set selve
håndskriftet, holder han sig til ortografisk og makropalæografisk fun-
derede argumenter: betegnelsen af /k/, betegnelsen af superlativen-
delsen og skrivningen af ordformerne bǿnum og sǫgðu samt den me-
get begrænsede forekomst af ⟨⟩ og den fuldstændige mangel på ⟨ꜳ⟩ i
MskMS. Oplysningen om ⟨ꜳ⟩ beror dog på en fejl, idet ligaturen hel-
ler ikke forekommer i AM 162 A δ fol. Unger har simpelthen fejllæst
Finnur Jónssons udgave. De citater han anfører, står på side 137–38 i
udgaven, men på dette sted er AM 162 A δ fol ikke lagt til grund (frag-
mentet slutter på hvad der svarer til s. 136 linje 23 og ikke s. 138 linje
23), men derimod det noget yngreWolfenbüttel-håndskrift. I tilfældet
AM 325 III β 4° bemærker han blot at “ved en nöjagtig Sammenligning
med Morkinskinna tror jeg ikke, at nogen lettelig vil holde paa denne
Haands Identitet med nogen af de Hænder i hin, og allermindst med
förste Haand”. AM 162 E fol kommenterer han ikke.

3 Jón Helgason bemærker om Kålunds tilføjelse af AM 655 XXXII 4°
til listen at den er “obviously erroneous”, og i argumentationen herfor

hånd A og de to hænder (især hånd B) i Holm perg 2 4°
(Olav den helliges saga, c1250–1300),4 hvorfor disse hånd-
skrifter “may originate from the same part of Iceland or the
same circle” (Jón Helgason 1942, s. 14). Som bemærket ne-
denfor vedman imidlertid hverken noget om proveniensen
for Holm perg 2 4° eller MskMS.
I sin redegørelse for AM 162 E fol erklærer Scott (2003,

s. 41*–42*) sig enig med Jón Helgason angående AM 655
XXXII 4°, og dette håndskrift kan da også ved første øje-
kast udelukkes som tilhørende den omtalte gruppe af hånd-
skrifter. Han er ikke overbevist om gyldigheden af Jón
Helgasons argumenter hvad MskMS angår, men ender
dog med at nå frem til at “[a]ll the same, the assumption
that E [AM 162 E fol] is not by the main scribe ofMorkin-
skinna remains the more reasonable decision”.5
Der bør ikke herske tvivl om at Unger og Jón Helga-

son har ret i deres afvisning af at nogen af hænderne i
MskMS skulle kunne genfindes i den nævnte håndskrift-
gruppe. Dertil finder man alt for mange palæografiske og
ortografiske forskelle.6

1.3.2.2 Håndskriftets datering og proveniens
Som bemærket i afsnit 1.3 dateres MskMS traditionelt til
slutningen af 1200-tallet eller c1275. Dette spørgsmål skal

nævner han at det modsat de øvrige håndskrifter anvender ⟨⟩ for /kk/
og rundt ⟨s⟩ initialt. Om de øvrige håndskrifters forhold til MskMS
udtaler han sig ret generelt, idet han bemærker at visse bogstavfor-
mer, især manifestationen af ⟨g⟩, godt nok minder om dem man fin-
der i MskMS, men at skriften i de øvrige håndskrifter har en mindre
regelmæssig karakter. Desuden nævner han at det især i final stilling
anvendte ⟨ƞ⟩ ikke forekommer iMskMS (d. e. hos hånd A), og at bru-
gen af ⟨n⟩ for /nn/ i MskMS ikke går igen i de øvrige håndskrifter.
De to sidste observationer er dog ikke korrekte.

4 Jón Helgason bemærker at hånd A i Holm perg 2 4° ligner hånd A i
MskMS, og at man begge steder finder de sjældne former ‘hvernoc’ og
‘þannoc’, men at overensstemmelserne mellem hånd B i Holm perg 2
4° og hånd A iMskMS er endnu større. Som overensstemmelser næv-
ner han forekomsten af ligaturen ⟨⟩, brugen af ⟨ɴ⟩ foran ⟨d⟩, brugen
af ‘ꝧ’ for þeir og den næsten gennemførte skelnen mellem /ǽ/ og /ǿ/.
At der dog ikke er tale om samme hånd, skulle det følgende tale for:
forskellig manifestation af /ll/, /ss/ og /þ/ uden for stavelsesinitial
stilling, skrivningen af konj. ok og forekomsten af en karolingisk ma-
nifestation af ⟨d⟩ i Holm perg 2 4° samt forekomsten af ligaturerne ⟨⟩
og ⟨⟩ i MskMS.

5Det kan bemærkes at Scott (2003, s. 39*–40*) mener at det håndskrift
der udviser størst lighed med AM 162 E fol (udgangspunktet for hans
sammenligning), er AM 325 III β 4°, og at AM 162 A δ fol og sidste
hånd i Holm perg 18 4° (hånd G) følger i nævnte rækkefølge. Selv har
jeg i Kjeldsen (2005a) foretaget en sammenligning af de fire nævnte
fragmenter i forbindelse med en diplomatarisk udgivelse af AM 162
A δ fol. Jeg nåede ikke frem til nogen sikker konklusion angående
antallet af skrivere i den pågældende håndskriftgruppe, men hældede
mest til at samme skriver stod bag AM 162 A δ fol, AM 162 E fol og
AM 325 III β 4°, mens Holm perg 18 4° (hånd G) formentlig var en
anden (nært beslægtet) skrivers værk. Siden har Ólafur Halldórsson
(2006), især på basis af brugen af verbet hjala, imidlertid argumenteret
for at der vitterlig er tale om samme skriver i alle fire tekststykker,
hvilket nu forekommer mig rimeligt.

6Af samme grund må det noget yngre AM 655 XXXII 4° i øvrigt med
sikkerhed kunne siges ikke at være skrevet af samme skriver somnoget
af de øvrige håndskrifter, og Kålunds udsagn om det modsatte virker
uforståeligt.

1.3.2.2
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ikke nærmere diskuteres her, men efter den palæografiske
og ortografiske analyse vendes der tilbage til dette. I ste-
det skal der ses nærmere på det meget åbne spørgsmål om
håndskriftets proveniens.
Som bemærket i afsnit 1.3.2.1 ved omtalen af Holm perg

2 4°, der ifølge Jón Helgason kan stamme fra samme del af
Island somMskMS, har man ingen faste holdepunkter for
lokaliseringen af selve MskMS. Louis-Jensen giver sig da
heller ikke i kast med at gætte på proveniensen, men be-
mærker blot at håndskriftet sandsynligvis er blevet til ved
en kirkelig institution (Louis-Jensen 1977, s. 64).
Selvom teksten selv først og fremmest synes at pege i

retning af Nord- eller Nordvestisland, mener Finnur Jóns-
son, som allerede nævnt, at den i MskMS foreliggende be-
arbejdelse af teksten er blevet til på Syd- eller Vestlandet
(jf. Finnur Jónsson 1932, s. xxxviii–xxxix). Noget tilsva-
rende skulle gælde for selve MskMS, om hvilket han siger
at “[d]er er grund til at antage, at det er skrevet på sydlan-
det eller sydvestlandet” (Finnur Jónsson 1932, s. iii). Som
også Louis-Jensen (1977, s. 64, note 10) noterer, anfører
han desværre ikke et eneste argument for dette postulat.
Det er muligt at det er den ovenfor i afsnit 1.3.1.4 om-
talte formulering norðr í Svarfaðardal der har bidraget til
denne proveniensbestemmelse af ikke blot den i håndskrif-
tet foreliggende bearbejdelse, men også af selve håndskrif-
tet. Det er også muligt at det alene er det faktum at hånd-
skriftet kommer til Danmark fra Skálholt, der ligger bag
Finnur Jónssons bemærkning, men i denne forbindelse må
det understreges at et håndskrift ikke behøver at være fra
Sydlandet blot fordi det har befundet sig på Skálholt.1
Noget andet kan dog for Finnur Jónsson også have pe-

get i retning af Sydlandet. Som nævnt i afsnit 1.3.2.1 mener
han at skriveren er den samme som har stået bag AM 162
A δ fol, hvori man på 7v finder en marginalnotits fra c1600
skrevet egenhændigt af enMagnús Gunnlaugsson.2 Det er
muligt at Finnur Jónsson har kombineret dette med at det
netop var enMagnús Gunnlaugsson i Skálholt af hvem bi-
skop Brynjólfur Sveinsson købte Codex regius af Snorra
Edda.3 At argumentet ikke holder helt, idet de to skriver-
hænder i MskMS og AM 162 A δ fol ikke er identiske, er
en anden sag. Selv hvis de to håndskrifter skulle stamme
fra samme egn, er det naturligvis heller ikke sikkert at den
omtalte Magnús Gunnlaugsson kan sættes i forbindelse
med dem begge. I denne forbindelse kan det bemærkes at
Stefán Karlsson har gjort mig opmærksom på at hånden
og navnet mindede ham omGunnlaugur Ormsson i Leyn-
ingur (Eyjaarðarsýsla). Dog synes ingen sønner af denne
GunnlaugurOrmsson omtalt i kilderne (en datter er omtalt
i Sýslumannaæfir).4

1 Jf. Stefán Karlsson (1999, s. 149 m. henv.).
2Der står “magnuz gunnlaugszon med eigin hende jllur skrifare”.
3At Finnur Jónsson er bekendt med denne Magnús Gunnlaugsson,
fremgår af omtalen i Finnur Jónsson (1886–88, s. xvii, note 1).

4 Jf. Kjeldsen (2005a, s. 72, note 5). For nærmere oplysninger omGunn-
laugur Ormsson, der første gang synes nævnt i en kilde fra 1572, og
som i 1623 synes død, se Stefán Karlsson (1983, s. cxxxii–cxxxv), i

I afsnit 1.3.1.4 er der blevet fremført argumenter for at
værket Morkinskinna kan være blevet til på Nordisland,
nærmere bestemtEyjaörður.Omend der er tale om et reg-
nestykke med (alt for) mange ubekendte, er det interessant
at der muligvis kan øjnes en forbindelse til Eyjaarðarsýsla
også for håndskriftets vedkommende.

1.3.3 Udgaver
Håndskriftets udgivelseshistorie kan opsummeres på føl-
gende vis. I 1830’erne benyttedes det ved udarbejdelsen af
bind 6 og 7 af Fornmanna sögur (Þorgeir Guðmundsson &
Rask 1831 og Rask 1832). I 1867 udgav Unger hele hånd-
skriftet (Unger 1867b). I 1928–32 udgav Finnur Jónsson
Morkinskinna for Samfund til udgivelse af gammel nordisk
litteratur (Finnur Jónsson 1932), og modsat Unger valgte
han at udfylde lakunerne i Magnúss saga góða ok Haralds
harðráða med teksten fra YFlb. I 1934 udgav Jón Helga-
son en facsimileudgave af håndskriftet i serien Corpus co-
dicum Islandicorum medii aevi (Jón Helgason 1934b).5 Som
omtalt indledningsvis er en normaliseret udgave af værket
Morkinskinna udkommet i 2011 ved Ármann Jakobsson og
Þórður Ingi Guðjónsson i serien Íslenzk fornrit (Ármann
Jakobsson & Þórður I. Guðjónsson 2011).
Fuldstændige oversættelser afMorkinskinna er først ud-

kommet de seneste år i form af en engelsk oversættelse
med videnskabelig indledning og kommentarer (Anders-
son & Gade 2000) og en nynorsk oversættelse (Flokenes
2001).
En udløber af nærværende afhandling vil være en elek-

tronisk udgave af MskMS, hvori teksten gengives på de
tre i afsnit 2.4.2 omtalte tekstgengivelsesniveauer, nemlig
som faksimiletryk, strengt diplomatarisk og normaliseret
tekst, kombineret med digitale reproduktioner af de en-
kelte håndskriftsider. Alt dette linkes sammen så brugeren
let kan springe frem og tilbage mellem de forskellige ma-
nifestationer af håndskriftets tekst. Indtil den elektroniske
udgave er udkommet, må der ved referencerne i afhandlin-
gen henvises til den fotografiske reproduktion i JónHelga-
son (1934b).

1.4 Bemærkninger til den anvendte
terminologi

Nogle vigtigere termer og klassificeringer, som anvendes
hyppigt i det følgende, og som ikke uden videre kan tages
for givet, skal indledningsvis kort omtales. En række andre

hvilket værk man også finder en prøve på Gunnlaugur Ormssons hånd
(Ritsýni 4).

5Bemærk desuden at man finder reproduktioner af enkelte sider af
håndskriftet i Kålund (1905) og Hreinn Benediktsson (1965) (og af en
del af en side i Rask 1832). Mange af de i håndskriftet forekommende
totter er udgivet som selvstændige tekster på forskellige tidspunkter
og i forskellige sammenhænge. Særlig kan det bemærkes at orten af
dem er udgivet i normaliseret sprogform iUlset (1978), der tillige rum-
mer en liste over de enkelte totters udgivelseshistorie (s. vi–vii).
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Graford Graf Graftype Grafklasse Grafem

, ,
, ,

‖ꝼ¹‖

‖ꝼ²‖

‖f‖

|ꝼ|

|f|

⟨f⟩

Figur 1.2: Grafonomiske niveauer

termer defineres siden hen i de forskellige afsnit efterhån-
den som det bliver relevant.
Ved omtale af skrifttegn vil en grafonomisk funderet

terminologi blive anvendt, og der tales derfor ikke om bog-
staver og bogstavvarianter eller skrifttegn og tegnvarianter.
I stedet beskrives de enkelte skrifttegn og variationen i de-
res udformning ved hjælp af begreberne graf, graftype og
grafklasse. Figur 1.2 illustrerer dette med udgangspunkt i
grafklasserne |ꝼ| og |f| inden for grafemet ⟨f⟩.
Termen graford bruges om det ord hvori graferne indgår,

og graford er inkluderet i oversigten for at illustrere grafer-
nes placering i minuskelskriftens firlinjesystem,1 idet det
skal vise en given grafs eventuelle over- eller underlængde.2
Termen graf bruges som betegnelse for det enkelte fysi-

ske skrifttegn (navnet “Morkinskinna” indeholder således
12 grafer).
Termerne graftype og grafklasse er rent typologiske stør-

relser, som defineres på basis af ligheder (og forskelle) i
grafernes fysiske manifestation og kan siges at repræsen-
tere forskellige grader af fysisk abstraktion. Graftypen ‖ꝼ²‖
adskiller sig således fra ‖ꝼ¹‖ ved at den manifesteres som
grafer med venstreombøjning på underlængden, mens den
sidstnævnte graftype manifesteres som grafer med højre-
ombøjning. Begge graftyper deler imidlertid så mange ka-
rakteristika at de kan siges at tilhøre samme overordnede
grafklasse, |ꝼ|. I forhold til den funktionelt beslægtede graf-

1Anvendelsen af et firlinjesystem er standarden i grafonomiske beskri-
velser af skriften, men er ikke indført med grafonomien. Det kendes
således også fra traditionelle palæografiske fremstillinger af minuskel-
skrift, se eksempelvis Brøndum-Nielsen (1943, s. 8). Som påpeget i
Allén (1965, s. 80–2) bruges systemet dog noget anderledes i ældre
(traditionelle) palæografiske værker, hvor det tjener til at karakteri-
sereminusklerne (firlinjeskrift) over for majusklerne (tolinjeskrift), og
hvor der følgelig ikke er tale om faste linjer.

2Om termen graford, se eksempelvis Allén (1965, s. 57–61), hvor man
også finder henvisninger til andre forskeres betegnelser, ogAllén (1971,
s. 26 og 31–32).

klasse |f|, der manifesteres som grafer med overlængde, ud-
mærker |ꝼ| sig bl. a. ved at graferne har underlængde.

Grafemet er derimod en funktionel størrelse, som be-
tegner den mindste betydningsadskillende grafiske enhed.
I den palæografiske analyse er det først og fremmest de
første tre niveauer, graf, graftype og grafklasse, der er in-
teressante, mens grafemet kan være interessant i en gra-
fematisk eller ortografisk analyse. Som nærmere omtalt i
afsnit 4.1 foretages der imidlertid ikke nogen egentlig gra-
femanalyse i nærværende afhandling. I stedet ophøjes graf-
klasserne til tentative grafemer efter at den i grafematisk
henseende mest åbenlyst redundante grafklassevariation er
blevet udryddet, hvorefter de relateres til et fast fonolo-
gisk referencesystem. Firdelingen af beskrivelsessystemet
er først og fremmest valgt for mere systematisk at kunne
fremstille de forskellige former for variation som kom-
mer til udtryk på hhv. mikro- ogmakropalæografisk niveau
(herom nedenfor i nærværende afsnit).3
Som det fremgår af figur 1.2, benyttes en notation hvor

grafklasserne anbringes mellem to lodrette streger, fx |f|,
mens graftyperne anbringes mellem lodrette dobbeltstre-
ger, fx ‖f‖. De enkelte grafer gengives som digitale bille-
der af de i håndskriftet faktisk forekommende grafer. Når
der refereres til det grafematiske niveau, de tentative gra-
femer (herom nedenfor), benyttes traditionelle “grafem-
klammer”, fx ⟨f⟩.4

3 I grafonomiske afhandlinger opereres ofte med en tredeling (graf –
graftype– grafem),men en firdeling finderman også i Fix (1979),Mår-
tensson (2007) og Dverstorp (2010) (de to førstnævnte afhandlinger
diskuteres nærmere i afsnit 2.3.1.2 og 2.3.1.4). Nærværende afhand-
lings faktiske inddeling og terminologi svarer til brugen i Fix (1979).

4Da der ikke foretages nogen grafemanalyse, har jeg ikke fundet det
nødvendigt at anvende en særlig notation for tentative grafemer i mod-
sætning til definitive grafemer. I Fix (1979) omkranses de førstnævnte
af grafemklammer, fx ⟨f⟩, mens de sidstnævnte sættes i dobbelte gra-
femklammer, fx ⟨⟨f⟩⟩. En temmelig løs brug af grafemklammer er i
øvrigt snarere reglen end undtagelsen i beskrivelser af norrøne hånd-
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18 Indledning

Bemærk at der i de forskningshistoriske redegørelser for
tidligere grafonomiske bidrag i afsnit 2.3.1 undertiden be-
nyttes en delvis afvigende terminologi og notation (den i
de pågældende værker anvendte). Dette kan forekomme
inkonsekvent, men er nødvendigt, fordi visse termer, fx
graftype, benyttes på afvigende vis. I praksis bør det ikke
volde problemer, da jeg har bestræbt mig på at kommen-
tere de særlig problematiske tilfælde.
Selvom der anvendes en grafonomisk funderet termino-

logi i de palæografiske beskrivelser, har jeg ved omtalen af
de enkelte grafelementer ikke bestræbt mig på at anvende
færrest mulige betegnelser, sådan som man ville gøre det i
en mere gennemført trækanalyse. Jeg benytter således en
del mere eller mindre velkendte palæografiske termer som
fremgår af figur 1.3, der ligeledes redegør for betegnelserne
relateret til skriftens firlinjesystem.
Termerne majuskel og majuskelgrafklasse bruges i nær-

værende afhandling som samlet betegnelse for hvad der
undertiden kaldes “storbogstaver”, således eksempelvis i
Lindblad (1954) og Mårtensson (2007). Med majuskler
menes der således ikke bestemte (kapitæl)varianter af stor-
bogstaver, men derimod alle grafklasser der udmærker sig
ved at andet end blot skaftet rager tydeligt op i firlinjesy-
stemets overrum. Det spiller i denne henseende altså ingen
rolle om graferne har kapitælform, uncialform eller er for-
størrede minuskler. Derimod inkluderer betegnelsen ikke
kapitælerne (de “små storbogstaver”). Da de ikke rager op
i firlinjesystemets overrum, kategoriseres de som minus-
kler. Man burde måske snarere rubricere dem som en helt
selvstændig kategori (også i et formmæssigt perspektiv),
idet det ved en grafetisk beskrivelse egentlig er nødvendigt
at inddele firlinjesystemets mellemrum i et øvre og nedre
rum, men en sådan løsning er altså ikke valgt.1
Når der ved majuskler tales om kapitælform eller kapi-

tælvariant og uncialform eller uncialvariant, menes former
der kendes fra den latinske kapitælskrift resp. uncialskrift.
Termen ligatur anvendes almindeligvis om grafklasser

opstået ved sammenskrivning af to eller tre minuskel- eller
majuskelgrafklasser, i denne forbindelse betegnet som liga-
turens komponenter. Der findes divergerende definitioner
af hvad der konstituerer en ligatur, men i nærværende af-
handling anvendes den ret brede definition som fremsæt-
tes i Hreinn Benediktsson (1965, s. 52), og som stiller som
krav til grafklassens komponenter at “there must either be
fusion of two distinctive strokes, one belonging to each let-
ter, or one of the letters must show a special variant in the
combination”.
I overensstemmelse med gængs brug anvendes termen

initial om en majuskelgraf som i begyndelsen af et afsnit

skrifter. De bruges således hyppigst i forbindelse med det som i nær-
værende afhandling kategoriseres som graftyper og/eller grafklasser
og begrænses altså næsten aldrig til enheder der er etableret på basis af
en grafemanalyse.
1 Som det vil fremgå af kommentarer til kapitælernes brug, behandles
kapitælerne fra et funktionelt perspektiv imidlertid i vid udstrækning
som en samlet (egen) kategori.

ved sin farve, form (udsmykning) og/eller størrelse er sær-
lig fremhævet.2
Termen duktus anvendes noget forskelligt i den palæ-

ografiske forskning. I nærværende afhandling bruges den
som betegnelse for pennedragenes rækkefølge og retning
ved skrivningen af en given graf. Udgangspunktet for en
undersøgelse af duktus bliver dermed en klarlæggelse af
antallet af drag. En sådan definition afspejler formentlig
også den mest udbredte brug af begrebet og svarer til bru-
gen i eksempelvis Mallon (1952, s. 22–3), Gilissen (1973,
s. 40–1)3 og Derolez (2003, s. 6–7).4
En skelnen mellem mikro- og makropalæografi foreta-

ges i en række arbejder om nordisk palæografi, og således
også i nærværende afhandling. Som termerne anvendes i
undersøgelser af nordiske middelalderhåndskrifter, er de
blevet brugt for to forskellige analyse- og beskrivelsesni-
veauer, første gang i van Arkel (1979), hvor mikropalæo-
grafi betegner “the minor individual features of the form
of letters” (s. 32), mens makropalæografi betegner “obser-
vations about the use of special signs […] and the use of allo-
graphs, like straight and round d” (s. 33).5 I nærværende af-
handlings overordnede beskrivelsessystem kan en mikro-
og makropalæografisk analyse siges at tage udgangspunkt
i forhold på henholdsvis graftype- og grafklasseniveau.
Termen skriftgrænse betegner et sted i et håndskrift hvor

skriften ændres. Ofte vil det skyldes et skriverskifte, men
det kan eksempelvis også skyldes et forlægsskifte eller være
resultat af at skriveren har holdt en længere pause i skriv-
ningen. I MskMS finder man således en tydelig skrift-
grænse ved blad 10 forårsaget af et skriverskifte på det
pågældende sted. I dette tilfælde er der ligeledes tale om
en læggrænse (skriftgrænsen ligger mellem læg to og tre,
jf. lægfordelingsoversigten i afsnit 3.2.2), mens dette ikke
er tilfældet i et senere tilfælde, hvor hånd B tager over og
skriver et antal linjer på 25r på en side og i et læg som ellers
er skrevet af hånd A.
Termerne tidligklassisk, mellemklassisk og senklassisk an-

vendes ikke sjældent i undersøgelsen, og i overensstem-

2 Jf. i denne sammenhæng fx Brøndum-Nielsen (1943, s. 18 m. henv.),
Lindblad (1954, s. 3–7, 9, note 1), Derolez (2003, s. 39–44) og Hansen
(2004, s. 165, note 185).

3Dermed også Gunneng (1992, s. 19), der baserer sig på dette værk. Gi-
lissen bruger direkte Mallons definition: “C’est l’ordre de succession
dans lequel le scribe a éxécuté les traits […] et le sens dans lequel il a fait
chacun d’eux (de gauche à droite, de haut en bas, etc.)” (Mallon 1952,
s. 22).

4En alternativ brug af begrebet duktus finderman eksempelvis i Schlögl
(1980, s. 148), hvor det er mindre præcist afgrænset og sættes lig med
skriftens helhedsindtryk. Dette svarer til den brede definition i Bi-
schoff (Bischoff 1990, s. 51, note 4), hvor duktus bruges som beteg-
nelse for “the features of an individual’s graphic style”. Brown (1990,
s. 3) har også en bredere definition end den her anvendte, idet hun
inkluderer skriftens “speed and care of execution”.

5Oplysningen i Bakken (1997, s. 12) om at betegnelserne anvendes af
Rode (1974), er ikke korrekt, selvom Rode ganske vist i praksis ope-
rerer med en tilsvarende distinktion. Som også Dverstorp (2010, s. 37)
gør opmærksom på, bruges termerne mikro- og makropalæografi på
ganske anden vis i Gumbert (2000), der anvender dem for palæo-
grafisk datering baseret på hhv. interne og eksterne kriterier (om in-
tern og ekstern datering, se afsnit 6.4).
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a overlængde f kløftning k hals p krog
b underlængde g initialstreg l hage q tværstreg
c bøjle h skaft/hovedstav m venstrebue r understreg
d skaft i bistav n højrebue s overstreg
e (venstre)ombøjning j (højre)ombøjning o tunge t hale

Figur 1.3: Palæografisk terminologi

melse med Lindblad (1954, s. x, note 2) betegner de hhv.
tidsrummene c1150–1240, c1240–1300 og c1300–1350.
Heraf følger også at det samlede tidsrum kan betegnes som
den klassiske oldislandske periode.
Når der inden for grafem- eller fonemklammer anven-

des en kantet parentes, skal indholdet af denne betragtes
som alternativer.1 En notation som “⟨l[mfb]⟩” kan således
opløses som “⟨lm⟩, ⟨lf ⟩ eller ⟨lb⟩”.
Notationen ‘V⟨x⟩’ betegner vokalfonemer der kan mani-

festeres som grafemet ⟨x⟩.
En notation som ⟨rr⟩ kan foruden at betegne to på hin-

anden følgende ⟨r⟩’er betegne to ⟨r⟩’er adskilt af (halvt) mel-
lemrum.
Fonemer anføres mellem skråstreger. Ved betegnelsen

af fonemer følges normalortografien i ONP og eksempel-
vis ikke IPA. Der skrives således fx /þ/ og ikke /θ/. Be-
mærk desuden at /CC/ (hvis ikke andet fremgår) anven-

1 Jeg er ikke bekendt med en tilsvarende notation i andre lingvistiske
fremstillinger, men forbilledet for denne praksis er brugen i forskellige
former for “regulære udtryk” (om sådanne, se note 4 på s. 35).

des for såvel /Cː/ som /C-C/.2 Der tales altså eksempel-
vis om /gg/ i både hǫggspjót ‘hꜹggſpıot’ 29v20 og róggeisla
‘roggeıſla’ 23r26. Ved bemærkelsesværdige forskelle i be-
tegnelsen af hhv. /Cː/ og /C-C/ noteres det dog.
Ved gengivelse af nisl. udtale anvendes samme system

som i Kristján Árnason (2005) (for en oversigt, se s. 33–4).
Dermed svarer eksempelvis [pn] til [b̥n] i mange ældre
fremstillinger.
‘·’ (et hævet punktum) betegner halvt mellemrum, hvil-

ket typisk kan forekomme mellem leddene i komposita og
mellem præpositionerne á/í og en efterfølgende styrelse.
Ved anførelse af normaliserede former i eksempelvis

den ortografiske og morfologiske beskrivelse har jeg ikke
tilstræbt at afspejle sproget i MskMS. Normaliseringerne
er alene tænkt somhjælp til afkodning af eksemplerne, som
alle anføres på det håndskriftnære faksimiletrykniveau.

2 Samme praksis anvendes eksempelvis i Weinstock (1967), se fx omta-
len af /tt/, s. 109.
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2 Indledende teoretisk og metodisk diskussion

2.1 Indledende bemærkninger
The earlier the linguist goes, the more frustrated are
his efforts to account completely for scribal practice
andwriting systems. Scribes are rarely so puristic as to
write consistently. The insidious and persistent influ-
ence of the written tradition, the uncertain literacy of
many scribes, opaque shifts in scribal practice, slips
of the pen, inconsistency pure and simple—all join to
subvert any strong theory attempting to explain what
all scribes at all times in all languages have written.

(King 1969, s. 205–6)

Som citatet illustrerer, kan analyser af ældre tiders skrift
og sprog sammenlignes med ligninger med uhensigtsmæs-
sigt mange ubekendte. Nogle af disse ubekendte skal for-
søges belyst i nærværende kapitel. Der redegøres især for
overordnede spørgsmål med relevans for flere af afhandlin-
gens analyseniveauer. Mere specifikke metodiske spørgs-
mål til de enkelte delanalyser (fx den palæografiske og den
ortografiske) behandles primært i indledningerne til disse.
Andre overordnede teoretiske og metodiske spørgsmål,
som ikke har direkte relevans for analyserne, men som kan
belyses ud fra disse, behandles i kapitel 6. Det sidste dre-
jer sig bl. a. om forhold relaterede til skriveridentificering
og datering. En analyse af forholdet mellem forlæg og af-
skrift (i nogle sjældne tilfælde hvor man mener at kunne
konstatere et direkte forhold) findes i bilag E, hvortil der
perspektiveres i nærværende kapitel og i kapitel 6.
I afsnit 2.2 diskuteres en række forhold relaterede til

norm, brug og variation, hvorefter et afsnit om håndskrift-
analyse følger (afsnit 2.3) med gennemgang af nogle stu-
dier af enkelthåndskrifter. Det er ingen forskningshisto-
risk oversigt, men sætter tilgangen i nærværende afhand-
ling i relation til en række nyere undersøgelser. Indirekte
bliver der dermed også tale om en indledende beskrivelse
af mine egne metodiske standpunkter, en beskrivelse som
siden uddybes i optakten til afhandlingens forskellige del-
analyser. Endelig omtales det praktiske arbejde med tekst-
opmærkning og analyse der ligger til grund for afhandlin-
gen, i afsnit 2.4.

2.2 En skrivers norm og brug

2.2.1 Norm, brug og variation
Adskillige har fremhævet at normbegrebet i analyser af
middelalderlig skriftproduktion ofte er en noget uklar og
vagt defineret størrelse,1 og at man let ender i anakro-
nistiske betragtninger. Det sidste skyldes imidlertid ikke
mindst en (ubevidst) relatering af normbegrebet til den
form for ortografisk normering som manifesteres i ordbø-
ger og normaliserede tekstudgaver.
I nærværende afhandling betragtes normbegrebet som

en abstrakt størrelse. En skrivers norm er den normfore-
stilling eller det idealbillede af skriften2 han har på et givet
tidspunkt, som resultat af hans oprindelige uddannelse og
de senere påvirkninger i virket som skriver.3
Med skriverens brug refereres derimod til den faktiske

realisering af skriften. Brugen er ikke mindst et resultat af
skriverens egen norm. Men som blandt andre Johansson
(1997) har pointeret, spiller en række andre faktorer også
ind, bl. a. forlæggets brug og skrifttraditionen i det skrip-
torium hvor håndskriftet er blevet til.
I analyserne i nærværende afhandling lægges størst vægt

på forhold relateret til skriverens norm (hans idealbillede
af skriften) og forlæggets brug. Inddragelsen af en stør-
relse som skriptoriets norm giver først rigtig mening hvis
man kan relatere til et større (sikkert etableret) materiale
fra et givet skriptorium, hvilket ikke er muligt i tilfældet
MskMS.4
Begrebet variation spiller som allerede nævnt en vigtig

rolle i nærværende afhandling, og i de forskellige analyser

1 Se fx Johansson (1997, s. 111–15 og 125–29).
2Ordet “skrift” bruges her i en bred betydning omfattende såvel palæo-
grafiske som ortografiske forhold.

3Denne brug stemmer overens med anvendelsen i Dverstorp (2010,
s. 43). Til gengæld synes den at afvige noget fra anvendelsen i Jo-
hansson (1997, s. 126), hvor norm og bruk anvendes i samme betyd-
ning, nemlig som “den faktiska normen”, hvorved begge begreber bli-
ver identiske med “den lokala skrifttraditionen liksom med den indi-
viduella utformningen av denna tradition”. Mit normbegreb svarer til
hvad Johansson betegner som den enkelte skrivers normföreställning.
Mårtensson (2007, s. 164) bruger betegnelsen norm om “den skrivning
som skrivaren använder spontant, utan påverkan från förlaga”.

4 Som omtalt i note 5 på s. 408 er det desuden usikkert hvor stor ens-
retningen har været i skriptorierne på Island.
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rettes fokus mod flere former for variation. Helt overord-
net kan der skelnes mellem ekstern og intern variation.
Begrebet ekstern variation betegner den variation i et

håndskrift som kan tilskrives to forskellige skriveres ar-
bejde. To skriftstykker skrevet af to forskellige skrivere vil
således aldrig udvise præcis samme brug, bl. a. fordi skri-
vernes normer altid vil afvige noget fra hinanden, og fordi
de rimeligvis gennemfører normerne med forskellig grad
af stringens.
Begrebet intern variation betegner derimod variationen

hos én og samme skriver (i én eller flere kilder). Selvom
også de fleste middelalderlige skrivere har efterstræbt en
mere eller mindre konsistent brug, måman regnemedmu-
ligheden for betydelig palæografisk og ortografisk varia-
tion.1 Denne interne variation besværliggør bl. a. skriveri-
dentificering, hvorfor diskussionen af disse forhold tages
op igen i afsnit 6.3.
Den interne variation kan have forskellige årsager og

kan være både tilsigtet og utilsigtet. Den tilsigtede varia-
tion kan også beskrives som systematisk: den er en egentlig
del af skriverens system (og norm). Som eksempler på en
sådan systematisk intern variation, der både kan komme
til udtryk i en og samme kilde og på tværs af kilder, kan
følgende punkter nævnes, hvoraf det første har direkte re-
levans for analysen af MskMS:

1. Komplementær distribution af allografer. Af den
palæografiske analyse i afsnit 3.3 fremgår bl. a. at der
i den af hånd B skrevne del af MskMS ved grafklas-
sen |ꝺ| forekommer to graftyper, dels det almindelige
‖ꝺ¹‖, der anvendes i alle andre positioner end efter |l|
og kendetegnes ved et ret højt skaft der foroven bøjer
nedad mod venstre, og dels ‖ꝺ²‖, der anvendes efter |l|
og er kendetegnet ved at det næsten vandrette skaft
så at sige ikke bevæger sig over mellemlinjen. Denne
type variation, som Lindblad (1954, s. 188–90) be-
nævner “grafiskt betingad variation”, kan klarlægges
ved en grafotaktisk analyse.

2. I visse tilfælde kan udformningen af en graf (på syste-
matisk vis) være betinget af dens placering på siden.
Et eksempel er udformningen af grafer med over-
længde i øverste linje i en række diplomer og visse
håndskrifter, fx AM 162 A ϑ fol (c1250), hvor over-
længderne forlænges langt op i den øvre margen.2

3. En forskel i det anvendte sprog kan bevirke palæo-
grafiske forskelle. Her tænkes ikke på det i Gunneng
(1992, s. 27) nævnte faktum at skriftstykker skrevne
på forskellige sprog kan give forskellige skriftbilleder
når de forskellige graftypers frekvens afviger betyde-
ligt, men derimod på anvendelsen af sprogspecifikke
graftyper, fx når en skriver ved skrivningen af en la-
tinsk tekst ikke anvender de insulære graftyper som

1 Jf. eksempelvis Bischoff (1982 og 1990, s. 45), Eder (1972, s. 13–14),
Gunneng (1992, s. 27), Haugen (1988, s. 260) og Powitz (1998, s. 244).

2 Se faksimiler i Kjeldsen (2005b).

han benytter ved skrivningen af en norrøn tekst, og
således eksempelvis erstatter |ꝼ| med |f|.3

4. Genremæssige forhold kan føre til systematisk vari-
ation ved to eller flere kilder skrevne af samme skri-
ver. Professionelle skrivere har således kunnet beher-
ske flere forskellige skriftarter, eksempelvis en mere
formel karolingisk, prægotisk eller gotisk (textualis)
skrift, somprimært har fundet anvendelse i bøger, ved
siden af en mere kursiv eller halvkursiv skrift, som i
højere grad har fundet anvendelse i diplomer.4 Desu-
den må man regne med at trænede skrivere kan have
behersket forskellige udformninger af samme over-
ordnede skriftart, alt afhængigt af den tilstræbte for-
malitetsgrad.5

5. Også rent kodikologiske forhold kan føre til en syste-
matisk variation mellem to eller flere kilder skrevne
af samme skriver. Således gør Gunneng (1992, s. 27)
opmærksom på at en smal tekstflade kan forårsage en
usædvanlig sammentrængning eller formindskelse af
skriften. Som en anden relateret palæografisk indvir-
kende faktor kan nævnes at en særlig lille skrift kan
bevirke en noget afvigende udformning af visse graf-
typer.6 Ud over en sådan palæografisk variation er det
ikke urimeligt at forestille sig at de omtalte kodikolo-
giske forhold kan bevirke ortografiske ændringer, fx
af pladsbesparende karakter. En sådan variation kan
dog formentlig ikke betegnes som systematisk.

Ved siden af den systematiske variation finder man en
mere usystematisk variation som ikke kan betragtes som
tilsigtet inden for rammerne af skriverens norm. Der kan
både være tale om midlertidige og mere permanente æn-
dringer i skriverens brug.7

3 Jf. også Lindblad (1963, s. 95), der påpeger at accent- og abbreviatur-
brug ermeget forskellige i hhv. de islandske og latinske passager i GKS
2087 4° (c1300–28). Nævnes kan det også at der på skriftartniveau
ifølge Hedström (2009, s. 197) kan registreres en forskel i en del af
materialet fra Vadstena klosters søsterkonvent, idet textualis først og
fremmest synes anvendt i latinske tekster, mens folkesproglige tekster
manifesteres i hybrida. Noget tilsvarende kendes fra England, hvor
skriverne i en del af middelalderen anvender en insulær skriftart i fol-
kesproglige tekster, men en karolingisk eller gotisk skriftart i latinske
tekster, hvorfor der i bilingvale håndskrifter kan forekomme to helt
separate skriftarter (en illustration af dette fra et engelsk håndskrift
fra første halvdel af 1000-tallet findes i Haugen 2004, s. 186).

4Denne problemstilling omtales ofte i palæografisk litteratur, fx i Po-
witz (1998, s. 244 m. henv.).

5 Jf. fx Gunneng (1992, s. 27).
6Et eksempel herpå er den mindre skrift som anvendes ved indførelse
af kommentarer i bibelhåndskrifter. I denne skrift finder man ofte et
simpelt enetages-a på trods af at der i selve brødteksten konsekvent
anvendes et traditionelt karolingisk |a| med tydelig hals (jf. Derolez
2003, s. 54).

7 Jf. i denne forbindelse også Dverstorps (2010, s. 44–50) skelnen mel-
lem “överlappning” og “förändring”, hvoraf den sidste dels kan være
midlertidig eller permanent, dels spontan eller resultatet af direkte på-
virkning. Begrebet “överlappning” dækker derimod over en situation
som også omtales nedenfor, nemlig at en skriver utilsigtet kommer til
at anvende en for formålet upassende brug som han ellers anvender
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Sammenlignes to skriftstykker nedskrevne med større
tidsmæssig afstand, fx to håndskrifter skrevne af samme
skriver med 20 års mellemrum eller flere skriftstykker
i ét håndskrift skrevne med længere indlagte pauser, vil
visse ændringer i skriverens norm kunne iagttages. Æn-
dringerne kan optræde på såvel palæografisk (formentlig
ikke mindst mikropalæografisk) som ortografisk niveau.1
Det er forholdsvis småt med systematiske undersøgelser
af sådanne kronologiske forandringer i en skrivernorm,2
og forholdet er først og fremmest blevet berørt i undersø-
gelser af to eller flere skriftstykker som formodes skrevne
af samme skriver, ikke mindst ved forsøg på opstilling af
en relativ kronologi over de pågældende skriftstykker.3
Årsagerne til kronologiske ændringer i en skrivers brug

er mangfoldige, og en del forandringer kan rimeligvis ikke
forklares, fx ændringer på mikropalæografisk niveau som
ikke skyldes direkte påvirkning.4 Andre forandringer kan
ses i lyset af eksterne påvirkninger. Fx kan skift af skri-
vermiljø medføre tilpasning til en ny lokal skrifttradition,
og selvom skriveren ikke flytter til et nyt skriptorium, kan
han udsættes for divergerende skrifttraditioner hvis skri-
vere uddannede andetsteds får arbejde i skriptoriet. Selv i et
uforandret skrivermiljø vil en skriver udsættes for påvirk-
ninger fra de forlæg han afskriver, hvilket kan forårsage
forandringer i skrivernormen. Visse ændringer kan sættes
i direkte relation til om et skriftprodukt er blevet til på et
tidligt eller sent tidspunkt i skriverens virketid. Man må
eksempelvis regne med at en skriver i begyndelsen af sin
karriere udviser mindre sikkerhed og selvstændighed end
senere i karrieren. Dette vil give sig udtryk i større varia-
tion i de tidligste arbejder, uregelmæssighed på både palæo-
grafisk og ortografisk niveau, bl. a. fordi han formentlig let-
tere påvirkes af forlæggets brug.5 På den anden side kan

ved en anden type arbejdsopgave, måske fordi han netop har været i
gang med en sådan.
1Om permanente ortografiske ændringer, se fx Jakob Benediktsson
(1980, s. 12–15) og bemærkninger i Johansson (1997, s. 93).

2 Sådanne undersøgelser må ellers betragtes som metodisk særdeles in-
teressante, bl. a. fordi de formentlig kan yde værdifulde bidrag til dis-
kussionen af kriterier for skriveridentificering, men også fordi de for-
modentlig vil kunne belyse en række forhold som må have været re-
levante ved palæografiske og ortografiske ændringer og dermed mere
generelt afdække mekanismer i skriftudviklingen. Noget sådant på-
peges bl. a. også i Dverstorp (2010, s. 47) og flere steder i Johansson
(1997), ikkemindst i diskussioner af værdien af undersøgelser af større
grupper af håndskrifter skrevne af samme skriver eller af flere skrivere
inden for samme skrivermiljø.

3 I nordisk sammenhæng kan der eksempelvis henvises til Dverstorp
(2005 og 2010, s. 82–124),Hreinn Benediktsson (1963a), StefánKarls-
son (2000a, 2000b og 2000c) ogWiktorsson (1989, s. xxviii–xxix, og
2004a, s. 301–2).

4 Som anført i note 7 på modstående side skelner Dverstorp mellem
spontane ændringer og ændringer opståede ved direkte påvirkninger
(typisk pga. brugen i et forlæg), og han bemærker ganske rigtigt at en
spontan palæografisk ændring rimeligvis ikke er af makropalæografisk
natur, men kun forekommer påmikropalæografisk niveau, idet en ind-
førelse af en ny grafklasse formentlig kræver ekstern påvirkning, fx
fra et forlæg, mens en ændring på mikropalæografisk niveau i form
af en modificering af et givet element ved en given graftype kan ske
spontant.

5 Jf. i denne forbindelse eksempelvis Johansson (1997, s. 93).

skriftens karakter (påmikropalæografisk niveau) ændre sig
til det værre mod slutningen af karrieren, især som resultat
af forringet synsevne og en mindre smidig skriverhånd,6
hvilket fx vil kunne lede til en større skrift med grovere
udformning.
Mens kronologiske ændringer i en skrivers brug ikke

kan studeres på basis af MskMS, er det i relation til nær-
værende undersøgelse særlig relevant at være opmærksom
på forhold som kan forårsage en umiddelbar forandring af
skriften i ét og samme håndskrift. Som eksempler kan de
følgende nævnes:

1. Skriveren genoptager arbejdet i forandret forfatning.

2. Skriveren genoptager arbejdet efter at have skrevet
et andet skriftstykke med en anden skriftart,7 af en
anden formalitet og/eller på et andet sprog (overlap-
ning).

3. Skriveren mister koncentrationen og holder ikke fast
ved en valgt udførelse.

4. Skrivehastigheden ændres. Dette kan formodentlig
ikke mindst få indvirkning på skriftens udformning
ved mindre formelle skriftarter som hybrida og cur-
siva.8

5. Ændringer i skriveredskaber og -materiale: forskel-
lige penne kan resultere i afvigende skriftbilleder
(hvilket fx ses når pennen med mellemrum må skæ-
res til),9 og det samme kan forskellig kvalitet af per-
gament og blæk.10

6. Ændringer i de fysiske omgivelser i skriptoriet, især
lys- og temperaturforhold.11

6Bekymringer om netop øjnenes tilstand (ikke nødvendigvis som re-
sultat af en højere alder) ligger tilsyneladende skriveren af AM 604
a–h 4° (c1550) meget på sinde af de talrige marginalnotitser at dømme,
fx “augun gioraz all-veik”, “augna-veikur er aulinn”, “dockar dreing firi
augum”, “glamar firi augu min”, “illt gierer í augum”, “nu eromin veik
augu m[yr]k” og “stridnar strak i augum”. Om skriverens hånd hed-
der det “liotliga fer nu loden skript. lfen þo en ver” (alle citater efter
Kålund 1884–91, s. 176–77 og 180–81). For en række relaterede skri-
vernotitser i samme håndskrift, se note 11.

7Et muligt eksempel diskuteres i Johansson (1997, s. 178–81).
8 Jf. i denne forbindelse også Johansson (1997, s. 166), der bemærker at
en forskel i helhedsindtrykket (han taler om “ductus” som han bruger
i en noget anden betydning end i nærværende afhandling) mellem to
afskrifter foretagne af samme skriver skal ses i lyset af at den ene er
skrevet hurtigere og med mindre grundighed end den anden.

9Et meget illustrativt eksempel findes i Haugen (1988, s. 256–57).
10Et eksempel på en skriftændring forårsaget af et pennebytte dermulig-
vis er blevet kombineret med nyt blæk, synes fx at forekomme i Holm
perg 15 4° på 78r ved overgangen mellem linje 12 og 13 (jf. Westlund
1974, s. 66).

11Omflere af disse forholds betydning for skriverens virksomhed vidner
antegninger i den i note 6 omtalte gruppe af håndskrifter AM604 a–h
4° (c1550), både prosaiske og poetiske. Ud over de i note 6 omtalte be-
mærkninger til øjnenes og håndens tilstand kan fx nævnes bemærknin-
ger til blækkets tilstand (“best er nu bleck”, “illt er bleck mitt”, “kukar
miner ero komner” (sigtende på klatter i skriften – jf. den poetiske
notits: “liotur er penne ok loden at sia / ok liggur morg hier klessan
gra / mætara vęri til messu at ga. / en margan fella kukenn upp ”),
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Forhold som disse kan besværliggøre skriveridentifice-
ringer, men de kan også være vigtige at holde sig for øje
i andre sammenhænge. Resultatet af flere af punkterne
kan eksempelvis umiddelbart forveksles med forlægspå-
virkning.

2.2.2 Intern variation i lyset af forlæggets brug
I det følgende knyttes yderligere bemærkninger til spørgs-
målet om forlægspåvirkning, da det spiller en vigtig rolle
i den senere analyse af intern variation i MskMS. Som al-
lerede nævnt må man regne med at sammenstødet mellem
forlæggets brug og skriverens norm kan bevirke (usyste-
matisk) intern variation i afskriften. Dette er bl. a. interes-
sant fordi de fra den almindelige brug afvigende former i
lykkelige tilfælde kan give indikationer om forlægget.
Som det fremgår af bilag E, der belyser aspekter af for-

holdet mellem afskrift og forlæg med udgangspunkt i stu-
diet af nogle sjældne tilfælde hvor man mener at have for-
læg og direkte afskrift overleverede, må man regne med
at en skriver ved afskrift først og fremmest benytter sit
eget ortografiske system, mens morfologiske, syntaktiske
og leksikalske forhold i vid udstrækning kan afspejle for-
holdene i forlægget.
En særlig gennemført relatering af intern variation til

forlæggets brug finder man i Lindblads (1954) afhandling
om Codex regius af den ældre Edda,1 hvis hovedformål er
at belyse

urkundens skriftliga proveniens eller – om man så
vill – förlagefrågan (antalet förlagor, förlagas ål-
der och allmänna karaktär etc.) ur paleografisk och
ortografisk-fonetisk synvinkel (Lindblad 1954, s. viii)

Dette gøres primært ved at undersøge hvorledes den in-
terne variation kan bidrage til belysningen af forhold i det
umiddelbare forlæg (og i visse tilfælde i forlæg til dette).
Da forholdet mellem forlæg og intern variation i en af-

skrift spiller så central en rolle i Lindblads undersøgelser,
anfører han indledningsvis (s. ix–x) kortere metodiske be-
mærkninger hertil. Han opstiller tre overordnede scenarier
for intern variation og angiver hvorledes han vil tolke vari-
ationen i de forskellige tilfælde (overordnet kan jeg tilslutte
mig dette):

“vontt er skrif þvi veikt er blek” og “renn[a] tekur i lodna skript”), pen-
nens tilstand (“pennenn sliar” og “pennenn slior en pikan þraung”),
vejrforhold (“illt er at skrifa i utnyrdingi”), lysforhold (“myrkur rædur
firi marganmætare þegnn” og “nu er myrkur komit mengrund”), sult
(“rangt skrifar nu reckur. / reiknaz ma slikt hueckur. / suangur er
minn seckur. / en sess er kalladur bekkur.”), sindstilstand (“leidizt mier
at skrifa” og “mic vantar vitit”), skriverens egen præstation som følge
af et eller flere af de ovenstående forhold (“leidinlegt er leturitmitt. / ok
lodin giorezt minn penne. / hondenmin fer heimsliga stirtt / hvarma-
tok þess kenne” og “litt tempraz blekit firi þier gamli minn tomas”).
Alle citater efter Kålund (1884–91, s. 176–81).
1En kortfattet redegørelse for Lindblads arbejde findes i Johansson
(1997, s. 115–19).

1. To eller flere varianter optræder side om side nogen-
lunde jævnt fordelt i hele kilden.
Tre mulige forklaringer: a) varianterne er sidefor-
mer i skriverens norm, b) variationen skyldes et kom-
promis mellem forlæggets brug og skriverens norm,
c) variationen afspejler variationen i forlægget, hvor
den er opstået på en af de to først anførte måder (den
tredje forklaring betragter Lindblad som mindre at-
traktiv).2

2. To eller flere varianter optræder i hele kilden, men én
af dem fortrinsvis i ét parti, en anden (eller andre) i et
andet.
Forklaringerne kan være de samme som under punkt
1, men hvis en variant udviser stigende frekvens gen-
nem håndskriftet, er der sandsynligvis tale om et
kompromis, hvor den stadig almindeligere variant re-
præsenterer den for skriveren mest naturlige form.

3. En variant optræder fortrinsvis i et selvstændigt tekst-
afsnit og generelt ikke i omkringstående afsnit, såle-
des at frekvensændringen for den pågældende vari-
ants manifestation indtræffer i overgangen mellem de
selvstændige afsnit.
En sandsynlig forklaring er at begge afsnit ikke oprin-
delig er skrevet af samme person, og/eller at de under
transmissionen er blevet kopieret af forskellige per-
soner.3

For at kunne afgøre om den interne variation i en situa-
tion sombeskrevet i punkt 1 er en del af skriverens norm el-
ler skyldes et kompromis mellem forlæggets brug og skri-
verens norm, argumenterer Lindblad (1954, s. x–xi) for at
variationen må sættes ind i en historisk kontekst. En sand-
synliggørelse af at den konstaterede variation skyldes for-
lægspåvirkning, skal med andre ord tage udgangspunkt i
kendte kronologiske (skrifthistoriske) forhold. Lindblads
arbejde viser brugbarheden af en sådan fremgangsmåde,
men det kan være værd at gøre opmærksom på at tilgan-
gen kræver en vis tidsmæssig afstand mellem det direkte
forlæg og afskriften eller at forlæggets brug i nævneværdig
grad selv er influeret af et tidligere forlægs brug. I samme
forbindelse skal det dog noteres at graden af variation ikke
nødvendigvis hænger sammen med den tidsmæssige eller
geografiske afstand mellem forlæg og afskrift. Jeg er såle-
des tilbøjelig til at være uenig med Johansson (1997, s. 213),
der bemærker at “[e]n förlaga som ligger närmare skriva-
rens eget teckeninventarium torde […] ge en mindre sprid-
ning för variationen än en förlaga som är betydligt äldre och
därmed representerar en annan skrifttradition, tidsmässigt
och eventuellt även geografiskt”. Man kan i mindst lige så
høj grad forestille sig at det modsatte er tilfældet, nemlig
at skriveren lettere lader sig påvirke af en brug som ligger

2Om b) og c), se også Lindblad (1954, s. 43–4).
3 I sin omtale af |ð|:|þ| (for normalortografiens ð) taler Lindblad (1954,
s. 187–91) om tre former for variation: regionalt betingad variation,
grafiskt betingad variation og fonetiskt betingad variation.
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tættere op ad hans egen norm, da der ikke i samme ud-
strækning skal “oversættes”.1
Den under punkt 2 fremsatte tolkning, at en given vari-

ants stigende frekvens gennem håndskriftet skal ses i lyset
af at der sandsynligvis er tale om et kompromis mellem
forlæg og afskrift, og at den stadig almindeligere variant er
den for skriveren naturlige, er rimeligvis korrekt i en lang
række tilfælde.2 Adskillige forskere både før og efter Lind-
blad har da også tolket den pågældende form for intern va-
riation på netop dennemåde (heromndf.), ogman kanmed
Westlund (1979, s. 54) mene at det fra et psykologisk per-
spektiv forekommer naturligt at skriveren har påbegyndt
arbejdet med mere grundighed og fokus på forlægget (og
brugt mere energi på afkodningen som led i “oversættel-
sen” til hans egen norm), men at denne tendens mindskes i
takt med at afskrivningshastigheden øges og opmærksom-
heden mindskes, hvorved hans egen norm træder klarere
frem.
Van Arkel (1979, s. 35–6) mener dog at man skal være

forsigtig med uden videre at tolke en given variation sådan
som Lindblad lægger op til i punkt 2 ovenfor. Hun mener
at man lige så godt kan forestille sig at en skriver er mindre
forlægstro i begyndelsen af afskrivningsfasen.3 Dette fore-
stiller hun sig kunne skyldes at skriveren ganske vist har
været mere opmærksom i begyndelsen af afskrivningspro-
cessen, men at han har koncentreret sig om sin egen skrift,
hvorfor skriften skulle være både smukkest i begyndelsen
og med mindst forlægspåvirkning.
Denne udlægning kritiseres kraftigt af Westlund (1979,

s. 54–6). Han mener for det første at den psykologisk set
virker langt mindre tiltalende end Lindblads forklarings-
model. For det andet gør han opmærksom på at van Arkel
ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til den af Lindblad og
andre forskere konstaterede særlige tendens til variation i
form af alderdommelige træk i begyndelsen af en afskrift,
og for det tredje forholder han sig uforstående over for ind-
dragelsen af skriftens æstetik.4
Westlunds indvendinger mod van Arkels forklarings-

model finder jeg i vid udstrækning berettigede, særlig på-
pegningen af den manglende hensyntagen til situationer,
hvor visse alderdommelige træk kan registreres i begyndel-
sen af et håndskrift. I denne forbindelse kan der også pe-
ges på andre håndskriftundersøgelser, hvor samme tendens

1 Jf. eksempelvis at man ved sprogpåvirkning er langt mere tilbøjelig til
at optage elementer fra et nært beslægtet sprog end fra mere afvigende
sprog. At det imidlertid godt kan forholde sig som Johansson taler for,
derom vidner forholdene i nogle af de af Hagland (1976) undersøgte
diplomafskrifter (se især s. 9).

2Til støtte for denne hypotese anfører Lindblad (1954, s. x, note 1) at
han i sit eget arbejde med såvel oldislandske som fornsvenske hånd-
skrifter ofte har kunnet konstatere en tendens til at skriveren succes-
sivt lader sin egen norm komme mere og mere konsekvent til udtryk.
Han understreger samtidig at det først og fremmest gælder ortografi
og sprog, men bemærker dog at eksempelvis Jansson (1943, s. 88) har
påpeget at det også kan gælde rent palæografiske forhold.

3 Bemærk i denne forbindelse at Lindblad (1954, s. 10, note 1) faktisk
ikke udelukker at dette omvendte forhold også kan forekomme.

4 van Arkels inddragelse af dette skyldes formentlig en bemærkning i
Rode (1974, s. 104).

er blevet konstateret. Som eksempel kan nævnes Hreinn
Benediktssons påpegning af at visse variationer i skriften i
den såkaldte del IV af GKS 1812 4°s (c1192) bør ses i lyset
af at skriveren i begyndelsen af sit arbejde har været en-
dog meget påvirket af forlæggets brug (Hreinn Benedikts-
son 1963a, især s. 126–27).5 Et andet norrønt eksempel på-
peges i Weinstock (1967, s. 20–1), hvor det bemærkes at
brugen af hhv. |ꝼ| og |f| i AM 677 4° B (c1200–25) indi-
kerer større forlægspåvirkning (på makropalæografisk ni-
veau) i begyndelsen, hvor |f| i højere grad anvendes. Som
et tredje norrønt eksempel kan nævnes forekomsten af en
bestemt graftype af |ȷ| i begyndelsen af et parti i AM 557 4°
(c1420–50), hvilket Mårtensson (2007, s. 149) tolker som
forlægspåvirkning på mikropalæografisk niveau.6 Dvers-
torp har noteret lignende tendenser i flere svenske hånd-
skrifter. I Dverstorp (2010, s. 57–8) fremhæver han med
henvisning til Dverstorp (2002) således at flere træk i skrif-
ten i AM 51 4° af Magnus Erikssons landslag indikerer
at håndskriftet er skrevet i to omgange. I begge omgange
overtager skriveren i begyndelsen en graftype fra forlæg-
get,7 |z| manifesteret med tværstreg (i modsætning til skri-
verens normalemanifestation uden tværstreg), men i begge
tilfælde forsvinder den gradvist fra hans brug. I sin analyse
af den interne variation i Holm A 108 (Siælinna thrøst) når
Dverstorp (2010, s. 106) frem til at en særlig manifestation
af |w|, som er meget frekvent i håndskriftets begyndelse,
men senere næsten ikke forekommer, snarest skyldes for-
lægspåvirkning, og i sin analyse af den interne variation i
Holm A 9 konstaterer han (s. 143) noget tilsvarende ved
særlige graftyper af |m| og |n|.8
OgsåWestlunds første indvending mod van Arkels for-

klaringsmodel, at han finder den mindre tiltalende fra et
psykologisk perspektiv, er vel til dels korrekt, men må dog
modificeres noget. Her tænkes ikke blot på at også mid-
delalderens skrivere har haft hver deres individuelle per-
sonlighed og derfor kan have forholdt sig forskelligt til af-
skrivningsarbejdet, men snarere på vigtigheden af en nær-
mere analyse af den interne variation. Psykologisk set er
det vel fuldt ud muligt at en skriver begynder at optage
visse træk fra forlægget efter et stykke tid. Årsagen skal
så blot ikke søges i hvor grundigt han forholder sig til for-
lægget, som i den af Lindblad opstillede forklaringsmodel.
Variationen skyldes altså ikke at han efterhånden koncen-
trerer sig mere og mere om forlæggets brug, hvilket gan-
ske givet måtte betragtes som besynderligt psykologisk set,

5Der er tale om såvel mikro- som makropalæografisk variation (hhv.
den nærmere udformning af |g|, |y| og |þ| og frekvensforskelle i brugen
af |d| vs. |ꝺ|).

6 Såvel Rode (1974) som Westlund (1974) har også registreret en sådan
tendens i Holm perg 15 4°.

7Mest udpræget er påvirkningen (naturligt nok) i første omgang.
8Dverstorp (2010, s. 50) gør desuden opmærksom på en delvis beslæg-
tet situation i UppsUB B 23 af Magnus Erikssons landslag, hvor en
ændring af skriften af Per-Axel Wiktorsson er blevet tolket således
at skriveren har forsøgt at efterligne skriftstilen i et andet kendt lov-
håndskrift (NKS 2237 4°), hvilket får Wiktorsson (1981, s. 70–3) til
at konkludere at skriveren af B 23 har været elev af skriveren af NKS
2237 4°.
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men at han efter igen og igen at have set et givet træk i for-
lægget bevidst eller ubevidst kommer til at optage det i sin
egen brug ogmuligvis efterhånden ligefrem indlemmer det
i sin norm, i sit idealbillede af skriften.
Lindblads tolkning af den i punkt 3 omtalte regionale

variation som resultatet af at et eller flere afsnit ikke oprin-
delig er nedskrevet af samme person, og/eller at de ved se-
nere afskrifter ikke er kopieret af samme person, spiller en
central rolle i hans analyse af forlægssituationen, idet han
på basis af denne form for regional variation når frem til
at Codex regius’ gude- og heltedigte ikke har fælles skrift-
ligt ophav. Den er sammen med observationerne i punkt
3 også et vigtigt element i nærværende afhandlings analyse
af regional variation.
Selvom en række andre forskere også har sat regional

variation i relation til forlægssituationen,1 er det langtfra
uproblematisk. For det første vil det ofte være meget svært
at afgøre om en ændring i en skrivers skrift skyldes et for-
lægsskifte under skrivningen eller tidligere i teksttransmis-
sionen. Ved mere markante ændringer vil man dog være
mest tilbøjelig til at foretrække den første af mulighederne.
En tredje mulighed må dog også nævnes. Den omtalte re-
gionale variation kan således også skyldes et skriverskifte
i forlægget, særlig i tilfælde hvor mere markante forskelle
mellem forlæggets skrivere foreligger.2 I praksis vil det ofte
være meget vanskeligt at afgøre hvilket scenario der er tale
om, ikke mindst hvis et skriverskifte i forlægget er fal-
det sammen med en ny teksts begyndelse, en langtfra ual-
mindelig situation. Som også Dverstorp (2010, s. 49) be-
mærker i et afsnit om palæografisk variation på individuelt
plan, kan man ved et forlægsskifte i bedste fald konstatere
at håndskriftet begynder at følge en anden teksttradition,
men i de fleste tilfælde kan ingen af de hernævnte forkla-
ringer udelukkes.

2.3 Det enkelte håndskrift i centrum

2.3.1 Nogle studier af islandske håndskrifter
I nærværende afsnit omtales nogle undersøgelser som in-
deholder diskussioner af mere overordnede metodiske og
teoretiske spørgsmål og/eller har haft betydning for nær-
værende afhandling (i positiv eller negativ forstand).
Der redegøres først for fire grafonomiske studier af et

tilsvarende antal islandske middelalderhåndskrifter, nem-
lig Weinstocks (1967) undersøgelse af B-delen af AM
677 4° (c1200–25), Fix’ (1979) undersøgelse af hånd A i
GKS 1157 fol (c1250), Johanssons (1997) undersøgelse af

1 Som eksempel kan nævnes at Rode (1974, s. 47–8 og 103–4) relate-
rer visse ændringer i skriften i en del af Holm perg 15 4° til et for-
lægsskifte. Et andet eksempel er Weinstock (1967), der på grundlag
af grafem-fonem-relationerne argumenterer for at homilierne og dia-
logerne i AM 677 4° B (c1200–25) er afskrevet efter to forskellige for-
læg. Hans analyse synes desuden at vise at forlægget for dialogerne er
ældre end forlægget for homilierne, og at skriveren har skrevet de to
dele på forskellige tidspunkter (jf. Weinstock 1967, s. 124–26).

2Et muligt eksempel herpå diskuteres i Dverstorp (2010, s. 95–9).

AM 242 fol (c1350) og Mårtenssons (2007) undersøgelse
af AM 557 4° (c1420–50). Som det fremgår af de anførte
dateringer, finderman en større kronologisk spredning i de
fire afhandlingers undersøgelsesobjekter, men også hvad
metode, teori og perspektiv angår, finder man store for-
skelle afhandlingerne imellem.
Derefter følger en omtale af to større arbejder af Andrea

de Leeuw van Weenen, nærmere bestemt indledningen til
udgaven af Holm perg 15 4° (c1200, de Leeuw van Wee-
nen 1993) og grammatikken over AM 132 fol (c1330–70,
de Leeuw van Weenen 2000).
Min egen position vil skinne igennem ved kommenta-

rerne til de teoretiske og metodiske aspekter i de forskel-
lige bidrag, og i det efterfølgende afsnit 2.3.2 trækkes denne
position klarere op. Som allerede nævnt vil en række teore-
tiske og metodiske spørgsmål også blive behandlet i optak-
ten til de forskellige delanalyser og i den sammenfattende
diskussion i kapitel 6.

2.3.1.1 Weinstock (1967)
I en Ph.D.-afhandling fra 1967 undersøger John Martin
Weinstock AM 677 4° B (c1200–25) fra et grafematisk
perspektiv. Undersøgelsen udspringer bl. a. af et håb om
at en fuldstændig analyse af skriverens grafematiske sy-
stem kan danne et mere solidt grundlag for en stillingtagen
til om visse sproglige forhold er egentlige norvagismer af-
spejlende et ældre norsk forlæg (Weinstock 1967, s. 4–5).
Afhandlingens hoveddel kan inddeles i tre dele: en palæo-
grafisk analyse, en grafematisk analyse og en undersøgelse
af de fonografematiske relationer.
Den palæografiske analyse er en traditionel (grundig)

palæografisk beskrivelse med historiske perspektiveringer.
Fremgangsmåden kritiseres i Johansson (1997, s. 106), der
finder det paradoksalt atWeinstock lader som om han ikke
kender resultaterne af den palæografiske analyse ved udfø-
relsen af den efterfølgende grafematiske analyse. Tilgan-
gen forekommer mig dog ikke forkert, og principielt ad-
skiller situationen sig ikke fra det at man i en autonom gra-
fematisk analyse fx lader som om man ikke har nogen ide
om at |s| tilhører klassen afmanifestationer af syngrafemer,
eller at |a| tilhører klassen af manifestationer af autografe-
mer, vel vidende at der naturligvis ikke er grund til at be-
tvivle det. Den palæografiske beskrivelse er dog ikkemeto-
disk lydefri. Særlig problematisk forekommer beskrivelsen
af abbreviaturerne mig at være, idet Weinstock nærmere
angiver deres forskellige funktioner, hvilket må betragtes
som et forskud på den grafematiske analyse.
I den grafematiske analyse er Weinstock ikke mindst

inspireret af McLaughlins (1963) autonome tilgang,3 men
havner et sted mellem en fuldt ud autonom og en relationel

3Omtale afMcLaughlins arbejde findes eksempelvis i Johansson (1997,
s. 103–5).
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analyse – jf.Weinstocks (1967, s. 36–7) egen beskrivelse af
tilgangen:1

1. A graphemic analysis should be performed
without resorting to any phonemic informa-
tion;

2. The graphemic-phonemic relationships should
be determined;

3. Any difficulties in the prior graphemic analysis
should now be resolved by making use of the
graphemic-phonemic relationships.

Den grafematiske undersøgelse indledes med en ana-
lyse af ikke-alfabetiske allografer (s. 38–49), en betegnelse
der dækker over såvel junkturer som rettelsestegn og ab-
breviaturer, hvorefter de alfabetiske allografer analyseres
(s. 49–63). I begge dele af analysen finder man flere eksem-
pler på at fonologien sniger sig ind ad bagdøren på trods af
at den ifølge Weinstock i første omgang ikke skal spille
nogen rolle ved opstillingen af grafemsystemet,2 ogWein-
stock når da også frem til at en analyse af de alfabetiske
grafemer uden sideblik til fonologien er overmåde proble-
matisk. Som eksempel nævner han at der alene ved |e é ę |
kan opstilles 15 grupper af ord, hvilket får ham til forelø-
bigt at tilskrive alle vokalallografer grafematisk status.
I sidste del af den grafematiske analyse behandles neu-

traliseringer med omtale af arkegrafemer og uforudsige-
lig neutralisering. Den sidstnævnte form for neutralisering
fører til opstilling af en liste over forskellige neutraliserin-
ger som ikke er blevet behandlet i afsnittet om arkegrafe-
merne (s. 61–3), og man kunne indvende at det fra et rent
grafematisk perspektiv ikke er fuldstændig klart hvordan
man når frem til den pågældende distinktion mellem for-
udsigelig og uforudsigelig neutralisering.3
Afhandlingens tredje hoveddel rummer en analyse af

de fonografematiske relationer (s. 64–124) med relate-
ring af de tentative grafemer til et fonologisk reference-
system, som skal tage højde for “all of the historically pos-
sible distinctions that might occur, i.e. a phonemic system
certainly more complicated than the evidence allows one to
assume.”4 De enkelte fonemers allografer meddeles med

1 Spørgsmålet om det autonome vs. det relationelle grafembegreb disku-
teres i megen grafematisk litteratur, fx i Spurkland (1991, s. 21–30) og
Dürscheid (2006, s. 35–42). Det sidstnævnte værk rummer henvisnin-
ger til en række nyere fremstillinger, men den historiske fremstilling
lider af et tilsyneladende manglende kendskab til glossematikernes
tegnteori og denne teoris betydning for tidlig grafematisk forskning.

2 I analysen af ikke-alfabetiske allografer taler Weinstock således fx om
vokaler og konsonanter, og selvom der givetvis menes vokal- og kon-
sonantgrafemer, forudsætter det en gennemført analyse af de alfabeti-
ske grafemer, hvilket bemærkningerne til brugen af accenttegn afslø-
rer ikke kan forudsættes. I analysen af de alfabetiske allografer hed-
der det på tilsvarende vis: “Before proceeding with the analysis of the
alphabetic allographs, it will be necessary to dissolve the ligatures that
have no special sound value”. Med en sådan formulering har man er-
net sig noget fra det autonome grafembegreb.

3 Inddrages det fonologiske/fonetiske plan, er det dog klart.
4Det undersøgte håndskrift er fra første del af 1200-tallet, og Wein-
stock argumenterer for at udgangspunktetmå være et system fra første

anførelse af hvilket grafem de er allografer af. Da Wein-
stock ikke har foretaget en egentlig autonom analyse, er
grafemanalysen i virkeligheden relationel.
Afhandlingens tredje hoveddel rummer også diskussio-

ner af forskellige metodisk interessante aspekter, bl. a. en
diskussion af hvorledes man ud fra en grafematisk ana-
lyse kan afgøre hvad der repræsenterer skriverens eget
grafemsystem (altså hans ortografiske norm), og hvad der
skyldes forlægspåvirkning. Weinstock (1967, s. 64–5) når
frem til det generelle princip at hyppigt forekommende
træk bør betragtes som en del af skriverens grafemiske
system, mens sjældent forekommende træk kan tilskrives
forlægspåvirkning (hvis ikke der er tale om simple skrive-
fejl). Hans væsentligste argumenter herfor er forholdene
i de tilfælde hvor et håndskrift er blevet kopieret af to
samtidigt arbejdende (alternerende) skrivere eller to gange
af samme skriver. Som eksempel nævner han de to frag-
menter AM 655 X 4° (c1250–75) og AM 655 XXXIII 4°
(c1250–1300). Det først anførte er skrevet af to skrivere,
A og B, af hvilke den sidstnævnte også har skrevet det sidst
anførte håndskriftfragment.Weinstocks pointe er at de or-
tografiske forskelle mellemX-A og X-B (som der er mange
af, jf. s. 65–6) ikke forekommer mellem X-B og XXXIII,
jf. diskussionen af denne problemstilling i afsnit 2.2.2.5
Variationen i de fonografematiske relationer forklares

enten som konkurrerende former i skriverens grafemsy-
stem som resultat af forlægspåvirkning, som skrivefejl (evt.
forårsaget af arkegrafemiske forhold), som resultat af tve-
tydigheder i forhold til referencesystemet (ved kendte si-
deformer, herunder analogiformer) eller som resultat af at
nogen tid er gået mellem afskrivningen af hhv. dialoger og
homilier.

2.3.1.2 Fix (1979)
I Fix (1979) foretages en autonom grafematisk analyse af
hånd A (fol. 1–25) i det islandske GKS 1157 fol.6 Afhand-
lingen udgøres af fire hoveddele: i det forholdsvis korte ka-
pitel 1 gives en beskrivelse af håndskriftet, i kapitel 2 fore-
tages en grafetisk analyse, som i kapitel 3 efterfølges af en
mere teknisk redegørelse for den datamaskinelle tekstbe-

halvdel af 1100-tallet der samtidig tager hensyn til alle de ændringer
som påvirker fonemsystemet frem til slutningen af 1200-tallet.

5Et andet af Weinstock (1967, s. 66–7) anført eksempel, forholdene
i 1600-tals afskrifter af Íslendingabók, forekommer noget mindre
vægtigt.

6Widding (1961, s. 66) daterer hånd A til c1300–25 og hånd B til
c1270–80, hvilket Fix (1979, s. 11) tilslutter sig (kommentaren tilWid-
dings analyse “es fällt schwer, daran zu zweifeln” sigter dog vel først og
fremmest til dateringen af den af Fix undersøgte hånd A). I ONP fast-
holdes den traditionelle datering af hele håndskriftet til c1250, for hånd
A’s vedkommende med henvisning til Hreinn Benediktsson (1965,
s. xxi), en datering som Stefán Karlsson i 1983 bekræfter i skriftlig
kommunikation til ONP (oplysning: ordbogsredaktør Christopher
Sanders). For hånd B henvises i ONP til Stefán Karlsson (1977, s. 23),
der placerer Kringla-fragmentet Lbs frg 82 (c1258–64) mellem de to
Grágás-håndskrifter GKS 1157 fol og AM 334 fol, skrevet (for hoved-
delens vedkommende) af samme skriver hhv. c1250 (eller før 1262) og
c1260–70.
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arbejdning, inden grafemanalysen følger i det længere ka-
pitel 4.
Som optakt til den grafetiske analyse bemærker Fix at

man kan operere med tre analyseniveauer: 1) håndskrif-
tets grafiske niveau, 2) klassificeringsniveauet og 3) det
grafetiske niveau. Han diskuterer forskellige aspekter ved
den indledende segmentering der danner grundlag for den
grafetiske analyse,1 og som munder ud i en klassifice-
ring af segmenterne. Foruden de konkrete grafer opererer
Fix med to abstraktionsniveauer, nemlig “Graphtypen” og
“Graphklassen” (med stigende abstraktionsniveau).2
Fix (1979, s. 35) bemærker at sammenfatningen af de en-

kelte grafer i graftyper i høj grad er subjektiv, men tilfø-
jer med henvisning til bl. a. Hakkarainen (1971a, s. 199) at
et sådant mellemstadium må betragtes som “sinnvoll und
methodisch gerechtfertigt”. Som i nærværende afhandling
er såvel graftyperne som grafklasserne rent typologiske
størrelser defineret på basis af fysiske ligheder og forskelle.
Også i grafemanalysen kan man ifølge Fix operere med

tre niveauer: 1) det grafetiske niveau, 2) det allografiske ni-
veau og 3) det grafemiske niveau. Første del af analysen ud-
gøres af en undersøgelse af idealgrafernes distribution, idet
idealgraferne (og dermed grafklasserne) betragtes som ten-
tative grafemer, hvis grafematiske status gælder indtil den
kan falsificeres. Distributionen tilstræbes undersøgt og ek-
semplificeret for alle grafklassers vedkommende på basis
af stilling i (graf)ordene (initial-, medial- og finalstilling) og
kontekst i forhold til andre grafklasser.3 Efter redegørelsen
for de distributionelle forhold undersøges det om allogra-
fer kan opstilles på baggrund af eventuel komplementær
distribution af grafklasser.4
Fix (1979, s. 158) slår selv fast at det principielt er ren gra-

femik han bedriver, ikke fonografemik eller grafofonemik.
Han understreger at perspektiveringerne til fonemsyste-
met kun skal opfattes som ekskurser, hvilket man afgjort
må give ham ret i.5 Det er endog meget begrænset hvad der
leveres af fonologisk og sproghistorisk analyse, en mangel

1 I modsætning til Allén (1965), men i tilslutning til Hammarström
(1968, s. 911), mener Fix (1979, s. 17–18) at ekstragrafematisk viden
bør inddrages i denne proces. I en ekskurs (s. 24–31) demonstrerer han
dog principperne for segmentering foretaget uden ekstragrafematisk
viden på basis af forskellige junkturer der allerede er blevet defineret
(og eksemplificeret) i det forudgående afsnit.

2Desuden opererer hanmed begrebet “Idealgraphe”, som repræsenterer
den grafetiske translitteration (jf. Fix 1979, s. 47). Den formelle forskel
mellem grafklasser og idealgrafer er at de sidstnævnte forsøger at give
et idealbillede af grafklasserne, mens der principielt kunne refereres
til de enkelte grafklasser på helt vilkårlig vis, eksempelvis med numre
i stedet for mere beskrivende tegn.

3Dette fører til lange (sværtlæselige, kodede) lister over distributio-
nen inddelt i lineære grafemer (s. 73–148) og supralineære grafemer
(s. 149–56).

4Bemærk at Fix (1979, s. 157) ud over komplementær distribution også
anvender grafisk lighed som et kriterium ved opstilling af allografer
(for rimeligheden af kravet om grafisk lighed henviser Fix til Hakka-
rainen 1971b, s. 24, anm. 3). Da semantiske forhold ikke inddrages,
fører dette dog til at lineære tentative grafemer i blot to tilfælde kan
betragtes som allografer.

5 Som fonologisk referencesystem anvendes et traditionelt fonemsy-
stem svarende til de formodede forhold i begyndelsen af 1200-tallet

som i øvrigt ikke blot kendetegner Fix’ afhandling, men
mange forsøg på autonome grafemanalyser, hvor koblin-
gen til sproghistorien enten slet ikke foretages eller fore-
tages på så inkonsekvent og overfladisk vis at det er meget
begrænset hvad de ellers metodisk konsekvente analyser
umiddelbart kan bidrage med for sproghistorikeren.6
I den blot én side lange konklusion (s. 247) bemærker

Fix at en sammenligning af de enkelte grafemers frie og
kombinatoriske “varianter” ikke lader nogen tvivl tilbage
angående skriverens “Variationsfreude” eller usikkerhed,
idet næsten hvert grafem har to eller flere varianter.7
En stor del af afhandlingen kendetegnes af en konse-

kvent gennemført analyse på basis af en stringent metode.
Når resultatet alligevel i flere henseender forekommer lidet
oplysende for studiet af islandsk sprog- og skrifthistorie,
hænger det ikke mindst sammen med den manglende ana-
lyse af variationen. Forskellige former for variation doku-
menteres ganske vist, men man finder generelt ingen for-
søg på nærmere at forklare variationen.

2.3.1.3 Johansson (1997)
I Johanssons (1997) undersøgelse af det islandske samlings-
håndskrift AM 242 fol (c1350) diskuteres mange forhold
med relevans for nærværende afhandling. Et vigtigt mål for
Johansson er således studiet af skriftsystemet og de skrift-
normerende faktorer. I det følgende fokuseres på selve me-
toden eller udførelsen af analysen, mens en række interes-
sante mere overordnede teoretiske pointer omtales i andre
sammenhænge.
Afhandlingens formål sammenfattes på s. 222, hvor Jo-

hansson bemærker at han har forsøgt at

etablera en sammanhållen modell för analys av skrif-
ten och skriftsystemet i de från medeltiden bevarade
skriftliga källorna till äldre nordisk språkhistoria. Ge-
nom att på manuskriptet AM 242 fol. tillämpa de oli-
ka analysmoment som framförts som rimliga och nöd-
vändiga vid en total analys av de medeltida handskrif-
terna vill jag med ett konkret fall åskådliggöra hur en
systematiskt genomförd analys kan belysa frågor rö-
rande ett manuskripts tillkomst.

Grafemanalyse spiller en central rolle hos Johansson,
og inspirationen er især kommet fra Alléns arbejder. Jo-
hansson erklærer sig som tilhænger af en autonom grafem-
analyse og understreger endvidere at relationen mellem
grafem- og fonemsystem ikke er central for hans afhand-
ling. Selve grafemanalysen siges at bygge på semantiske

(der skelnes /ø/:/ǫ/ og /ǽ/:/ǿ/, men ikke /á/://), jf. Fix (1979,
s. 159).

6 I modsætning til Weinstock (1967), der med succes kan forklare en del
af variationen i de fonografematiske relationer på grafematisk grund-
lag (arkegrafemiske forhold), synes Fix’ analyse ikke umiddelbart at
illustrere den særlige værdi af grafematisk analyse ved sproghistorisk
tolkning af skriften.

7Dette er næppe noget overraskende resultat, og man spørger sig selv
omman ikke ved undersøgelsen af så at sige ethvert andetmiddelalder-
ligt islandsk håndskrift af et vist omfang kunne se noget tilsvarende.

2.3.1.3



Det enkelte håndskrift i centrum 29

forhold uden nogen form for sideblik til fonologien, og
variationen i det enkelte grafems manifestation siges ana-
lyseret fra et ortografisk perspektiv med klarlæggelsen af
skrifttraditionens udvikling for øje. Han mener dog også
at de opnåede resultater vil danne en sikrere grund for ud-
talelser om fonemsystemet.
Første trin i analysen beskrives som en grafetisk-makro-

palæografisk analyse, som skal resultere i opstillingen af en
graftypologi over samtlige i håndskriftet forekommende
graftyper.1 I den palæografiske analyse skelnes mellem
mikro- og makropalæografi. Det forekommer mig ikke
helt klart hvor de præcise grænser drages, men grundlæg-
gende siges de makropalæografiske træk at danne grundla-
get for opstillingen af de forskellige “tecknen” (graftyper),
mens variationen i deres nærmere udformning er af mi-
kropalæografisk karakter.2 I sin argumentation for at slå
den grafetiske og (makro)palæografiske analyse sammen
bemærker Johansson (1997, s. 132) at han ikke finder det
hensigtsmæssigt at udelukke sig fra at trække på etableret
palæografisk forskning i den grafonomiske analyse. Dette
synspunkt deler jeg med Johansson.
Ved etableringen af materialet gennemgås de en-

kelte graftyper med udgangspunkt i firlinjesystemet, men
desværre anføres hverken illustrationer fra håndskriftet el-
ler angivelser af hvor graftyperne er belagt. Endnu mere
kritisabelt er det dog at Johansson ikke overholder det krav
til graftypeinventeringen som han selv stiller på s. 134:
det opstillede inventar skal redegøre for samtlige grafty-
per i håndskriftet. Visse af de udeladte graftyper er meget
sjældne og forekommer fx blot i én eller flere af de gram-
matiske afhandlinger,3 mens andre er frekvente med belæg
i hele håndskriftet.4 Under alle omstændigheder bør samt-
lige graftyper opstilles, så eventuel allografisk variation kan
undersøges nærmere som led i den grafematiske analyse.5

1 I kommentarerne til Johanssons arbejde anvendes begrebet graftype i
overensstemmelse med Johanssons egen brug. Termen graftype svarer
stort set til hvad der i nærværende afhandling betegnes som grafklasse.

2 Johansson (1997, s. 131) bemærker at de mikropalæografiske træk ikke
har nogen lingvistisk relevans. At tale om lingvistisk distinktivitet på
dette stadium af analysen synes imidlertid metodisk angribeligt, da
den principielt først kan fastslås efter en udført grafemanalyse.Mang-
lende distinktivitet i denne del af analysen bør snarere sættes i relation
til opstillingen af graftyper (hvorved begreberne nødvendigvis bliver
subjektive).

3 Bemærk dog at dette også gælder nogle af de af Johansson opstillede
graftyper.

4Visse af de udeladte graftyper indgår også siden i analysen af den al-
lografiske variation, fx nogle af de “løst sammensatte ligaturer” (jf. ek-
sempelvis tabel 22 på s. 233).

5Kontrollen af Johanssons graftypeinventering baserer sig på en ekstra-
hering af samtlige tegn i Johanssons elektroniske udgave af AM 242
fol i Menotas tekstarkiv. Den benyttede fremgangsmåde burde føre
til et mindre tegninventar end det af Johansson opstillede, fordi visse
graftyper – som Johansson selv bemærker – er slået sammen i trans-
skriptionen.Kontrollen viste imidlertid at en ganske stormængde tegn
(graftyper) er udeladt i Johanssons graftypeinventering. Følger man
Johanssons kategoriseringsmodel, drejer det sig om minuskelgrafty-
perne | ȧ é ė   f ó ȯ    ẃ ý ꜳ  ǽ ꜵ ꜹ  ꝇ|, majuskelgraftyperne
|V Y ZꜸ ʙ ɢ ʟ ᴍ ɴ ʀ| (af Johanssons kommentarer til ⟨S⟩ synes det at
fremgå at kapitælerne regnes blandt majuskelgraftyperne), de alfabe-

Selve grafemanalysen tager udgangspunkt i de etablere-
rede graftyper som vha. “en något modifierad version av
grafematisk analys indelas i grupper av allografer, som står
i fakultativ variation och därför anses representera samma
underliggande grafem” (s. 152). Det er dog uvist hvorledes
analysen, der fører til opstilling af 49 grafemer, er blevet
ført ud i livet (der opstilles ingen minimale eller fakulta-
tive par). Da der ikke anføres eksempelmateriale, er det
vanskeligt at forholde sig til grafemsystemet, og en kon-
trol af analysens rigtighed kan dermed kun foretages ved
konsultation af kilden. En systematisk kontrol vil føre for
vidt i nærværende sammenhæng, men det kan konstateres
at de anførte tabeller ikke er komplette.6
I den videre analyse undersøger Johansson forskellig

form for variationmed fokus på forholdet mellem “förvän-
tat tecken” og “realiserat tecken”. På basis af gennemgå-
ende frekvensmæssige ændringer i det indbyrdes forhold
mellem visse allografer når han bl. a. frem til at håndskrif-
tet rimeligvis er blevet til i den rækkefølge som dets blade
i dag befinder sig i.
En af styrkerne i Johanssons afhandling er dens (te-

oretiske) fokusering på de forskellige faktorer som kan
have spillet en rolle for udformningen af skriften. I diskus-
sionerne af skriverpåvirkning findes mange pointer man
bør tage hensyn til i en analyse af håndskrifttekst, fx ved
spørgsmålet om norm og variation (jf. diskussionen oven-
for) og det komplekse spørgsmål om skriveridentificering
(jf. afsnit 6.3 i nærværende afhandling). Til gengæld mener
jeg ikke at den opstilledemodel til beskrivelse af skriften og
skriftsystemet er den mest anbefalelsesværdige. Som det
vil fremgå af afsnit 4.1, betragter jeg det ikke som nogen
fordel at se bort fra en fast (fonologisk) referenceramme.
En sådan letter nemlig bl. a. sammenligningen med andre
håndskrifter, et moment som også Johansson finder vig-
tigt, og perspektiveringen til sproghistorien. Hvad enten
man vælger en mere autonom eller relationel analyse af
skriftsproget, må undersøgelsen dog skulle resultere i så
fuldstændig en analyse som muligt, hvilket desværre ikke
kan siges at være tilfældet i Johanssons afhandling.

tiske abbreviaturer |e u z |, de ikke-alfabetiske abbreviaturer | ̲ ꝝ ꝓ ꝰ| og
runetegnene |ᚠ ᚢ ᚦ ᚮ ᚱ ᚴ ᚵ ᚼ ᚿ ᛁ ᛂ ᛆ ᛍ ᛐ ᛒ ᛕ ᛘ ᛚ ᛦ|.

6 Indikationer heraf finder man ved sammenligning af tabel 4 og 22
(s. 233), idet det fx kun af den sidstnævnte tabel fremgår at grafemet ⟨f⟩
kan realiseres som både |ꝼ| og |ꝼv|. Den sidste realisation er et udtryk
for hvad Johansson betegner “komplex allografi”, og en sådan er der
åbenbart ikke taget højde for i opstillingen af tabel 4–6. Imidlertid er
grafemanalysen selv ved inddragelse af tabel 22 ikke konsekvent gen-
nemført. Pga. den mangelfulde graftypeinventering redegør den for
det første ikke for al allografisk variation. For det andet er analysen
også mangelfuld på basis af de etablerede graftyper. Fx redegøres ikke
for overlapningen ⟨ei⟩ ved grafemet ⟨e⟩ (jf. fx ‘engi’ 16.16 ~ ‘eingi’ 14.3),
⟨ie⟩ ved grafemet ⟨e⟩ (jf. fx ‘let’ 5.16 ~ ‘liet’ 20.31), ⟨i⟩ ved grafemet ⟨e⟩
(jf. fx ‘ſkẏnꝺilega’ ~ ‘ſkẏnꝺiliga’ 32.23), ⟨gh⟩ ved grafemet ⟨g⟩ (jf. fx ‘ꝺag’
20.28 ~ ‘ꝺagh’ 5.11) og ⟨v⟩ ved grafemet ⟨f⟩ (jf. fx ‘haꝼa’ 15.25 ~ ‘hava’
12.23).
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2.3.1.4 Mårtensson (2007)
I Mårtensson (2007) undersøges det islandske samlings-
håndskrift AM 557 4° (c1420–50) fra et perspektiv som
i flere henseender minder om nærværende afhandlings.1
Mårtenssons overordnede mål er tredelt: For det første
skal håndskriftets oprindelige udseende og udformning
forsøges rekonstrueret, primært via en kodikologisk ana-
lyse suppleret med tekstuelle betragtninger. For det an-
det skal håndskriftets ortografiske og typologiske enhe-
der kortlægges fra et grafonomisk perspektiv, og denne
del af undersøgelsen skal danne grundlag for ortografiske
og mikro- og makropalæografiske undersøgelser. For det
tredje skal skriverspørgsmålet løses på basis af den typo-
logiske variation og undersøgelsen af visse ortografiske
aspekter.2
I lighed med Fix (1979), som Mårtensson ikke omtaler,

opererer analysenmed en firdeling i graf, allograf, graftyp og
grafem, og som hos Fix siges den anden og tredje kategori
at være defineret på typologisk grundlag.3Mårtenssons al-
lograf svarer dermed til graftype i nærværende afhandling,4
mens graftyp stort set svarer til grafklasse i nærværende af-
handling.
Grafemanalysen baseres helt og holdent på et relatio-

nelt grafembegreb, tilsyneladende af tidsmæssige hensyn
(jf. Mårtensson 2007, s. 99–100). Metoden opsummeres
på s. 100 og siges udgjort af fire punkter:

1. Total inventering av graftyper i AM 557. Här
också sorteras de graftyper bort som endast
förekommer en gång.

2. Graftyperna relateras till ett antaget fonemsy-
stem.

3. Prövning av oklara fall.
4. Redovisning av grafemuppsättning i AM 557.5

I analysens andet trin foretages en relatering til et an-
taget fonemsystem. Der regnes med sammenfald mellem
/ǫ/ og /ø/ samt mellem /ǽ/ og /ǿ/, og de klassiske dif-
tonger analyseres som bestående af to komponenter, fx

1Afhandlingen er udgivet i revideret form somMårtensson (2011). Det
har imidlertid ikke været muligt at tage hensyn til denne ved udform-
ningen af nærværende afsnit (jf. bemærkninger i forordet).

2 Jf. Mårtensson (2007, s. 12).
3 I virkeligheden overholdes dette ikke i analysen. Jf. fx bemærknin-
gerne til ligaturernes behandling, hvor der gøres principiel forskel på
om de betegner konsonanter eller vokaler. Et andet eksempel er be-
handlingen af interlineære alfabetiske abbreviaturer, som på graftype-
niveau adskilles fra typologisk set identiske interlineære tegn som ikke
har forkortelsesfunktion (jf. Mårtensson 2007, s. 97).

4Mårtenssons brug af termen allograf finder jeg uheldig, da betegnelsen
normalt anvendes som betegnelse for grafer der kan variere inden for
ét og samme grafem (svarende til fonologiens allofoner), hvorved der
knyttes an til selve den grafematiske analyse (jf. fx Allén 1971, s. 31).

5Abbreviaturerne inddrages ikke i første omgang, men regnes i stedet
for egne (tentative) grafemer, hvis funktioner behandles i det senere
kapitel om ortografi.

/e/+/i/.6 Infortisvokalerne nævnes ikke.7 Man kan dis-
kutere om Mårtensson er gået for langt i sin hensyntagen
til senere udviklinger (fonemsammenfald). Efter et fonem-
sammenfalds indtræffen kan spor af ældre forhold nemlig
være interessante i en analyse af variationen i brugen. Re-
lateringen til fonemsystemet munder ud i en opstilling af
tabeller til illustration af forholdet mellem de enkelte fone-
mer og graftyper, tabeller som dog langtfra er fuldstændige
(bl. a. findes ingen digrafiske manifestationer).
I forbindelse med efterprøvningen af grafemstatus be-

mærker Mårtensson (2007, s. 109):

Efter den inledande jämförelsen av graftyperna i AM
557 och den antagna fonemuppsättningen måste en
noggrannare kontroll göras av de graftyper som är
oklara i fråga om grafemstatus. Vid en preliminär
kontroll i AM 557 visar det sig att följande graftyper
inte används på ett sätt som motsvarar det förvänta-
de bruket: \i\ , \í\ , \j\ , \\; \d\ , \ð\; \o\ , \\; \s\ , \ſ \.
Dessa kräver en närmare kontroll.

Det forekommer hverken metodisk overbevisende eller
særlig stringent at tale om forventninger og afvigelser fra
sådanne ved opstilling af et grafemsystem, og det er svært
at indse hvorfor netop disse omtalte tvivlstilfælde skal ana-
lyseres på basis af kommutationsprøver med opstilling af
minimale par, når denne praksis ikke anvendes i andre til-
fælde i den relationelle analyse, som ellers er hele grundla-
get for Mårtenssons grafemopstilling.
Som sidste trin i Mårtenssons grafematiske analyse op-

stilles håndskriftets grafeminventar i en tabellarisk over-
sigt over de enkelte grafemer med angivelse af graftyper
og eventuel overlapning (s. 114). Tabellen rummer imid-
lertid blot hvadMårtensson kalder grafemernes “grundbe-
teckning”, og ved angivelse af overlapning inkluderes kun
“oproblematiska fall, ej sådana som har sin grund i möjliga
ljudövergangar”. Det er ikke blot en unødig begrænsning,
men grundlæggende problematisk, da hele opstillingen er
blevet til ved en relationel analyse, hvor graftyperne netop
er blevet relateret til et antaget lydsystem. Der bør ved en
sådan praksis redegøres grundigt for de problematiske til-
fælde, som også meget gerne må forsøges tolket.8
Den palæografiske analyse synes generelt mere frugtbar

i forhold til afhandlingens fokus, ikke mindst som led i af-
klaringen af skriverspørgsmålet. I den mikropalæografiske

6Hvad fordelen skulle være ved en sådan tilgang, som på s. 109 fører
til at ‘eín’ anføres som eksempel på at kort /i/ kan skrives |í|, er mig
aldeles uklart, ikke mindst i lyset af at Mårtensson netop ønsker at
foretage en kobling mellem grafem- og fonemsystem.

7Mårtensen bemærker at der ikke tages hensyn til sekundære difton-
geringer. Denne beslutning mener jeg er rimelig, men grunden bør
ikke – som hævdet af Mårtensson – være at de ikke kan forventes
indtrufne (et sådant hensyn bør ikke spille ind ved opstillingen af et
hypotetisk referencesystem). Bemærk i denne forbindelse atMårtens-
son (2007, s. 113–14) rent faktisk selv nævner at /é/ kan manifesteres
som |ie| (jf. også Bjarni Einarsson 1977, s. li).

8Desuden kunne man ønske sig en nærmere angivelse af frekvensfor-
hold, da det kunne have bidraget til klarlæggelsen af den variation som
Mårtensson også er interesseret i at afdække.
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analyse skelner Mårtensson overordnet mellem variation i
forbindelsemed enkelte allografer (graftyper i nærværende
afhandling) og variation somkan iagttages ved flere allogra-
fer og dermed (ud fra et subjektivt synsindtryk) kan siges at
danne et palæografisk mønster. I den makropalæografiske
analyse undersøges aspekter af variationen på graftypeni-
veau, og det forsøges afklaret om variationen er regionalt
betinget og/eller er skriverspecifik.
I sidste del af analysen undersøges visse ortografiske

aspekter, nærmere bestemt: 1) manifestationen af fre-
kvente ord, 2) brugen af interlineære abbreviaturer1 og
3) manifestationen af tryksvagt /Ir/. Som i den grafema-
tiske analyse forsøger Mårtensson kun at belyse variation
af rent grafisk natur. I modsætning til i det grafonomiske
kapitel angives frekvensen for de forskellige undersøgte
fænomener ved undersøgelsen af såvel hyppige ordformer
som brugen af interlineære abbreviaturer, hvilket afgjort
er en god ide.2 Generelt fremstår kapitlet om ortografi på
trods af sit meget begrænsede perspektiv som et af afhand-
lingens stærkere.
Som afrunding på diskussionen af Mårtensson (2007)

skal et mere principielt problem berøres, nemlig spørgs-
målet om analysens niveau i forhold til undersøgelsens
mål. Mårtensson understreger at han ikke tager hensyn til
fænomener som kan afspejle lydudviklinger, og betragter
dette som en metodisk fordel. Dette finder jeg beklageligt.
Foretages en relationel analyse, må det være alfa og omega
at opstille en helt fast referenceramme. Ud fra denne refe-
renceramme må al variation beskrives og forsøges tolket,
og det forekommer forkert på forhånd at udelukke en va-
riation på basis af ens formodede viden om lydudviklinger.
I virkeligheden bliver der så tale om en ad hoc excerpering,
der i sagens natur ikke kan danne grundlag for systema-
tiske opstillinger (af grafemsystemer). Desuden må man
forholde sig tvivlende til brugbarheden af et således opstil-
let grafemsystem.Med den tilgang forsømmerman også at
udnytte at variation af den omtalte slags ofte belyser skri-
verens nærmere praksis, bl. a. i relation til spørgsmålet om
skriveridentificering, som spiller en central rolle iMårtens-
sons afhandling.

2.3.1.5 De Leeuw van Weenens arbejder
I det følgende omtales to større arbejder af Andrea de
Leeuw van Weenen, først og fremmest grammatikken
over AM 132 fol (c1330–70, de Leeuw vanWeenen 2000);
fra denne perspektiveres til udgaven af Holm perg 15 4°
(c1200, de Leeuw van Weenen 1993).3

1Undersøgelsen er langtfra fuldstændig. For det første behandles kun
et udvalg af abbreviaturerne (årsagen til udeladelserne er enten at ab-
breviaturerne er for frekvente eller for infrekvente), og for det andet
undersøges kun en del af håndskriftet for de hyppigere forekommende
abbreviaturers vedkommende.

2 Særlig overskueligt er det nårMårtensson angiver antal belæg pr. side.
3Da nærværende afsnit er skrevet inden publiceringen af de Leeuw van
Weenen (2009), finder man ingen nærmere omtale af dette arbejde,

Den metodiske baggrund for de Leeuw van Weenen
(2000) skitseres på s. xiii:

It is my firm belief that a reliable description of the de-
velopment of the Old Icelandic morphology can only
be written on the basis of textual grammars which
present the morphological evidence of a single ma-
nuscript, or manuscript part, against the background
of the spelling particularities of that MS. The present
volume is intended as such a textual grammar.

Dette synspunkt deler jeg og kan tilføje at det naturlig-
vis ikke blot gælder formorfologiske studier. Jeg kan tillige
uforbeholdent tilslutte mig de Leeuw vanWeenens under-
stregning af nødvendigheden af at basere undersøgelserne
på maskinlæsbare tekster.4
I det følgende fokuseres især på den palæografiske og

ortografiske del af undersøgelsen, selvom de Leeuw van
Weenen selv primært interesserer sig for de morfologi-
ske forhold. Helt overordnet kan det dog konstateres at
de Leeuw van Weenen (2000) kendetegnes af en ekstra-
ordinær høj grad af fuldstændighed i såvel den ortografi-
ske som den morfologiske beskrivelse, og ingen anden
undersøgelse af noget større norrønt, eller for den sags
skyld nordisk, håndskrift kan måle sig med fremstillingen
i denne henseende.
I den palæografiske beskrivelse (s. 29–52) redegøres for

alfabetiske tegn, diakritika, andre ligaturer end |æ| (der be-
handles under alfabetiske tegn) og abbreviaturer, inden be-
skrivelsen afsluttes med kortere afsnit om interpunktion,
rettelser, overskrifter, markering af strofer og bogstaver
anført i margenen. I de Leeuw van Weenen (1993) er be-
skrivelsen noget udførligere og indeholder illustrationer af
alle grafklasserne (ikke blot et udvalg).
De Leeuw van Weenen (2000, s. 58) bemærker at fo-

nemsystemet ideelt set burde opstilles på grundlag af selve
håndskriftet, men at man af tidsmæssige årsager med for-
del kan tage udgangspunkt i det traditionelle for perio-
den etablerede fonemsystem. En tilgang der tager udgangs-
punkt i et eksternt defineret referencesystem, mener også
jeg er metodisk helt forsvarlig, også uden henvisning til
pragmatiske hensyn. Som det senere vil fremgå, er jeg enig
i at man ikke behøver at opstille et grafemsystem for at
foretage en tilfredsstillende (orto)grafisk analyse. Det cen-
trale er at man i givet fald opererer med et helt fast og
klart defineret referencesystem, som ikke er opstillet på
grundlag af teksten selv, da dette let fører til cirkelræ-
sonnementer. Som også kort berørt i kommentarerne til
Mårtenssons referencesystem kan det dog diskuteres om
periodens formodede fonemsystem er den mest åbenlyse
kandidat som referencesystem. Ud over at man ved et så-
dant valg formentlig lettere afskærer sig fra afdækningen
af uventede fonologiske distinktioner, kan det nemlig have

men metoden og fremstillingen er i store træk som i de Leeuw van
Weenen (2000).

4 For en illustrativ omtale af nødvendigheden af dette, se de Leeuw van
Weenen (2000, s. 8–9).
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indvirkning på muligheden for en skrifthistorisk funderet
tolkning af den ortografiske variation. Ønsker man at ind-
drage forlægssituationen i forklaringsrammen, synes det
således metodisk mere hensigtsmæssigt at vælge et system
som repræsenterer et lidt ældre sprogtrin (med færre fo-
nemsammenfald).1
Relateringen af håndskriftformerne til den (underlig-

gende) fonologiske form er sket halvautomatisk med com-
puterens hjælp ved en fremgangsmåde der påmangemåder
minder om tilgangen i nærværende afhandling.2
Størstedelen af ortografibeskrivelsen er en præsenta-

tion af materialet med udgangspunkt i de enkelte fonemer
(med en efterfølgende kortfattet grafofonematisk opsum-
mering).3
Fremstillingsformen er udpræget deskriptiv, og man

kunne have ønsket sig at de deskriptive afsnit var blevet
fulgt op af flere tolkninger og diskussioner af problemati-
ske eller tvetydige former. Fx kunne forholdene ved /vá/
i højere grad være forsøgt tolket, ligesom tvetydigheden
ved ⟨au⟩ for /ö/ foran /ng/ kunne være kommenteret nær-
mere.4 Ofte får man indtryk af at læse en foreløbig kate-
gorisering baseret på den automatiske analyse af forhol-
det mellem håndskriftsform og den normaliserede fono-
logiske form, idet der generelt ikke skelnes mellem former
som må kategoriseres som rene skriverfejl, fx når det på
s. 80 hedder at “/t/ is spelt ⟨e⟩ in undarlige”, og former
som kan afspejle reelle fonologiske forskelle, fx når det på
s. 71 bemærkes at /o/ skrives ⟨y⟩ i formen ‘myrginīn’. De
manglende tolkninger skyldes ifølge de Leeuw van Wee-
nen (2000, s. xiv og 77–8) at sådanne udlægninger let bli-
ver subjektive, og at det i mange tilfælde ville være nødven-
digt at inddrage viden om forhold der ligger uden for selve
håndskriftet. Begge disse indvendinger er naturligvis kor-
rekte, men selv en subjektiv tolkning kan være bedre end
slet ingen tolkning, og perspektiveringer til eksterne for-
hold har jo allerede spillet en central rolle ved relateringen
af håndskriftformerne til det opstillede fonemsystem.5
Den morfologiske analyse er den største og metodisk

bedst gennemførte del af undersøgelsen, bl. a. fordi data-
basen har kunnet udnyttes fuldt ud med en høj grad af au-
tomatisk dataekstraktion. Beskrivelsens opbygning svarer

1En nærmere diskussion af denne problemstilling findes i afsnit 4.1.
2 Se afsnit 2.4.2 og 2.4.3.
3 Som i nærværende afhandling er der ikke tale om en egentlig grafofo-
nematisk analyse, da en sådan forudsætter en egentlig grafemanalyse.

4Andre eksempler kunne nævnes. Fx fremstår det noget uklart om de
Leeuw van Weenen i sin referenceramme regner med lang eller kort
vokal i tilfældene med positionelt betingede forlængelser. I afsnittet
om accenter hedder det således at der regnes med kort vokal i disse
tilfælde (jf. s. 63), men på s. 73 i afsnittet om /ó/ refereres der til /ó/
i andetleddet af propriet Þórolfr.

5De Leeuw van Weenen bemærker at hun blot tolker variationen i de
mest åbenlyse tilfælde, men det er i høj grad subjektivt hvad de mest
åbenlyse tilfælde rent faktisk er. Fx forekommer den fremsatte tolk-
ning af formen ‘altæris klæði’ ikke særlig åbenlys. På s. 67 hedder det
således at grunden til at /A/ (de Leeuw van Weenen regner med /A/
og ikke /a/ i denne type afledninger) er skrevet ⟨æ⟩ kunne være indfly-
delse fra det efterfølgende ⟨æ⟩ i ‘klæði’, men en mere sandsynlig for-
klaring er at der er tale om /e/.

til den man finder i traditionelle historiske grammatikker
med angivelse af (historiske) klassetilhørsforhold. En stor
styrke i beskrivelsen er imidlertid at klassificeringen er sket
på et metodisk stringent grundlag ud fra de faktisk fore-
kommende bøjningsforhold, hvilket bl. a. har ført til op-
stilling af en række hybridklasser i de tilfælde hvor klasse-
tilhørsforholdet ikke har kunnet bestemmes ud fra det luk-
kede korpus som håndskriftet udgør. Det må dog bemær-
kes at en sådan tilgang især er velegnet ved analyse af et me-
get stort korpus, da et mere begrænset korpus uundgåeligt
vil føre til opstilling af store grupper af usikre klasser.6 De
forskellige paradigmer opstilles i normaliseret sprogform
i overensstemmelse med normen i indeksbindet,7 hvilket
forekommer formålstjenligt i den givne sammenhæng.8

2.3.2 Nærværende afhandling i lyset af de omtalte
arbejder og Diderichsen (1938)

Som omtalt i forrige afsnit deler jeg de Leeuw van Wee-
nens opfattelse af nødvendigheden af grundige beskrivel-
ser af enkelthåndskrifter for opstillingen af en mere eksakt
sproghistorie (og skrifthistorie). De Leeuw van Weenen
er da heller ikke ene om at have gjort opmærksom på no-
get sådant, og tilgangen i nærværende afhandling kan også
ses i lyset af en efterhånden godt 70 år gammel afhandling
af Paul Diderichsen. Afhandlingen, der udkom i tidsskrif-
tet Acta Philologica Scandinavica under titlen Probleme der
altdänischen Orthographie, sætter fokus på nogle centrale
(fortsat højst aktuelle) forhold ved undersøgelsen af skrift-
lige middelalderkilder.
Diderichsen påpeger det uheldige i sproghistorikernes

(overdrevne) fokusering på skrivemåder der kan vise ud-
viklinger i talesproget, med deraf følgende manglende fo-
kus på selve skriftnormen og dens udvikling, og han afslut-
ter afhandlingen med en programerklæring for “eine sach-
gemässe Geschichte der dänischen Sprache imMittelalter”
(Diderichsen 1938, s. 162). Han betoner bl. a. at grundlaget
for en gammeldansk sproghistorie må være en række en-
keltbeskrivelser af mest muligt forskellige håndskrifter, og
at skriverens ortografiske norm og variationen inden for
denne norm samt de normfremmede elementer må forsø-
ges afdækket i disse beskrivelser.9 Desuden understreger
han at man i første omgang må undersøge de rent grafiske
forhold (“die rein graphischenWortzeichen und deren rein
graphischeMerkmale”) og registrere afvigelserne fra (eller
variationen inden for) den “ældste norm”, hvorefter man

6Et billede af dette får man ved en sammenligning af den morfologiske
beskrivelse af hhv. Möðruvallabók (de Leeuw van Weenen 2000) og
det betydelig kortere AM 519 a 4° (de Leeuw vanWeenen 2009), som
dog trods alt indeholder knap 47.000 ord i løbende tekst.

7Denne løsning forekommer mig bedre end løsningen i de Leeuw van
Weenen (1993), hvor formerne gengives i en art pseudonormalisering
baseret på håndskriftets almindeligste skrivemåder.

8Til gengæld er detmindre anvendeligt ved studiet af (skriver)variation,
hvorfor en tilsvarende fremgangsmåde ikke er valgt i nærværende af-
handlings kapitel 5.

9Dels som arkaismer beroende på forlægspåvirkning, dels som (tilfæl-
dige) indslag fra skriverens talesprog.
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må forsøge at adskille de fonologisk relevante tilfælde fra
de rent ortografiske.1
Frederiksen (1985) bemærker at man til en beskrivelse

der tilslutter sig Diderichsens program, i hvert fald må
stille tre krav:

1. Da beskrivelsen i første omgang skal tage udgangs-
punkt i rent grafiske forhold, må den foretages på
grundlag af et håndskrift, ikke blot en tekstudgave.
Dette fordi forhold som har været tolket fonetisk, i
visse tilfælde kan skyldes noget rent grafisk.2

2. Beskrivelsen må have en ganske præcist defineret re-
ferenceramme, og tvetydigheder i forhold til denne
må komme til udtryk når det er relevant (og muligt).
Frederiksen bemærker at man for så vidt kan opstille
en hvilken som helst referenceramme, typisk har man
valgt det formodede “ældste gammeldanske fonemsy-
stem”, det afgørende er at referencerammen defineres
præcist.3

3. Behandlingen skal indeholde en fortolkning af hånd-
skriftet med redegørelse for hvilke træk der sandsyn-
ligvis afspejler lydændringer (uoverensstemmelser i
forhold til det opstillede fonemsystem), og hvilke der
ikke gør. Som parameter for sandsynligheden må se-
nere registrerede talesprogsudviklinger tjene.

Valget af et faksimilært tekstgengivelsesniveau i nærvæ-
rende fremstilling skal bl. a. ses i lyset af det første krav.4
Selvom det ikke er tilstrækkeligt at basere analysen på en

1Diderichsen betoner med rette at de sidstnævnte ikke er af mindre
betydning for håndskriftklassificeringerne.

2 Frederiksen (1985, s. 22–3) bemærker at især grafiske tydelighedshen-
syn kan have spillet en rolle, og nævner i denne forbindelse brugen
af |y| i stedet for forventet |i| i kontekst af |m n| for at undgå minim
confusion og (muligvis) brugen af |ꝺ| i stedet for |th| efter |r|, idet |r|
og |t| i visse håndskrifter i udpræget grad ligner hinanden (for at nå
frem til en indikation af rigtigheden af det sidstnævnte punkt, som
Frederiksen kun forsigtigt fremsætter, kunne man studere manifesta-
tionen af gda. /ð/ efter |ꝛ|, hvor man ifølge den af Frederiksen frem-
satte hypotese måtte forvente |th| og ikke |ꝺ|). Også andre forhold
end tydelighedshensyn nævnes, nemlig brugen af |e| i stedet for |æ|
i infortisstavelser efter grafer med højrebue, fx |ꝺ|, som følge af visse
skriveres forkærlighed for bueforbindelser (Frederiksen henviser til
Becker-Christensen 1974). En række andre forhold kunne rimeligvis
også nævnes i samme forbindelse, fx pladshensyn mod slutningen af
en linje betinget af en stræben efter lige højremargen (jf. i denne for-
bindelse også de Leeuw van Weenen 2000, s. 24). Dette kan fx føre
til ændringer i brugen af særlig brede eller smalle grafklasser (fx |ſ |:|s|),
digrafiske betegnelser (fx |au|:|o|), ligaturer, forkortelser, overflødige
tegn, fx |th| i stedet for |t| (jf. Hast 1960, s. 33 og 67), ordmellemrum
og særlig orddeling.Også forekomsten af visse graftyper i den ovenstå-
ende linje kan forårsage en fra skriverens norm afvigende betegnelse,
fx anvendelsen af |o| i stedet for || og |n| i stedet for |ṅ| forårsaget af
grafer med underlængde i den foregående linje umiddelbart over hhv.
|o| og |n| (eller variation kan skyldes en interlineær graf i samme linje),
jf. Hast (1960, s. 50 og 72).

3Af hensyn til sammenligningen af forskellige beskrivelser er det dog en
fordel med så ens referencerammer som muligt. En mangel på fælles
referenceramme beklages da også i Frederiksen (1997, s. 31).

4 Som beskrevet nærmere i afsnit 2.4.2 er teksten dog transskriberet på
flere niveauer.

maskinlæsbar tekst, er det en stor fordel at operere med et
gengivelsesniveau som ligger tæt på den håndskriftlige ma-
nifestation, dels fordi visse interessante træk som ville være
gået tabt i en diplomatarisk tekstgengivelse, kan finde vej
til transskriptionen, dels fordi man i analysen lettere bliver
opmærksom på eventuelle pointer af grafisk natur som må
undersøges nærmere i håndskriftet.
Som allerede fremgået af omtalerne tidligere i nærvæ-

rende kapitel kan jeg også tilslutte mig kravet om et fast
defineret fonologisk referencesystem og vigtigheden af at
tage højde for tvetydigheder i forhold til dette system. Som
bemærket i kommentarerne til Mårtenssons og de Leeuw
vanWeenens arbejder forekommer det mest hensigtsmæs-
sigt at vælge et referencesystem som repræsenterer et lidt
ældre sprogtrin end det i håndskriftet formodede, hvisman
ønsker at tolke den ortografiske variation i lyset af forlægs-
situationen. I modsætning til Mårtenssons, de Leeuw van
Weenens og Fix’ arbejder er noget sådant et vigtigt ele-
ment i nærværende afhandlings analyser. En nærmere re-
degørelse for det valgte referencesystem og motiveringen
af dette finder man i optakten til den ortografiske analyse i
afsnit 4.1.
Det tredje krav tilgodeses i den nærmere analyse af

de fonografematiske relationer i afsnit 4.4, og også dette
aspekt kommenteres nærmere i afsnit 4.1.
Som fremgået af afsnit 1.4 har jeg i den overordnede be-

skrivelse af skrifttegnene hentet inspiration i Fix’ opdeling
i grafer, graftyper, grafklasser og (tentative) grafemer, og
som hos Fix er inddelingen i graftyper og grafklasser sub-
jektiv og foretaget på typologisk grundlag. Til gengæld fo-
retages der ingen egentlig grafemanalyse.
Som omtalt i afsnit 1.1 analyseres håndskriftet på et me-

get bredt grundlag i nærværende afhandling. Det gælder
både med hensyn til de analytiske niveauer og det empi-
riske grundlag. I relation til det sidste er det således min
overbevisning at man i videst muligt omfang må tage hen-
syn til hele håndskriftet, dels fordi man kun på dennemåde
får et sikkert grundlag for vurdering af den samlede varia-
tion, hvilket bl. a. er af vital betydning for vurderingen af
eventuel forlægspåvirkning, dels fordi en række skrift- og
sproghistoriske forhold kun kan afdækkes på en overbe-
visende måde ved en relatering til den samlede analyse af
håndskriftets former.
Et godt eksempel på nødvendigheden af en relatering

til den samlede analyse af håndskriftformerne ved tolknin-
gen af et ortografisk/fonologisk fænomen findes i afsnit
4.4.3.2.2, hvor manifestationen af appellativet ván tolkes.
Som nærmere omtalt i det nævnte afsnit betragter Hreinn
Benediktsson ikke en analogisk form vón som usandsyn-
lig,5 men noterer at dens eksistens i praksis vil være svær
at bevise, fordi ⟨o⟩ i den ældste ortografi bruges om flere
fonemer, herunder /o ó ǫ /, og fordi sporadiske eksem-
pler på manifestationer med ⟨o⟩ i stedet for ⟨a⟩ fra perioden
mellem sammenfaldet af /á/ og /ǫ/ og ændringen af /vá/

5Hreinn Benediktsson regner ikke med lydret overgang /vá/ > /vó/.
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kan skyldes slavisk kopiering af et forlæg. Ikke desto min-
dre indikerer forholdene i A temmelig sikkert eksistensen
af en sådan vón-form. Tolkningen kan dog kun fremsæt-
tes på grundlag af en samlet analyse af manifestationen af
ván og en række andre mere eller mindre nært beslægtede
former.
Noget tilsvarende kan bemærkes til den morfologiske

analyse. Som fremhævet af de Leeuw van Weenen er
det rimeligvis først efter tilvejebringelsen af grammatik-
ker for en række håndskrifter fra en længere periode at
en mere præcis bøjnings- og orddannelseshistorie kan op-
stilles. Selvom det kan være interessant at vide at en given
form er belagt i et givet håndskrift, bliver det først rigtig
interessant, når man på mere præcis vis kan relatere den
til andre tilsvarende eller afvigende former i samme kilde.
En forudsætning for bedre undersøgelser af bøjningsmæs-
sige udviklinger er således at de mere specielle former kan
undersøges på et statistisk grundlag (i forhold til konkurre-
rende former), hvilket kun kan gøres på basis af mere eller
mindre fuldstændigemorfologiske redegørelser for forhol-
dene i de enkelte kilder.
Selvom den morfologiske analyse i kapitel 5 yder et bi-

drag til islandsk bøjningshistorie, skal den især ses i lyset af
afhandlingens fokus på de to skriveres normer og forskel-
lene mellem disse samt inddragelsen af forlægssituationen
ved tolkningen af den interne variation. En væsentlig del af
den i forhold til de Leeuw vanWeenen afvigende fremstil-
lingsform, bl. a. oversigterne over manifestationen af fre-
kvente ordformer, skal netop ses i lyset af dette.

2.4 Elektronisk databehandling og filologiske
detailstudier

I det følgende redegøres kort for en række centrale aspek-
ter af den elektroniske databehandling som den har fundet
anvendelse i arbejdet med nærværende afhandling.

2.4.1 Valg af format
Teksten er blevet opmærket i XML (eXtensible Markup
Language), som er et rent deskriptivt (platformsuafhæn-
gigt) sprog. Vigtigheden af denne uafhængighed vil kunne
indses af enhver som eksempelvis har forsøgt at åbne et do-
kument gemt i en lukket standard i en nyere version af det
program hvormed dokumentet er skrevet (eller med et helt
andet program) for blot at opdage at dokumentet enten slet
ikke kan åbnes eller må åbnes i en væsentlig anden form.
Menota (Medieval Nordic Text Archive) har i håndbogs-

form publiceret veldokumenterede anbefalinger for op-
mærkning af nordiske middelaldertekster (Haugen 2008),
og en ældre version af disse har dannet udgangspunkt for
tekstopmærkningen i nærværende projekt.1

1Arkivets hjemmeside findes på www.menota.org.

2.4.2 Opmærkningsfasen
Som del af mit konferensspeciale (Kjeldsen 2004) til-
vejebragtes en XML-opmærket tekst af den af hånd B
skrevne del af MskMS (B). Derfor forefandtes godt 20%
af det samlede tekstkorpus i opmærket form ved ph. d.-
projektets begyndelse. Der måtte dog foretages en række
justeringer i opmærkningspraksis og efterfølgende læses
en meget tidskrævende korrektur på hele teksten. Den
største fordel ved allerede at have den pågældende tekst-
mængde inden opmærkningen af det af håndA skrevne (A)
var at en del af det indledende arbejde i en vis grad kunne
automatiseres ved at lade computeren komme med bud på
forkortelsesopløsninger og grammatisk information på ba-
sis af ordformerne i B.
Praksis ved transskribering og opmærkning af A kan

skitseres på følgende vis: Først transskriberedes teksten
graf for graf uden opløsning af forkortelser,2 en praksis
som i hvert fald indebærer to fordele. For det første mu-
liggør den en relativt hurtig og præcis transskription, da
der ikke skal tages stilling til andet end tolkningen af de
enkelte grafer. For det andet lettes den første korrektur-
læsning mod håndskriftet, da der i vid udstrækning er tale
om et 1:1 forhold mellem håndskrift og transskription.
Transskriberingen indebar dog en vis grad af analyse,

idet hvert ord afgrænsedes af et såkaldt word-element for
at lette den efterfølgende halvautomatiske lemmatisering.3
Som eksempler kan adv. svá og substantivformen hest
tjene:

<w>sᷓ</w>
<w>hest</w>

Efter endt transskribering og korrekturlæsning af hånd-
skriftformerne (på facs-niveau, som det i overensstem-
melse med Menotas håndbog i det følgende benævnes)
skulle hvert ord forsynes med yderligere to tekstgengivel-
sesniveauer: et dipl-niveau med diplomatarisk tekstgengi-
velsemed opløsning af alle abbreviaturer og et norm-niveau
med gengivelse af ordformen i normaliseret sprogform.4
Eksemplet med adv. svá kommer dermed til at se således
ud:5

<w>
<facs>sᷓ</facs>
<dipl>s<ex>va</ex></dipl>
<norm>svá</norm>

</w>

2Dette blev gjort på basis af digitale optagelser og indskannede sort-
hvid-billeder, herunder UV-optagelser af en del af håndskriftet. Først
senere blev selve håndskriftet benyttet.

3 I praksis blev dette gjort ved at teksten transskriberedes vertikalt
med ét ord (ikke nødvendigvis ét graford) pr. linje, hvorefter word-
elementet blev indsat automatisk.

4En nærmere beskrivelse af de tre tekstgengivelsesniveauer findes i
Haugen (2008, kapitel 3).

5Af praktiske årsager er ordet her anbragt på flere linjer. I den virkelige
XML-fil er det ligegyldigt om det hele anbringes på én linje eller flere.
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Hver ordform skulle desuden forsynes med oplysninger
om lemma ogmorfosyntaktiske forhold (msa), hvilket blev
gjort ved at indføre dem som såkaldte attributter til word-
elementet.1 Som eksempel kan den førnævnte substantiv-
form “hest” tjene:

<w lemma=“hestr” msa=“xNC gM nS cA sI”>
<facs>hest</facs>
<dipl>hest</dipl>
<norm>hest</norm>

</w>

Heraf fremgår at lemma er hestr, at ordet er et appellativ
(xNC), at genus er maskulinum, at numerus er singularis,
at kasus er akkusativ, og at det optræder i ubestemt form
(sI).2
Alt ud over facs-elementet er udfyldt halvautomatisk på

grundlag af den allerede analyserede del af håndskriftet
(B), og proceduren herfor skal kort beskrives. Først kon-
strueredes en lemmatiseringsbase med alle ordmanifesta-
tioner fra B. Efter frasortering af de mindre frekvente for-
mer i tilfælde med homografi forøgedes basen ved gene-
rering af en række variantformer (fx ⟨or⟩/⟨oꝛ⟩, ⟨ſſ ⟩/⟨s⟩ og
⟨ꜹ⟩/⟨o⟩/⟨ǫ⟩), hvilket var nødvendigt for at sikre en mere
succesfuld halvautomatisk lemmatisering. Ved valget af va-
riantformer udnyttedes naturligvis det gennem transskri-
beringen opnåede kendskab til ortografien i A.3
Den udvidede lemmatiseringsbase anvendtes derefter

som inputfil for lemmatiseringen af A. Et script sammen-
lignede facs-formerne i de to filer, og i tilfælde af overens-
stemmelse blev alle andre oplysninger fra lemmatiserings-
basen (dipl- og norm-niveau samt lemma og morfosyntak-
tiske koder) overført. Det umiddelbare resultat var bud på
de relevante oplysninger i godt 70% af ordformerne. For
yderligere at mindske det efterfølgende manuelle lemmati-
seringsarbejde integreredes en simpel form for disambigu-
ering vha. søg & erstat med “regulære udtryk”.4 En del af

1Emenderede eller supplerede ordformer lemmatiseres ikke, da de ikke
i første omgang ønskes inddraget i den sproglige analyse. Når emen-
derede former kan belyse interessante forhold, inddrages de dog i en
senere analysefase.

2Den anførte opmærkning adskiller sig noget fra den senest anbefalede
opmærkning i Haugen (2008). For sammenligningens skyld skal et
eksempel på opmærkning i overensstemmelse hermed anføres:

<w me:msa=“xAV rP” lemma=“svá”>
<choice>
<me:facs>s<am> ᷓ</am></me:facs>
<me:dipl>s<ex>va</ex></me:dipl>
<me:norm>svá</me:norm>

</choice>
</w>

Bemærk at abbreviaturer her markeres eksplicit som sådanne på facs-
niveau.

3Et alternativ er at basere lemmatiseringen på automatisk genere-
rede pseudonormaliserede former, hvori forskellig formvariation er
elimineret.

4 “Regulære udtryk” beskriver hvordan en tekststreng er sat sammen,
og har en meget specifik syntaks. De kan bl. a. udgøres af metategn
med specialbetydning (standardværket om regulære udtryk er Friedl
2006).

disse og andre erstatninger udførtes sideløbende med den
manuelle lemmatisering og korrekturlæsning.5
Ved tilføjelse af nye lemmata og morfosyntaktiske op-

lysninger sørgede en funktion i den benyttede editor
(GNU Emacs) for indførelse af disse for samtlige iden-
tiske ordformer i resten af filen, hvorved opmærkningen
successivt forbedredes. Efter omtrent to ugers arbejde med
korrekturlæsning og rettelser, undersøgtes forholdet mel-
lem korrekte og ukorrekte former, og fremgangsmåden vi-
ste sig relativt succesrig, ikke mindst med tanke på at ud-
gangspunktet var det helt håndskriftnære facs-niveau. Det
er dog vigtigt at understrege at kun 500 ord kontrolleredes,
og at der udelukkende var tale om prosa, i hvilken kontekst
tallene formentlig er nogenlunde repræsentative, mens de
langtfra giver et korrekt billede af forholdene i stroferne,
hvor der frem for alt var langt flere uudfyldte former. For-
delingen mellem korrekte, fejlagtige og uudfyldte former
fremgår af tabel 2.1.

Ord/former Antal Procent
Korrekte 369 74%
Fejlagtige 65 13%
Uudfyldte 66 13%
I alt 500 100%

Tabel 2.1: Succesrate for lemmatiseringsscripts

Til trods for den store hjælp fra den halvautomatiske
lemmatisering kom arbejdet med korrekturlæsning og ret-
telser af computerens forslag til at tage endog betydelig
længere tid end forventet. Et problem i denne forbindelse
er at arbejdets karakter uundgåeligt fører til atman ved kor-
rekturlæsning af morfosyntaktiske oplysninger pga. træt-
hed eller uopmærksomhed læser hen over mere eller min-
dre åbenlyse fejl. Forskelligt kan imidlertid bidrage til en
minimering af risikoen for dette, og det måske vigtigste
værktøj er benyttelsen af KWIC-konkordanser. Ved at ba-
sere en del af korrekturlæsningen påKWIC-konkordanser
over bestemte ordformer og grammatiske kategorier træ-
der forkerte opmærkninger langt tydeligere frem. Forskel-
lige programmer kan generere sådanne konkordanser, fx
det kraftige korpusværktøj IMS Corpus Workbench.6 En

5 Som eksempler på den anvendte disambiguering kan de følgende
tjene: 1) Erstat en given kasus med hhv. akk. efter præp. um, dat. efter
præp. frá og gen. efter præp. til. 2) Erstat inf. med finit form mellem
ok og et pluralt sb. i nom. eller et pluralt pron. pers. 3) Erstat inf. med
finit form foran þeir. 4) Erstat finit form med inf. efter en finit form.
5) Erstat 3. pers. med 1. pers. i verbalformer efter pronominalformen
ek. 6) Erstat 3. pers. med 2. pers. i verbalformer efter pronominalfor-
men þú. 7) Erstat verbalformen er med relativpartiklen, når der efter
denne følger a) et finit verb. (hvis ikke et interpunktionstegn følger),
b) adv. + finit verb., c) præp. + finit verb. (og erstat samtidig præp.
med adv.) eller d) prop. + appell. + finit verb. 8) Erstat præp. med
adv. foran finit verb. 9) Erstat dat. pl. med dat. sg. af pron. poss. efter
et nomen i dat. sg.mask. 10) Erstat akk. med nom. af pronominalfor-
men þat foran et verb. i 3. pers. sg. 11) Erstat nom. med gen. i kon-
struktioner somHaraldr konungr efter et sb.

6 Se www.sourceforge.net/projects/cwb.
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grundlæggende ulempe ved dette og lignende korpusværk-
tøjer i forbindelse med korrekturlæsning er at der forud-
sættes en konvertering af teksten til et binært format. Hver
gang teksten ændres, må den således reimporteres i kor-
pusværktøjet, og selvom dette kan gøres automatisk med
scripts, er det noget uhensigtsmæssigt. Mens de pågæl-
dende korpusværktøjer er særdeles velegnede til behand-
ling af mere eller mindre “færdige” tekster, er de mindre
egnede til tekster som hele tiden ændres i korrekturfasen.
I praksis kan det derfor ofte betale sig at skrive egne

programmer, som lettere lader sig implementere i kor-
rekturarbejdet kombineret med et godt, programmerbart
tekstredigeringsprogram som GNU Emacs.1 At skrive en
række funktioner som muliggør generering af KWIC-
konkordanser og lignende direkte fra GNU Emacs, er in-
gen vanskelig opgave, og den største fordel ved dette er
den nære integrering i arbejdsprocessen. Fra de genererede
konkordanser kan man eksempelvis hoppe direkte til det
pågældende sted i XML-filen som skal rettes, rette fejlen
og generere en ny KWIC-konkordans uden behov for re-
indeksering af teksten.
På trods af sådanne hjælpeværktøjer må det kraftigt un-

derstreges at der i fremtidige projekter af lignende karakter
må afsættes særdeles lang tid til den empiriske del af under-
søgelsen, selvom processen givetvis vil lettes i takt med at
stadigmere lemmatiseret tekst finder vej tilMenotas tekst-
bank. Dette vil forbedre lemmatiseringsbasen, som danner
hele grundlaget for den halvautomatiske lemmatisering,
hvad enten lemmatiseringen udføres på grundlag af egne
scripts (som ved arbejdet med nærværende afhandling) el-
ler ved hjælp af The Menota Lemmatisation Assistant, der
på nuværende tidspunkt befinder sig i betafasen af sin ud-
vikling.
Med lemmatiseringen og den morfosyntaktiske op-

mærkning var grundlaget også lagt for den efterfølgende
analyse. For at lette den (orto)grafiske analyse indfør-
tes imidlertid et erde og sidste “fonologisk” tekstgengi-
velsesniveau i form af normalisering med større korre-
spondens mellem grafklasser og fonemer, et niveau som
i vid udstrækning afspejler referencesystemet. Uden dette
havde genereringen af lister over grafofonematiske relatio-
nermåttet tage udgangspunkt i norm-niveauet, hvilket ville
have gjort det betydelig mere omstændeligt at kontrollere
og disambiguere de genererede lister. Fx ville tilfælde med
⟨a⟩, ⟨u⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨y⟩ på norm-niveau være blevet sammen-
blandet med ⟨au⟩, ⟨ei⟩ og ⟨ey⟩, og tilfælde med geminerede
konsonanter ville være blevet blandet sammenmed enkelt-
konsonanter. De problematiske fonemer fik derfor en en-
tydig manifestation. Således blev normaliseret ⟨au⟩ eksem-
pelvis gengivet som ‘ꜹ’ og normaliseret ⟨tt⟩ som ‘ᴛ’ på det
“fonologiske” niveau.2
Visse tekstuelle opmærkninger er også blevet indført i

XML-filerne, bl. a. til hjælp for undersøgelsen af indika-
tioner af værkets eventuelle forskellige tekstlag. Hvert ord

1 Se www.gnu.org/software/emacs.
2Herefter omtalt som “fon-niveauet”.

er ud over oplysninger om dets placering i håndskriftet så-
ledes blevet forsynetmed en angivelse af hvilket tekstafsnit
det står i, i overensstemmelse med indholdsoversigten i bi-
lag B. På sammemåde er alle i poesi optrædende ord blevet
særmærket for i søgninger at kunne holdes adskilt fra ord
i prosakontekst.
I et fremtidigt lignende projekt kan der med fordel fore-

tages visse justeringer af opmærkningspraksis. For lettere
at kunne opnå mere korrekte resultater af søgninger i de
grafofonematiske relationer kunne man således overveje at
indføre specifikke angivelser af relationerne i attributter på
facs-niveau (eller på et selvstændigt fon-niveau, såfremt et
sådant ønskes af hensyn til overskueligheden):

<w>
<facs>
<mi gfa=“s”>s</mi>
<mi gfa=“vá”> ᷓ</mi>

</facs>
</w>

Her betegner “mi” og “gfa” hhv.metainformation og gra-
fofonematisk analyse. Da der i mange tilfælde ikke kan etab-
leres noget 1:1 forhold mellem grafem og fonem, vil en op-
mærkning af denne art dog være forbundet med en række
strukturelle problemer, og man kommer ikke uden om at
måtte operere med en lang række tilfælde med ubestemte
(ikke-opmærkede) relationer.
Andenmetainformation vil kunne tilføjes på tilsvarende

vis. Eksempelvis kan oplysninger om palæografiske for-
hold tilføjes ved hjælp af et system der har sin parallel i
opmærkningen af demorfosyntaktiske oplysninger iword-
elementet:

<w>
<facs>
<mi gfa=“s” pa=“xA yB zC” >s</mi>
<mi gfa=“vá” pa=“xA yB zC”> ᷓ</mi>

</facs>
</w>

Her står “pa” for palæografisk analyse, mens “xA yB zC”
dækker over en række givne palæografiske træk som må
specificeres nærmere i et overordnet system, fx med in-
spiration fra grafematisk terminologi. En sådan palæo-
grafisk opmærkning er ikke blevet benyttet i afhandlings-
arbejdet. I mit arbejde med hånd B i Kjeldsen (2004) an-
vendte jeg derimod en underopdeling i forskellige entiteter
– jf. det tidligere anførte eksempel med svá:

<w><facs>&s2;&ra1;</facs></w>

Sammenlignet med den skitserede model baseret på noget
der minder om en trækanalyse, er en sådan praksis imid-
lertid uhensigtsmæssig af en række årsager. Der er blandt
andet nærmest ingen grænser for antallet af nødvendige en-
titeter i et stort, varieret korpus, hvilket fører til en høj grad
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1 sed -r -e :a -e '$!N; s/\n//g; ta' -e 's|(</w>)|\1\n|g' |\
2 sed -r -e 's|.*<me:facs>(.*)</me:facs>.*<me:norm>(.*)</me:norm>.*|\1 (\2)|' \
3 -e 's|</?am>||g' |\
4 sort | uniq -c |\
5 sed -r -e 's/ +?(\d)/0000\1/' -e 's/0000(\d\d\d\d\d)/\1/' \
6 -e 's/0000(\d\d\d\d)/0\1/' -e 's/0000(\d\d\d)/00\1/' \
7 -e 's/0000(\d\d)/000\1/' |\
8 sort -r |\
9 sed -r -e 's/^0000/ /' -e 's/^000/ /' -e 's/^00/ /' -e 's/^0000/ /'

Figur 2.1: Scriptet “frekvensliste”

af uoverskuelighed og besvær ved opmærkning og efterføl-
gende søgninger.1 En anden ulempe er at søgning på karak-
teristika som er fælles (eller forskellige) for flere graftyper
eller -klasser i bedste fald er meget vanskelig, hvilket ikke
blot er et teknisk, men også et metodisk problem. Endelig
må det bemærkes at opbygningen af et simpelt beskrivel-
sesapparat og justering af klassificeringerne i opbygnings-
fasen er tilsvarende vanskelig – man skal så at sige på for-
hånd have klarlagt en meget stor del af den palæografiske
variation.

2.4.3 Analysefasen
Den største fordel ved at basere analysen på en opmær-
ket tekst er at forskellige informationer let lader sig ek-
strahere i analysefasen. Enhver der manuelt har excerperet
en længere tekst for et eller flere givne træk, ved hvor tids-
krævende et sådant arbejde er, og teksten skal ikke være
ret lang før det reelt er hurtigere at foretage en indledende
tekstopmærkning og basere excerperingen på denne. En
excerpering der baserer sig på en elektronisk opmærket
tekst, kan betragtes som en “on the fly” excerpering, og en
stor fordel ved en sådan, og det som mest udpræget ad-
skiller tilgangen fra traditionel manuel excerpering, er at
præmisserne hele tiden kan ændres. Finder man ud af at et
nyt træk er interessant at undersøge, er det blot et spørgs-
mål om at ændre kriterierne for programmet som udfører
excerperingen. Man behøver ikke begynde forfra med en
genlæsning af kilden.
Alle lag i den samlede analyse har udnyttet den elektro-

niske opmærkning, men graden af efterfølgende manuel
bearbejdning har varieret afhængigt af graden af overens-
stemmelsemellem opmærkning og analysernes perspektiv.
Da XML-filen indeholder en komplet morfosyntaktisk

opmærkning af samtlige ord, lader en fuldstændig morfo-
logisk beskrivelse af MskMS sig forholdsvis enkelt gene-
rere, og i undersøgelsen af såvel forskellemellem de to skri-
vere som den interne variation hos den enkelte skriver ud-
nyttes den morfosyntaktiske opmærkning i vid udstræk-
ning. Denmorfosyntaktiske opmærkning danner naturlig-

1Det vil til nød kunne gå ved undersøgelse af et enkelt håndskrift, men
en given opmærkningspraksis skal meget gerne kunne appliceres på et
større tekstkorpus, fx ved opbygningen af en palæografisk database.

vis også grundlag for de detaljerede morfologiske oversig-
ter i kapitel 5.
Et eksempel på hvorledes dette kan finde praktisk an-

vendelse, skal her anføres. Forudsat at teksten er opmærket
efter retningslinjerne i Haugen (2008), kan en frekvensli-
ste over eksempelvis alle mediopassive præteritumformer
i 3. pers. sg. genereres på følgende vis på et GNU/linux
kompatibelt system:

egrep 'tPT.*?p3 nS vR' | frekvensliste

Først findes alle linjer som indeholder den korrekte
grammatiske information med egrep-kommandoen, og
resultatet sendes ved hjælp af en pipeline (|) videre til kom-
mandoen frekvensliste, der er et selvstændigt script,
som kan genbruges i lignende tilfælde. Dets indhold er
fremgår af figur 2.1 (linjenumre indsat for overskuelighe-
dens skyld).
En søg & erstat funktion sørger i linje 1 for at hvert

word-element står på hver sin linje. Linje 2 erner deref-
ter alt andet end facs- og norm-niveauet og anbringer det
sidste i parentes, inden alle markeringer af abbreviaturer
ernes i linje 3.2 Derpå sendes resultatet videre til sort
kommandoen (linje 4), der sorterer samtlige tilfælde in-
den uniq -c erner alle dobbeltposter og angiver antal
forekomster for hver manifestation. Linje 5–7, der kunne
skrives mere elegant, sørger derefter for indsættelsen af et
korrekt antal nuller foran de af uniq -c genererede talan-
givelser, således at alle talangivelser indeholder lige mange
cifre. Dette er nødvendigt for at sort -r kommandoen,
der sorterer listen i omvendt rækkefølge, kan producere en
korrekt frekvensordnet liste inden de indsatte nuller er-
nes igen i linje 9. Det samlede resultat bliver en liste som
den efterfølgende:

38 letzc (lézk)
13 þottız (þóttisk)
13 ſẏnꝺız (sýndisk)
12 barſc (barsk)
…

2 Fjernelse eller omformatering af andet, fx markeringer af utydeligt læ-
ste grafer, kan naturligvis inkorporeres på tilsvarende vis.
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På tilsvarende vis kan der naturligvis genereres lister
over alle mulige andre ordformer, grammatiske kategorier,
specifikke skrivemåder og kombinationer af sådanne. Det
kræver blot en ændring af det regulære udtryk som egrep-
kommandoen skal virke på.
I undersøgelsen af den ortografiske variation indgår ana-

lyser af grafotaktiske forhold, hvis grundlag har været fre-
kvensordnede lister over de forskellige kombinationer af
grafklasser. At lægge en manuel excerpering til grund for
sådanne analyser er uhyre tidskrævende ved selv helt korte
tekster og en umulighed ved tekster af blot en vis længde.
Med elektronisk databehandling lader det sig imidlertid let
løse, idet manmed et enkelt script kan ekstrahere alle kom-
binationer som en given grafklasse optræder i.
Den (orto)grafiske analyse har involveret langt mere

manuelt arbejde, hvilket først og fremmest skal ses i ly-
set af opmærkningens udformning. Indførelsen af et sær-
ligt fon-niveau med højere grad af overensstemmelse mel-
lem grafklasser og fonemer lettede dog arbejdet. Analysens
første fase var opstillingen af lister over samtlige forekom-
mende grafklasser med underrubriceringer af de forskel-
lige funktioner fra et grafofonematisk perspektiv. I prak-
sis løstes denne opgave ved ekstraktion af de relevante for-
mer i GNU Emacs. Først ekstraheredes alle former inde-
holdende den pågældende grafklasse, hvorefter foreløbige
underrubriceringer af grafofonematiske forhold indførtes
ved en sortering på basis af forekomsten af relevante tegn
på tekstens fon-niveau. Dermed skabtes et godt grundlag
for den efterfølgendemanuelle kontrol af underrubricerin-
gerne, der dog fortsat var særdeles tidskrævende. En side-
gevinst ved dette – og alt andet arbejde som indebærer sy-
stematiske rubriceringer af håndskriftformer – er afdæk-

ningen af en række fejl og inkonsekvenser i opmærknin-
gen. Teksten udsættes derved for yderligere korrekturlæs-
ning.
Den palæografiske analyse indebar endnu mere manuelt

arbejde, og også dette skal ses i lyset af selve udformnin-
gen af opmærkningen. Som grundlag for den palæografi-
ske analyse i Kjeldsen (2004) tjente en palæografisk op-
mærkning af hele B og af en enkelt side af A. Som omtalt
i afsnit 2.4.2 udgjordes denne opmærkning af en under-
opdeling i forskellige entiteter (under graftypeniveau). En
sådan arbejdspraksis med opmærkning af hver eneste graf
er ikke blevet videreført i nærværende projekt, da tidsfor-
bruget ikke syntes at stå i relation til den faktiske anven-
delighed i de efterfølgende analyser.
Den palæografiske analyse af hånd A har taget udgangs-

punkt i den analyse der udførtes i Kjeldsen (2004), idet
observationerne heri er blevet efterprøvet ved en undersø-
gelse af resten af håndskriftet. De fleste majuskelgraftyper
blev udsat for en fuldstændig excerpering,mens der ved an-
dre mere frekvente graftyper blot blev taget et større antal
stikprøver. For at optimere grundlaget for disse stikprøver
blev to hensyn taget. For det første blev et bredt udsnit af
håndskriftet studeret, og for det andet undersøgtes de en-
kelte graftyper i forskellige kontekster af andre graftyper.
Som anført ovenfor lader en oversigt over de grafotaktiske
relationer sig let generere. Den kan efterfølgende kombi-
neres med et konkordans-script, som resulterer i en liste
over de forskellige kombinationers forekomst i håndskrif-
tet, hvilket danner grundlaget for den egentlige undersø-
gelse af forekomsterne på digitalbillederne (og i håndskrif-
tet). Den manuelle del af analysen er naturligvis langt den
mest tidskrævende.
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3 Kodikologi og palæografi

3.1 Indledende bemærkninger

Som fremgået af note 1 på s. 2 betragter jeg med Dero-
lez (2003, s. 10) palæografien som en underdisciplin af ko-
dikologien. Dette siger dog intet om den mere specifikke
grænsedragning mellem palæografien og andre kodikolo-
giske undersøgelsesområder.
Studier af håndskriftpraksis og overordnede regler for

bl. a. lægsammensætning, opstregning, tekstens placering
på siden og pergamentets udnyttelsesgrad samt brugen af
tekststrukturerende elementer som initialer og overskrif-
ter vægtes højt inden for den såkaldt kvantitative kodiko-
logi og palæografi med dens fokus på en række tællelige
forhold i en større mængde håndskrifter.1 I nærværende
afhandling, som koncentrerer sig om ét håndskrift, er det
overordnede perspektiv derimod i allerhøjeste grad kva-
litativt. I en vis udstrækning afspejler proportioneringen
mellem afsnit 3.2, med dets redegørelse for mere overord-
nede kodikologiske forhold, og afsnit 3.3, med dets under-
søgelse af de palæografiske forhold og med skrifthistoriske
perspektiveringer, interesseområderne for hhv. den kvan-
titative og den kvalitative palæografi.
I praksis er beskrivelsen lagt således op at afsnittet om

palæografi (afsnit 3.3), efter en almen skrifthistorisk ind-
ledning, præsenterer mikro- og makropalæografiske un-
dersøgelser af de enkelte grafklasser og -typer, samtidig
med at de empiriske data for de to skrivere forsøges indsat
i en større skrifthistorisk kontekst.

3.2 Overordnede kodikologiske forhold

3.2.1 Indledende bemærkninger
En klarlæggelse af håndskriftets fysiske opbygning er en
forudsætning for den videre analyse. Helt overordnet kan
man pege på vigtigheden af at undersøge forholdet mel-

1 I den internationale palæografiske og kodikologiske forskning er så-
danne kvantitative analyser ikke mindst blevet praktiseret af franske
og italienske forskere med tilknytning til Carla Bozzolo og Ezio Or-
nato, og en række studier er samlede i Ornato (1997); se også opsum-
mering med henvisninger i Derolez (2003, s. 7–9). For en sammen-
fatning af vigtigere pointer i denne tilgang, se Ornato (2003), der også
rummer en indledning ved Már Jónsson, hvori der perspektiveres til
forholdene i islandske håndskrifter (Már Jónsson 2003).

lem kodikologiske og tekstuelle grænser, herunder ikke
mindst en afklaring af hvorvidt læggrænser sammenfalder
med tekst- og/eller skriverskifte. Dette kan bl. a. give in-
dikationer af hvorvidt håndskriftet kan være blevet pro-
duceret i flere tempi. Noget sådant er særlig relevant ved
såkaldte samlingshåndskrifter, men må undersøges i alle
håndskrifttyper, så det kan udelukkes at kronologien for
skrivningen af de enkelte læg kan være en anden end den
håndskriftet umiddelbart indikerer. I denne forbindelsemå
forholdene omkring eventuelle lakuner også forsøges klar-
lagt. De har ikke blot indflydelse på tolkningen af de rent
tekstuelle forhold, men må fx også medtænkes i en ana-
lyse af palæografiske og ortografiske forhold, da en analyse
af en uregelmæssighed i et givet variationsmønster måske
skal ses i lyset af en lakunes eksistens (en successiv udvik-
ling kunne ellers komme til at fremstå somnoget pludseligt
indtruffet).
En indledende afklaring af skriverhændernes fordeling

kan i tilfældetMskMS foretages uden problemer, da det al-
mene indtryk af skriftens forskellighed i afsnittene skrevne
af de to skrivere kan bekræftes ved en stikprøvekontrol af
palæografiske og ortografiske karakteristika. Som diskute-
ret i afsnit 6.3 kan det i andre håndskrifter være langt svæ-
rere.
Selvom det måske ikke umiddelbart har betydning for

den videre analyse, skal eventuelle regler for lægsammen-
sætningen forsøges klarlagt.2 Det drejer sig for det første
om den eventuelle efterlevelse af “Gregorys regel”, som fo-
reskriver at en kødside skal stå over for en kødside på et-
hvert opslag (og dermed en hårside over for en hårside).3

2Dette såvel som visse andre aspekter der omtales i det følgende, er ikke
mindst interessant i et større kvantitativt perspektiv, fx ved gruppering
af håndskrifter.

3Caspar Gregory gjorde opmærksom på reglen ved en forelæsning i
Paris i 1885. Reglen diskuteres i Gilissen (1977, s. 14–20). Se fx også
Derolez (2003, s. 33) og Már Jónsson (2003, s. 24). Der er formentlig
flere årsager til reglens efterlevelse. For det første kan man pege på at
kødside netop vil stå mod kødside og hårsidemod hårside hvis et skind
foldes én, to eller tre gange (Gumbert 2004, s. 514, bemærker dog at
reglen ikke udspringer af dette, da man ikke har fundet indikationer
af at man i karolingisk tid eller tidligere har dannet læg ved at folde
skindet flere gange). For det andet afspejler reglen formentlig et ønske
om et så vidt muligt homogent opslag, og for det tredje kan det være
en praktisk fordel at ikke alle bogens blade med tiden bøjes i samme
retning.
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For det andet drejer det sig om en anden udbredt regel for
lægsammensætning, som så at sige er gennemført andre
steder i Europa fra engang i 1100-tallet, og som foreskriver
at ydersiden i et læg skal være en kødside.1
En række forhold ved selve sideopsætningen må også

undersøges, bl. a. udnyttelsen af pergamentet. Undersø-
gelsen besværliggøres dog ofte af sekundære beskæringer.
Det kan imidlertid altid undersøges om sidernes linjeantal
varierer, og om det i givet fald kan forklares systematisk.
Også skriftens tæthedsgrad kan undersøges og evt. antal
forkortede sekvenser pr. linje.
Et andet element er opstregningen af tekstfladen, herun-

der hjælpelinjerne til de enkelte tekstlinjer. Man må bl. a.
forsøge at fastslå hvilken form for opstregning der er blevet
anvendt.2 Den ældste opstregningsteknik er såkaldt “hard
point ruling”, hvor man blot anvender en hård stylus til at
ridse streger i pergamentet uden nogen brug af farve. I eu-
ropæiske middelalderhåndskrifter er denne form for op-
stregning på retur allerede i 1100-tallet,3menpå Island bru-
ges den langt op i tiden.4 Eventuelle vertikale streger må
ligeledes undersøges (herunder om der er tale om enkelt-
eller dobbeltstreger),5 og begge former for opstregning må
relateres til eventuelle hjælpehuller i margenen. I analysen
af opstregningspraksis kan det tillige undersøges om første
tekstlinje på hver side er anbragt over eller under den øver-
ste hjælpestreg.6
Relationen mellem tekstuelle og kodikologiske forhold

træder måske særlig tydeligt frem i sidens tekststruktu-
rerende elementer, ikke mindst initialer og overskrifter.
Selvom initialerne iMskMS alle er temmelig simple, er det
relevant at undersøge om brugen af forskellige størrelser,
placeringer, udformninger og farver kan sættes i relation til

1 Som bemærket i Derolez (2003, s. 33) finder man i de fleste håndskrif-
ter frem til 1100-tallet det omvendte forhold, idet hårsiden anvendes
som yderside. Ændringen sætter Derolez i relation til at man i ste-
det for at anvende 1v begynder at anvende 1r som håndskriftets første
egentlige tekstside. Da denne side ofte kan indeholde en udsmykket
initial eller anden ornamentering, har man villet anvende den pæneste
side (kødsiden) til dette formål.

2Hvis principperne er ensartede gennemhele håndskriftet, er det natur-
ligvis begrænset hvor meget en sådan undersøgelse umiddelbart kan
afsløre, men den er under alle omstændigheder interessant i et større,
kvantitativt perspektiv.

3 Jf. fx Derolez (2003, s. 34–5). Arvtagerne til den ældre form for op-
stregning er brug af bly, der resulterer i grå streger, og en form for far-
veblyant, der resulterer i brune streger. Disse teknikker afløses senere
af opstregning med blæk (i europæiske håndskrifter allerede i 1200-
tallet).

4Ved denne teknik foretages i Europa typisk blot opstregning på hår-
siden, hvorved linjerne går ned i pergamentet, mens de hæver sig på
kødsiden. Dette har yderligere fremhævet effekten af Gregorys regel
(jf. Derolez 2003, s. 35).

5Vertikale dobbeltstreger skal ses i forhold til en mere gotisk skrift
(jf. fx Derolez 2003, s. 38).

6Ker (1960) har således registreret en ændring i skrivepraksis i 1200-
tallets England, som kommer til udtryk i anbringelsen af første tekst-
linje under i stedet for over øverste hjælpestreg, en ændring som rime-
ligvis bør ses i lyset af den gotiske æstetiks forkærlighed for indram-
mede tekstflader. At man går væk fra at strege op med en tør stylus
(“hard point ruling”), må også have spillet en ikke uvæsentlig rolle.

funktionelle aspekter. På samme måde kan eventuelle for-
skellige overskrifttyper relateres til de tekstuelle forhold.
Endelig bør en undersøgelse af skrivernes rettelser indgå

i analysen, bl. a. fordi emendationer kan give vigtige indi-
kationer om tilblivelsesprocessen. I MskMS er det særlig
interessant at man ad denne vej kan få indsigt i det indbyr-
des forhold mellem de to skrivere.

3.2.2 Skriverhænder, lægfordeling og lakuner
MskMS, der i dag består af 37 blade, er som allerede nævnt
skrevet af to samtidige efter alt at dømme professionelle
skrivere. Hånd B har skrevet hele tredje læg (bl. 10–17) og
en del af sidste blad i erde læg (25r11–48), mens hoved-
hånden, hånd A, har skrevet resten af håndskriftet.7 Ud-
trykt i tal har hånd A skrevet godt 75.500 af håndskriftets
godt 97.000 ord (78%), mens hånd B har skrevet de reste-
rende omtrent 21.500 ord (22%).
Hånd A har et mere ensartet og æstetisk tiltalende ud-

seende end hånd B, og hånd A synes også at stå bag alle
håndskriftets røde kapiteloverskrifter. At samme skriver
også er ophavsmand til de farvede initialer, er ikke usand-
synligt, selvom det ikke kan verificeres.8
Selvom det er usikkert i hvor stor udstrækning det be-

varede håndskrift adskiller sig fra sin oprindelige udform-
ning, er flere dele med sikkerhed gået tabt.9 Finnur Jóns-
son (1932, s. iv–v) redegør for at det drejer sig om 16 blade,
hvorved håndskriftet oprindelig skulle have haft 53 blade.
Beregningen bygger på en sammenligning med teksten i
YFlb og Hkr, og ifølge denne skulle håndskriftet oprinde-
lig have haft syv læg. Første læg har bestået af otte blade,
hvoraf kun første og sidste blad er bevarede. Andet læg har
også bestået af otte blade, hvoraf sjette bladmangler. Desu-
den er et enkeltblad, der har været indsat umiddelbart her-
efter, gået tabt.10 Tredje og erde læg er bevarede som fuld-
stændige ottebladslæg. Femte læg har bestået af otte blade,
hvoraf første og sidste blad er gået tabt. Sjette læg er beva-
ret som et fuldstændigt seksbladslæg. Syvende læg er tabt,
men har sandsynligvis bestået af seks blade (muligvis ikke
fuldt beskrevne).
Der kan ikke indvendes noget mod denne redegørelse,

selvom der hersker en vis usikkerhed omkring det syvende
læg.11
I oversigten på s. 41 er lægfordelingen grafisk illustreret,

og såvel den oprindelige som den nuværende foliering er

7 Jf. også oversigten over initialer, tekstafsnit og læg i bilag C.
8 For yderligere kommentarer til forholdet mellem skriverne og deres
arbejdsdeling, se afsnit 3.2.5.

9Håndskriftet har endvidere været både højere og bredere, inden det
blev udsat for beskæring ved en senere indbinding (jf. afsnit 3.2.3).

10 Jf. det nedenfor omtalte skriverskifte ved overgangen mellem nuvæ-
rende bl. 9 og 10. Ved planlægningen af arbejdet synes man åbenbart
at have undervurderet de to første lægs tekstmængde.

11 Finnur Jónsson regner med at der mangler godt fem blade hvis teksten
har nået til slutningen af Magnúss saga Erlingssonar, mens Jón Helga-
son (1934a, s. 10) ved at sammenlige med Hkr vurderer at mindst 6–7
blade mangler.

3.2.2
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anført (den sidste i halvfed). Med “A” og “B” angives skri-
verhånd. Fuldt optrukne linjer markerer bevarede blade,
mens stiplede linjer markerer nu tabte blade.
Selv i et mikroskop har jeg generelt ikke kunnet skelne

mellem de enkelte pergamentblades kød- og hårside. Det
har derfor hverken kunnet afgøres omman har fulgt “Gre-
gorys regel” eller reglen om at ydersiden i et læg skal være
en kødside (jf. afsnit 3.2.1).1
Betragter man teksternes fordeling på de enkelte læg

(jf. bilag C), ses det at man ud over læg 1 kun finder sam-
menfald mellem en læggrænse og en ny teksts begyndelse
ved læg 3, hvor der ydermere er tale om et skriverskifte.
Sammenholdes dette med at der ved læggrænser ikke fin-
des særlig afvigende forhold hvad linjeantal og linjeudnyt-
telse angår, tyder intet på at håndskriftet er skrevet i en
anden rækkefølge end den som det i dag fremtræder i.

3.2.3 De bevarede blades art, stand, beskæring
og indbinding

Jeg har ikke kunnet fastslå hvilken type skind pergamentet
er lavet af, men der er formentlig tale om kalveskind, som
synes at være den mest udbredte type på Island (jf. forrige
afsnit).2
Som ofte fremhævet i litteraturen er de bevarede bla-

des stand bedre end navnet Morkinskinna antyder. Den
smukke og fine skrift fremstår som oftest klar og læselig,
men foruden den meget medtagne første side har især det
nederste ydre hjørne af størstedelen af bladene været ud-
sat for fugt, hvilket har gjort visse passager vanskelige eller
umulige at læse.
Visse af bladenes stand giver klare indikationer afmange

års manglende indbinding. Særlig slidte og beskidte er så-
ledes håndskriftets første og sidste side (1r og 37v), hvilket
rimeligvis er en indikation af at håndskriftet som en samlet
enhed har ligget uindbundet i en længere periode.Da samt-
lige sider ved lægdeling imidlertid også synes mere slidte
(med blegere blæk og/eller slidt pergament) end de umid-
delbart omkringstående sider, synes de enkelte læg heller
ikke at have været sammensyede i en længere periode. Ud
over 1r og 37v er bl. 17, hvoraf en stor del mangler forne-
den, bl. 25, der har adskillige huller, og bl. 31, hvoraf en stor
del mangler foroven, særlig medtagne. Som allerede nævnt
er imidlertid også de øvrige sider ved lægovergange mere

1At Gregorys regel ellers i hvert fald i en vis udstrækning er blevet
fulgt på Island, derom vidner bl. a. resultaterne i Björk Þorleifsdót-
tirs upublicerede BA-afhandling, hvor 14 håndskrifter fra 1300-tallet
undersøges (80% af opslagene følger Gregorys regel, jf. Már Jónsson
2003, s. 24–5). Det er ikke urimeligt at forestille sig at man på Island,
hvor man efter alt at dømme fortrinsvis har brugt kalveskind (jf. bl. a.
Rannver H. Hannesson 1995, s. 53), har efterlevet reglen i mindre ud-
strækning end i områder hvor man i højere grad har benyttet andre
skindtyper. Kalveskind karakteriseres nemlig bl. a. ved den ret store
lighed mellem hår- og kødside (jf. Derolez 2003, s. 31).

2Kalveskind er ligeledes den helt dominerende pergamenttype i den in-
sulære tradition (jf. fx Bischoff 1990, s. 9–10), der som bekendt har
haft stor indflydelse på håndskriftproduktionen i Norge og på Island.

slidte end de umiddelbart omkringstående sider.3 At hånd-
skriftet i lang tid har været opbevaret som en helhed (på
trods af manglende indbinding), indikeres ikke blot af de
særlig beskidte yderste sider, men også af de allerede om-
talte mere eller mindre udprægede fugtskader i den nedre
ydermargen på de fleste af håndskriftets blade. På dette
punkt skiller håndskriftets nuværende sidste læg sig dog
ud, idet dets blade i modsætning til resten af håndskriftet
harmere ellermindre tilsvarende skader i den øvremargen.
Den rimeligste forklaring på dette forhold er at fugtska-
derne er indtruffet mens håndskriftet endnu har ligget løst
i læg, og at sidste læg ved en fejl har været vendt 180 gra-
der ved opbevaringen sammen med de øvrige læg. Hvad
der yderligere taler for denne udlægning, er at blækket på
side 32r synes særlig afbleget i forhold til andre lægs første
side (med undtagelse af 1r). Dette kunne meget vel skyldes
at bladet i en længere periode har udgjort det alleryderste
blad. Hvis dette er korrekt, betyder det formentlig også at
det nu tabte syvende læg allerede har været tabt på tids-
punktet for fugtskadernes indtræffen.4
At håndskriftets stand har forekommet Torfæus, der

navngav bogen, særlig dårlig, skyldes sandsynligvis en sam-
menligning med de af ham ligeledes lånte pragthåndskrif-
ter Kringla, Jöfraskinna og Gullinskinna.5 Desuden skal
det bemærkes at Torfæus (som i tilfældet Hrokkinskinna)
ved navngivningen efter al sandsynlighed refererede til bin-
det.6 Det nuværende bind yder dog ingen hjælp, da det er
fra Christian den Syvendes tid, på hvilket tidspunkt hånd-
skriftet blev indbundet i et med rygtitel forsynet læder-
bind, med bladene i forkert rækkefølge. Ved denne ind-
binding blev håndskriftet tillige beskåret, og en del mar-
ginalier beskadigedes eller tabtes helt. Den fejlagtige blad-
rækkefølge rådede man bod på i 1927 ved en omindbinding
i samme bind.7 Beskæringen af håndskriftet har bevirket
at siderne i dag fremtræder endnu mere fortættede end de
oprindelig har været (jf. også afsnit 3.2.4.1), idet tekstfla-

3Eneste mulige undtagelse er 26r, men siden har oprindelig heller ikke
udgjort første side i det pågældende læg (læg 5), idet et enkelt blad
anbragt før bl. 26 er gået tabt. Bemærk dog i samme forbindelse at det
nuværende lægs sidste blad (bl. 31) er beskadiget, på trods af at der også
efter dette mangler et blad (fra samme bladpar).

4Alternativt kunne der på det pågældende tidspunkt have været byttet
om på sjette og syvende læg.

5Årsagen til deres bedre stand er rimeligvis at det sidstnævnte er væ-
sentligt yngre, og at de andre tidligt er blevet eksporteret til Norge,
jf. Louis-Jensen (1977, s. 62–3).

6 Jf. Þormóður Torfason (1702, s. 46): “pergamenti, qvibus ab invo-
lucro hæc nomina indidi” (citeret efter Ármann Jakobsson 2002, s. 27,
note 6, jf. også Louis-Jensen 1977, s. 62, note 3). Unger (1867a, s. ii)
mente derimod, at Torfæus “uden Tvivl [har kaldet nærværende Co-
dex] saaledes paa Grund af Bladenes morkne, skrøbelige Tilstand”,
og det skal indrømmes at såvel de fugtskadede yderhjørner i MskMS
somHrokkinskinnas bølgede pergament ikke er i modstrid med deres
respektive navne.

7 Jf. Finnur Jónsson (1932, s. iv) og Unger (1867a, s. ii–iii). Den engang
forkerte bladrækkefølge er årsagen til den fejlagtige foliering til højre i
øvre margen. Den rigtige foliering finder man i nederste højre hjørne,
men da denne undertiden er ulæselig, har man, sandsynligvis ved om-
indbindingen i 1927, med rødt blæk foretaget en ny foliering centralt i
den øvre margen.

3.2.3



Overordnede kodikologiske forhold 43

den udgør en meget stor del af siden. Siderne måler således
ca. 28,5 × 17,5 cm, hvoraf tekstfladen udgør ca. 25 × 14,5 cm.
Håndskriftet er på forskellige tidspunkter blevet repa-

reret adskillige steder med diverse materialer, og ikke sjæl-
dent vanskelig- eller umuliggør dette læsningen.1

3.2.4 Sideopsætning

3.2.4.1 Sidernes fortættede fremtoning
Siderne er særdeles tætskrevne og indeholder i forhold til
håndskriftets forholdsvis beskedne størrelse mange linjer.
I A har siderne således almindeligvis et linjeantal på 56
(× 24)2 eller 57 (× 23),3 men hver fem gange finder man
linjeantal på hhv. 55 (1r, 30v, 31r, 31v og 32r) og 58 (3r,4
22v, 23r, 23v og 24r). I B har siderne almindeligvis et linje-
antal på 57 (× 10),5 men to gange blot på 56 (15v og 16r) og
hver én gang på 53 (17v, beskadiget), 54 (17r, beskadiget),
55 (10r) og 58 (16v). Side 25r, hvortil både hånd A og B har
bidraget, indeholder 57 linjer.
Ud over det høje antal linjer pr. side, som bevirker at der

til den enkelte linje i gennemsnit blot afsættes omtrent 4,4
mm, bidrager linjernes længde til det noget sammenpres-
sede indtryk. En talmæssig indikation heraf er at der hos
begge hænder i de omtrent 145 mm lange linjer i gennem-
snit optræder over 23 ord (23,1 i A og 23,3 i B).6 Ud over
den lille skriftstørrelse skal årsagen hertil også findes i for-
kortelsessystemet. I gennemsnit finder man i A således 8,8
forkortede sekvenser pr. linje, mens det tilsvarende tal for
B er 9,3.7

1Der skal ikke redegøres for samtlige reparationer, men for at give et
indtryk af omfanget, skal forholdene i den af hånd B skrevne del kort
opsummeres. Reparationer med pergament (undertiden indfarvet) er
de hyppigste. Sådanne findes på 10r (× 2, indf.), 10v (× 3, heraf indf.
× 2), 11r (indf.), 11v (indf.), 12r, 12v, 13r (× 3, heraf indf. × 1), 13v (× 3),
14r (× 2, heraf indf. × 1), 14v (× 2, heraf indf. × 1), 15r, 16r (× 2), 16v
(× 2), 17r, 17v og 25r (× 8, heraf indf. × 2). Desuden finder man rester
af pergament eller spaltet pergament (som følge af forsøg på at erne
reparationen) på 12r, 12v og 13r samt sandsynligvis på 15r, 15v, 16r og
16v (× 2), omend det i disse tilfælde ikke umiddelbart kan afgøres hvil-
ket materiale der har været brugt. Også reparationer med silketyl fore-
kommer relativt ofte i forbindelse med rifter i pergamentet, nærmere
bestemt på 10r, 10v, 12r, 14v, 17r og 17v (× 2). Endelig findes også re-
parationer med papir (undertiden kombineret med pergament), men
nogle af disse er forsøgt ernet, så kun rester af det anvendte papir
kan skimtes. Papirreparationer forekommer på 12r (rester), 12v (res-
ter), 13v (× 2), 14r og 25r (× 3, alle i kombination med pergament). Jeg
takker Mette Jakobsen, konservator ved Den Arnamagnæanske Sam-
ling, for hjælp ved identificeringen af reparationstyperne.

2 På 1v–2v, 8r, 26r–30r og 32v–37v.
3 På 3v–7v, 8v–9v, 18r–22r, 24v og 25v.
4 Sidste linje påbegyndes først en erdedel inde i tekstfladen
5 På 10v–15r (linje 58–9 på 10v er en marginaltilføjelse skrevet af A).
6Med betegnelsen “ord” menes grammatiske ord(former) og ikke
graford.

7Den primære årsag til det højere tal i B er den meget hyppige anven-
delse af den tironiske note ⟨⟩ for konj. ok, en forkortelse som slet ikke
forekommer i A. Som nærmere omtalt i afsnit 6.2.6.2.2 kan der imid-
lertid registreres tydelige forskelle i forkortelsesfrekvens i hhv. første
og sidste del af A.

3.2.4.2 Opstregning
Opstregningsprincipperne er ens i A og B. Hjælpestreger,
som har skullet sikre lige linjer, er på visse sider meget
tydelige (se eksempelvis blad 15), mens de på en række
andre sider ikke kan skimtes. Teknikken er den gammel-
kendte “hard point ruling” (ingen rester af bly eller farve).
I modsætning til den almindelige europæiske praksis fin-
der man opstregning på begge sider, rimeligvis pga. perga-
mentets tykkelse. Islandsk pergament er nemlig generelt
både tykkere og grovere end pergament fra sydligere dele
af Europa, rimeligvis pga. en anden fremstillingsmetode.
Det tykkere pergament indikerer formentlig at man ved
afhåringen i stedet for kalk har benyttet sig af en teknik
med en form for gæring/forrådnelse, som har medført en
let garvning af huden. Som bemærket i Rannver H. Hann-
esson (1995, s. 30) dannes der ved en sådan garvning tvær-
bindinger mellem kollagenfibrene, som gør det væsentlig
sværere at udspænde pergamentet i tørringsprocessen.8
For at kunne trække de horisontale hjælpestreger er der

i ydermargenen lavet huller for hver linje, men en del af
disse er bortskårne ved den senere beskæring. Formen på
hullerne varierer fra en temmelig rund til en mere kilefor-
met, aflang udformning, men begge former er formentlig
lavet med samme form for værktøj, og de forskellige ma-
nifestationer kan både skyldes en variation i håndteringen
af instrumentet, og at hullerne ikke får samme form når de
laves gennem flere blade samtidig.9
Jeg har ikke registreret sikre eksempler på vertikal op-

stregning, men streger på 15v og 16r er muligvis rester af
sådanne streger. Der er i hvert fald huller i den øvre mar-
gen. I dag er dette mest gennemført i B, hvor der findes ty-
delige huller til markering af yder- og indermargen, mens
det i A ser ud til at der ofte kun er lavet huller til markering
af ydermargenen.10
Første tekstlinje er på hver side anbragt over den øverste

hjælpestreg, hvilket harmonerer med at gotiske træk ikke
er fremtrædende i håndskriftet, da den i afsnit 3.2.1 omtalte
ændring i skrivepraksis, der er noteret afKer (1960) i 1200-
tallets England, som allerede nævnt ikke mindst skal ses i

8Rannver H. Hannesson (1995, s. 52) konkluderer da også at det “med
rimelig stor sikkerhed [kan siges] at historiske islandske pergamenter,
modsat europæiske pergamenter, ikke er blevet behandlet på traditio-
nel vis; d.v.s. afhåring i kalkopløsning, efterfulgt af opspænding og
finglatning med diverse materialer og redskaber.”

9Det har været den almindeligste praksis at lave huller gennem flere
blade samtidig (jf. fx Bischoff 1990, s. 21, Derolez 2003, s. 35, Már
Jónsson 2003, s. 25, og Tegnestål 2003, s. 75). I denne forbindelse kan
det ligeledes noteres at Björk Þorleifsdóttir i den i afsnit 3.2.2 omtalte
undersøgelse af 14 islandske 1300-tals håndskrifter ifølgeMár Jónsson
(2003, s. 25) har iagttaget tre udformninger af huller, nemlig aflange
kileformede, runde og korsformede huller, hvilket hunmener afspejler
tre forskellige værktøjstyper. For henvisninger til en række afhand-
linger om instrumenter anvendt til gennemhulning af pergament, se
Bischoff (1990, s. 21, note 11). Jf. i samme forbindelse også Tegnestål
(2003), der omtaler forskellige skriveværktøjer fundet i arkæologiske
udgravninger i Sverige.

10Det kan dog ikke udelukkes at dette skyldes den senere beskæring af
håndskriftet.
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lyset af den gotiske æstetiks forkærlighed for indrammede
tekstflader.1

3.2.4.3 Tekststrukturerende elementer
De to vigtigste tekststrukturerende elementer iMskMS er
initialerne og de røde overskrifter.
En palæografisk gennemgang af de enkelte initialgraf-

klassermed eksemplificering af de forskellige varianter fin-
des i afsnit 3.3.7. I det følgende omtales initialerne fra et
funktionelt perspektiv.
Håndskriftet rummer forskellige initialtyper, der kan

rubriceres efter størrelse, placering i forhold til tekstfladen,
farve og eventuel udsmykning.
Selvom man i dag kun finder rødt blæk ved de farvede

initialer, er der grund til at antage at der oprindelig også har
været tale om grønne og flerfarvede rød-grønne initialer.
Dette indikeres ikke mindst af at initialerne i flere tilfælde
hvor farven ikke kan bestemmes, har forårsaget ætsning af
pergamentet, en bivirkning somden kobberholdige grønne
farve er berygtet for at have.
De større initialer anbringes i to tilfælde med |Ii| helt

ude i margenen.2 Ellers placeres de til dels i margenen
(ikke blot skafternes forlængelse, der tjener som udløbere).
Dette er i overensstemmelse med den almindelige praksis
i karolingisk og prægotisk skrift, hvor man ikke finder no-
gen forkærlighed for at lade tekstområdet fremstå som et
indrammet hele. Det sidstnævnte er hovedsagelig et fæno-
men der hører hjemme i den gotiske æstetik.3
Fra et formmæssigt perspektiv kan der skelnes mel-

lem 1) farvede trelinjeinitialer der griber ind i tekstfla-
den (× 12–16),4 2) farvede tolinjeinitialer der griber ind i
tekstfladen (× 61–65), 3) farvede større initialer som ikke
griber ind i tekstfladen (× 2), 4) farvede initialer på selve
tekstlinjen (× 1) og 5)mindre fremhævede initialer skrevne
med samme blæk som den løbende tekst, enten på linjen
eller helt ude i margenen (× 19).
Delvis på tværs af disse kategorier finder man variation

hvad farve, ornamentering og specifik form (minuskel- vs.
kapitælform) angår.
Betragter man denne inddeling i lyset af tekstinddelin-

gen, kan det noteres at en traditionel opdeling i de en-
kelte kongesagaer kun til dels sammenfalder med den i hie-
rarkisk henseende øverststående trelinjetype. Mens denne
type således indleder sagaerne omMagnús góði ogHaraldr

1Már Jónsson (2002) har behandlet dette og relaterede spørgsmål i en
undersøgelse af 200 islandske og norske håndskrifter og når bl. a. frem
til at den omtalte praksis med at skrive under øverste hjælpestreg be-
gynder at vinde frem i anden halvdel af 1200-tallet (fra denne periode
har han dog kun undersøgt elleve håndskrifter, hvoraf fem følger den
nye skik, jf. Már Jónsson 2002, s. 226, Tafla 7), men at udviklingen på
Island ellers er noget forskellig fra andre steder i Europa.

2En notation som |Ii | bruges her og i det følgende for at udmærke ini-
tialerne i forhold til de almindelige majuskelgrafklasser.

3 Jf. eksempelvis afsnittene Layout og Decoration i Derolez (2003,
s. 34–44).

4Det kan i fire tilfælde ikke afgøres om der er tale om tre- eller
tolinjeinitialer.

harðráði (1), omÓláfr kyrri (38), omMagnús berfǿttr (40),
omHaraldr gilli (67) og om Sigurðr slembir (69), anvendes
den ikke ved begyndelsen af sagaerne omMagnús’ sønner
(45) og omHaraldr gillis sønner (79), der begge indledes af
tolinjeinitialer.5
Den almindeligere tolinjetype indleder de resterende

nummererede afsnit i oversigten i bilag C med undtagelse
af to tilfælde med enlinjeinitial som indledning til afsnit 72
og 74.
I første del af håndskriftet er alle to- og trelinjeinitialerne

røde, men denne praksis ændres fra og med erde læg.6
Årsagen er ikke let at regne ud, men faktum er at der fra
og med erde læg med blot en enkelt undtagelse skiftevis
bruges rød og (formentlig) grøn farve til to- og trelinjeini-
tialerne.7
Ligesom to- og trelinjeinitialerne kan enlinjeinitialerne

først og fremmest siges at have en tekststrukturerende
funktion, og det er formentlig ikke tilfældigt at fire af de
seks eksempler i B forekommer i det meget lange afsnit 27,
som strækker sig over seks sider, og som ikke indeholder
andre tekststrukturerende elementer.8
Ud over initialerne anbringer begge skrivere ofte ma-

juskelgrafer (storbogstaver) i margenen.9 Selvom de gene-
relt ikke har nogen særlig tekststrukturerende funktion ud
over den som tilsvarende grafer anbragt inde på selve linjen
har, omtales de mest naturligt i denne forbindelse. Anbrin-
gelsen i margenen synes ganske enkelt at bero på at begge
skrivere vil undgå sætningsindledende majuskelgrafer i be-
gyndelsen af en linje. Fænomenet er langtfra ukendt og op-
træder eksempelvis også i AM 519 a 4° (c1275), AM 162 A
ϑ fol (c1250), den ældre del af AM 645 4° og i en del af
Holm perg 15 4° (c1200) for blot at nævne nogle eksem-
pler med en vis kronologisk spredning.10 I A finder man
kun ti eksempler på at en majuskelgraf anbringes først i
en linje (og ikke i margenen), og der er i alle tilfælde tale

5Trelinjetypen optræder også som indledning til afsnit 34, 39, 44, 46,
56, 61 og 84 (desuden muligvis til afsnit 49, 51, 55 og 64). Endelig kan
det bemærkes at initialen ved begyndelsen af afsnit 50 sandsynligvis
skal sidestilles med trelinjetypen. Da der er tale om en |Ii |, griber den
ikke ind i selve tekstfladen, men strækker sig til gengæld over seks
linjer i margenen.

6 Sammenfaldende med at A tager over efter B, der har skrevet hele
tredje læg.

7Undtagelsen er trelinjeinitialen ved indledningen af afsnit 39, der
burde have været grøn, men er rød, muligvis foranlediget af den for-
mentlig grønne ornamentering ved den foregående initial. En anden
tilsyneladende undtagelse, tolinjeinitialen ved begyndelsen af afsnit
68, skyldes rimeligvis blot at det tabte bladmellem bl. 31 og 32 (jf. over-
sigten over lægfordelingen i afsnit 3.2.2) har indeholdt én (grøn) initial
(eller to grønne og én rød).

8 Selvom enlinjeinitialerne ikke markerer lige så markante tekstover-
gange som de større initialer, markerer de generelt en form for over-
gang mellem tekstpassager, fx ved små indlagte beretninger, taler, for-
tællerindskud eller afsluttende, opsummerende afsnit.

9Undertiden kan det være vanskeligt at afgøre omman skal betragte en
sådan graf som en almindelig majuskelgraf eller en mindre initial.

10Angående AM 519 a 4°, se Jón Helgason (1966, s. vi). Angående AM
162 A ϑ fol, se den fotografiske gengivelse af fragmentet i Kjeldsen
(2005b). Angående AM 645 4°, se Larsson (1885, s. xiii). Angående
Holm perg 15 4°, hvor den omtalte del udgøres af det såkaldte Pas-
sionsfragment, se Westlund (1974, s. 55 og 67).
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om propriumformer (i former af Ámundi 33v26, Eysteinn
30r28, Magnús 4r14, 22v8 og 24r35, Óláfr 27r19 og 29v42
samt Sigurðr 28v40, 29r19 og 29r43). I B finderman blot tre
eksempler på at en majuskelgraf anbringes i begyndelsen
af en linje (i propriumformen Áki 10r42, appellativformen
jarl 11r13 og adverbiet nú 17v8).
Afsnit som indledes med en to- eller trelinjeinitial, for-

synes i langt de fleste tilfælde med en rød overskrift, der
dog undertiden er gået tabt. Som bemærket i note 4 på s. 5
undgås overskrifter imidlertid ofte på en sides første linje,
hvilket rimeligvis er forklaringen på de manglende over-
skrifter til afsnit 20, 29, 80 og 84.1
Overskrifterne kan inddeles i flere typer. Typen “(-)saga

e-s” forekommer blot fem gange ved afsnit som indledes
af en trelinjeinitial, nærmere bestemt ved afsnit 1 (Saga
Magn[úss] k[onung]s […]), 38 (Saga Óláfs konungs kyrra), 40
(Saga Magnúss konungs berfǿtts), 46 (Útferðarsaga Sigurðar
konungs)2 og 69 (Saga Sigurðar slembidjákns).
Betragter man oversigten i bilag C, ses det at forekom-

sten af denne type almindeligvis sammenfalder med de
med halvfed skrift fremhævede “sagaer”, men også at det
ikke altid er tilfældet. Man finder således tre undtagelser,
hvoraf den første er sagaen om Magnús berfǿtts sønner,
som ganske vist indeholder en overskrift af typen “(-)saga
e-s”, men først i sit andet afsnit (46, Útferðarsaga Sigurðar
konungs).3 De øvrige undtagelser er “sagaerne” omHaraldr
gilli (afsnit 67–8) og om dennes sønner (afsnit 79–85).
I seksten tilfælde finder man en indholdsbeskrivende

overskrift uden indledende frá eller um,4 hvoraf to eller tre
optræder i kombination med en trelinjeinitial (afsnit 34 og
56 samt muligvis 55).
Den uden sammenligning almindeligste type af over-

skrifter er imidlertid beskrivende overskrifter indledt af
præp. frá. Noget sådant forekommer 44 gange. Graden af
præcision i beskrivelsen varierer imidlertid betragteligt fra
overskrift til overskrift. Undertiden har overskrifterne næ-
sten karakter af korte handlingsreferater som Frá hernaði
konunga ok lífgjǫf konungsmóður við hertek[it] folk (16), Frá
því er Auðun enn vestfirzki fǿrði Sveini konungi b[jarndýri]
(21) og Frá því er Þorvarðr krákunef vildi gefa segl Haraldi
konungi (26). I andre tilfælde er informationsværdien lav,

1Gennemført er dette princip dog ikke, daman finder overskrifter (eller
spor efter sådanne) til afsnit 1, 7 og 56, som alle indledes på en sides
første linje.

2 I yderligere ét tilfælde benyttes -saga i en overskrift, nemlig i afsnit 55
(Þingasaga milli Sigurðar konungs ok Eysteins). Det kan, som tidligere
nævnt, ikke afgøres om der er blevet afsat to eller tre linjer til initialen.

3Anvendelsen af en trelinjeinitial i modsætning til tolinjeinitialen i af-
snit 39 synes umiddelbart ligeledes at signalere en højere plads i det
tekststrukturelle hierarki.

4Det drejer sig om afsnit 4 (Jórsalaferð Haralds), 13 (Heilrǽði Haralds
konungs), 34 (Tilgangr um vestrferð Haralds konungs), 35 (Svikrǽði við
Harald konung), 36 (Vestanfǫr Óláfs Haraldssonar), 37 (Fall Haralds
konungs Goðinasonar), 45 (Upphaf ríkis sona Magnúss konungs), 53
(Skipti Eysteins konungs ok Ingimars um Ásu-Þórð), 54 (Andlát Óláfs
konungs Magnússonar), 55 (Þingasaga milli Sigurðar konungs ok Ey-
steins), 56 (Mannjafnaðr konunga), 66 (Andlát Sigurðar konungs), 68
(Gjafar Har[alds] konungs v[ið Magnús biskup]), 71 (Dráp Haralds
konungs), 76 (Bréfsending Inga konungs) og 79 (Dráp Óttars birtings).

jf. eksempelvis Frá konungum (10 og 11). Ud over at over-
skriften ikke har megen informationsværdi, minimeres
dens udpegende funktion yderligere af at den gentages.5
Mens de hyppige overskrifter indledt af præp. frá op-

træder i hele håndskriftet, fordeler de seks tilfælde med be-
skrivende overskrifter indledt af præp. um sig blot på 30v,
31r og 34r. Fem af disse optræder endda i umiddelbar for-
længelse af hinanden ved afsnit 59–63, mens det sidste ek-
sempel findes i afsnit 75. I denne del af håndskriftet finder
man imidlertid også eksempler på rubrikators foretrukne
type, jf. således de syv eksempler på overskrifter indledt
af frá mellem afsnit 63 og 75. Formerne med um afspejler
formentlig forlæggets ordlyd, hvilket ikke blot indikeres
af at frá-typen ellers synes at være normen, men også af
visse grammatiske fejl. Sidste ord i den første overskrift
med um (afsnit 59) manifesteres således fejlagtigt med en
dativendelse (‘Ottarı’), sandsynligvis fordi rubrikator mod
slutningen af overskriften har glemt at han i modstrid med
sin almindelige praksis har indledt overskriften med um.
En sådan forvirring kunne også forklare det modsatte fæ-
nomen i overskrifterne til afsnit 77 og 83, hvor der efter
et frá6 optræder substantiver i akkusativ (hhv. ‘Sıgvrþ’ og
‘ꝺrap’). Hvorfor typen med um først dukker op i den på-
gældende del af håndskriftet, er svært at afgøre. Principielt
kunneman forestille sig at der i rubrikators forlæg også tid-
ligere i håndskriftet har været overskrifter med um, men at
han ved kopieringen systematisk har ændret dem til sin fo-
retrukne type med frá. Med eksemplernes fordeling og de
omtalte grammatiske fejl in mente er det dog mere sand-
synligt at også forlægget almindeligvis har haft frá, men at
det i en række tilfælde, muligvis første gang i afsnit 59, har
haft um.7 Først har rubrikator fulgt forlægget nøje, men
efterhånden har han besluttet sig for at ændre um til frá,
undertiden med grammatiske fejl til følge.

3.2.5 Hånd A som tilsynsførende skriver
Som allerede omtalt har A skrevet de røde overskrifter og
muligvis også de farvede initialer, og som det vil fremgå
af flere efterfølgende afsnit, indikerer forskellige forhold i
skrivernes palæografi og ortografi at A rimeligvis har væ-
ret den ældre, mere erfarne skriver. Han har sandsynligvis
stået for den overordnede planlægning og opdeling af ar-
bejdet, og han har efterfølgende læst korrektur på det af
B skrevne og fungeret som en slags tilsynsførende i skrip-

5En sådan mangel på variation finder man i flere andre tilfælde, jf. fx
afsnit 70, 72, 74 og 77med overskrifterneFráSigurði slembi,FráSigurði
konungi slembi, Frá Sigurði og Frá Sigurð⟨i⟩ slembi.

6 I det sidstnævnte tilfælde ‘Ꝼ⟨ ᷓ⟩’.
7Et palæografisk forhold kunne også tale for at forlægget ud over um-
typen har anvendt frá-typen. Som bemærket i afsnit 3.3.2 (under om-
talen af |Ꝼ F|) optræder alle syv tilfælde med det karolingiske |F| i røde
overskrifter. Den mest oplagte forklaring på dette forhold er forment-
lig forlægspåvirkning.

3.2.5
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toriet.1 Skrivernes meget forskellige ortografiske normer
taler for at A ikke er B’s oprindelige læremester.
I en række tilfælde har A således indført rettelser i B’s

tekst i form af interlineære eller marginale tilføjelser, som
almindeligvis ledsages af ind- eller nedvisningstegn til an-
givelse af rettelsens nærmere placering.2
Oftest finder man blot rettelser til enkeltstående ord el-

ler tilføjelse af op til tre manglende ord,3 men i to tilfælde
finder man længere tilføjelser i margenen. I begge tilfælde
drejer det sig om fuldendelsen af ikke færdiggjorte stro-
fer (strofe 102 og 103). Sådanne suppleringer giver ikke
alene værdifuld information om forholdet mellem skri-
verne, men viser også at A ud over sin rolle som skriver
i en vis udstrækning tillige har fungeret som redaktør.
Af strofe 102 skriver B blot de tre første ord i udgangen

af linje 10v56 (‘Toc holm bva hneccır’).
Dette råder A bod på ved tilføjelsen af hele strofen i

nedre margen:4

Tok holmbva hne⸌ẏ⸍ckır
harþan ta vıð rꜹma
þar hẏɢ ec ꝼast enſ ꝼręgsta
ꝼẏlkīg harallz gıngo
ellꝺr v ͬ goʀ at gıallꝺı
gmᷓr reð en þa tøðı5
har ı hóꝼ at ꝼøra
hrotgarmr bvenꝺr arma

1 Situationen minder dermed om den man finder i Eirspennill. Stefán
Karlsson (1967) argumenterer for at Eirspennils tredje skriver, hvis
ortografi er mere alderdommelig end håndskriftets øvrige to skrivere,
har været den ældste af skriverne, og at han har finpudset deres bidrag
i sin egenskab af tilsynsførende i skriptoriet.

2 I en række tilfælde kan det ikke afgøres om en tilføjelse i B er lavet af
A eller B. Det drejer sig for det første om en række interlineære tilfø-
jelser, der almindeligvis ledsages af nedvisningstegn: ⸌ı⸍ 12v40 (i ‘ꝩıl ec
haꝼa ſcıpmın lꜹs ⸌ı⸍ at lꜹguı’), ⸌þott⸍ 13r36 (i ‘hava grıð nu ſegır ꝁ ⸌þott⸍
ꝥ ſe o·maclıgt’), ⸌.ſ ħ at⸍ 13r46 (i ‘Meırı van etla ec ⸌.ſ ħ at⸍ ꝁꝁmunı barþz
h’ͣ), ꝺana⸌heʀ⸍ 13v8 (i ‘þar cō at þeım ꝺana⸌heʀ⸍  bꜹrþuz ꝧ’), ⸌eþa⸍ 14r32
(i ‘Eıg goꝛþı ꝁ þa vel ⸌eþa⸍ maclıga e͛ ħ gıptı ꝼrenð·k ͦ ſına ſꝩa vanꝺō m ’),
guþ⸌ı⸍na 14r45 (i ‘At ſꝩeın guþ⸌ı⸍na .ſ. haꝼþı vegıt ⸌bıorɴ⸍ ꝼꜹþur ħſ’), ⸌þa
konvngr⸍ 14r47 (i ‘ꝁ var ⸌þa konvngr⸍ ı englanꝺı’), ⸌ı⸍ 15r23 (i ‘ꝁ let bera
ꝼ  ſer merkıƞ þegar er ⸌ı⸍ ħſ vallꝺ komo’), ⸌þar⸍ 15r35 (i ‘ec ꝩͣ ⸌þar⸍ aþr
ꝼır ͛ lıtlo’) og ‘⸌ra⸍na’ 15v54 (i anden halvstrofe af strofe 124: ‘rvꝺna [for
rvna] ſıþur lıt ec / rꜹþar reþ ec ſcıott goꝛꝼo qveþı / ⸌ra⸍na heꝼr ſeggr a
ſvını / ſenꝺ heıll ꝁ brenꝺꝺaƞ’). For det andet drejer det sig om tilføjel-
ser anbragt i venstre- eller højremargen: ⸍⸍[ſı]ı⸌ 10v17 (i ‘Ꝥ e͛ nv ſagt
eınhuerıo ⸍⸍[ſı]ı⸌ oꝼ varıt’, tilføjelsen beskåret ved senere indbinding),
⸍⸍ma⸌ 12v21 (i ‘Vel ⸍⸍ma⸌ þer vınaz þsı ſemð’) og ⸍ıata⸌⸌ 14r10 (i ‘Eccı mvn
ec ꝼyrst þso ⸍ıata⸌⸌  þo ꝼóꝛ ıaꝼnt ſem mıc ꝩarþı’).

3Tilføjelser over linjen finder man i ⸌raþıt þottı⸍ 12v15 (i ‘vþͬ aꝼ þsı rað
ſpecı ꝁ vatnıt ꝼunꝺıt  þ  at mıṅō haꝼt eꝼt ͛ at ⸌raþıt þottı⸍ uıtrlıgt 
hvgqmlıgt’), ⸌bıorɴ⸍ 14r45 (i ‘At ſꝩeın guþ⸌ı⸍na .ſ. haꝼþı vegıt ⸌bıorɴ⸍
ꝼꜹþur ħſ’), ⸌oc⸍ 14v5 (i ‘aſmunꝺꝛ leẏpr eꝼt ͛ħm ⸌oc⸍ ꝺrepr ħ’) og ⸌aꝼ⸍ 14v26
(i ‘ꝼa ħm aꝼ gꜹtł hvaro tveɢıa ⸌aꝼ⸍ ᴍᴍ steınkelſ ꝁ’). Tilføjelser i venstre-
eller højremargen finder man i ⸍ẏðr⸌⸌ 12v23 (i ‘Jꝩͬr .ſ. ꝥ ꝩ͛þr ⸍ẏðr⸌⸌ mıꜹc
opt ſcallꝺonō’), ⸍⸍oc ſeg͛ Rag⸌ 14v27 (i ‘Oc eꝼtır ꝥ ꝼeʀ hac heım ⸍⸍oc ſeg͛
Rag⸌ hvat  er títt’), ⸍⸍etlat⸌ 14v31 (i ‘ꝥ ⟨er⟩ ħm var ⸍⸍etlat⸌ þa steꝼnır ħ
þıng’) og ⸍ꝺalıɴ⸌⸌ 15r8 (i ‘Oc nv metaz ꝧ v  ⸍ꝺalıɴ⸌⸌ ꝩıllꝺı hac at har  gǫꝛꝺı
ꝼẏʀı at hlꜹpıt’).

4Oplysningen i Finnur Jónsson (1912–15, bind A 1, s. 473) om at B har
skrevet tilføjelsen, er ikke korrekt.

5 Finnur Jónsson læser ‘teði’.

A har først skrevet ‘hneckır’ svarende til B’s ‘hneccır’,
men senere rettet til ‘hne⸌ẏ⸍ckır’ (for hneykir). Dette tyder
på at der i det umiddelbare strofeforlæg har stået hnekkir,
en form der kun findes i F (jf. udg., s. 237), mens YFlb,
H-Hr, Fsk og Hkr alle har hneykir. Man kunne antage
at YFlb og A-hånden i MskMS uafhængigt af hinanden
skulle have rettet hnekkir til hneykir, måske fordi de ikke
har været tilfredse med rimet (k:kk). Det forekommer dog
ikke specielt overbevisende, og forklaringen styrkes ikke af
at man i skjaldekorpusset finder adskillige eksempler på til-
svarende rim.6 Det kunne i stedet være at B i dette (og mu-
ligvis andre?) tilfælde har benyttet et alternativt strofefor-
læg, men er stoppet efter afskrivningen af de første tre ord
(på foranledning af A?), hvorefter A har taget over og skre-
vet strofen i nedre margen. Han har anvendt samme al-
ternative strofeforlæg som B og i første omgang skrevet
hnekkir, men har ved en sammenligning med strofen i det
normale forlæg besluttet sig for at hneykir er en bedre form.
Af den følgende strofe (103) skriver B blot første halv-

strofes første to linjer, mens resten af strofen er skrevet af
hånd A i øvre margen med nedvisningstegn:7

lıꝼſ baþo ſer lyþır
logı þıngaþı h ngō
navðgan ꝺō aþr neþı
nıþr ꝼall halꝼſ galla
lẏtr ꝼolk·stara ꝼeıtı
ꝼatt e͛ tıl nēa ıata
ꝥ ſē þa vıll gotnō
þıoð oll [ꝁ] [bıoþa]

Hvorfor B kun har skrevet en meget begrænset del af
strofe 102 og 103, er vanskeligt at indse. Måske har han
i begyndelsen været mere usikker over for strofernes be-
handling (der er tale om tredje og erde af ham skrevne
strofe), muligvis fordi han (i visse tilfælde) har skullet skele
til et alternativt strofeforlæg. Mens strofe 100 også kunne
betragtes som et uddrag,8 taler det imidlertid umiddelbart
mod denne udlægning at strofe (101) anføres i sin fulde
længde.9
I yderligere to tilfælde indfører A rettelser i strofer

skrevne af B. Det første eksempel findes i strofe 108, hvor
A retter første ord på 13r, ‘ſcılleɢr’, til ‘ſceleɢıaðꝛ’ ved først at
gennemstrege det af B skrevne og derefter tilføje sin egen
form over det slettede ord. Resultatet af rettelsen svarer til
formen i YFlb, H-Hr, F, Fsk og Hkr. Det andet eksem-
pel finder man i første del af strofe 125, som B i linje 16v53
gengiver på følgende vis:

6 Jf. Kahle (1892, s. 106).
7 I Fsk deles strofen i to selvstændige halvstrofer adskilt af en ganske
kort prosakommentar, som indholdsmæssigt svarer til den første sæt-
ning som efterfølger strofen iMskMS (og YFlb). I Hkr anføres første
halvstrofe som anden halvstrofe af Hkr’s strofe 146, mens anden halv-
strofe anføres som anden halvstrofe af Hkr’s strofe 114, hvilket H-Hr
retter sig efter.

8 Jf. Andersson & Gade (2000, s. 476–77).
9Mønstret genfindes heller ikke i de efterfølgende 28 af ham skrevne
strofer.
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Hrang e͛ haꝼan þꜹngvl
 ſız ꝼıꜹr ſellꝺac

A retter ‘ſellꝺ’ til ‘hellt’ ved i den nedre margen at skrive
‘haꝼan þongul hellt ū’. Med denne rettelse manifesteres
strofen i højere grad som i YFlb og H-Hr, der begge har
heldk.
A foretager også rettelser i sin egen tekst, både i prosa

og poesi. I stroferne er der oftest tale om interlineære tilfø-
jelser af en enkelt glemt graf (‘⸌h⸍ıalmō’ 3v11, ‘ꝼlẏ⸌r⸍’ 5v30,
‘ra⸌v⸍þa’ 9r40, ‘v⸌e⸍ıt’ 18v43, ‘hꜹcſn⸌ı⸍ollō’ 25r10, ‘ıvı⸌t⸍zo’
25v56, ‘haſk⸌r⸍ꜹtō’ 32r6, ‘þ⸌v⸍egı’ 32v12 og ‘g⸌l⸍ęſıroꝼo’
34r35), men i fem tilfælde tilføjes et helt ord, enten in-
terlineært (‘⸌þer⸍’ 5v26 og ‘⸌ver⸍’ 19v20) eller i venstre- el-
ler højremargen (‘⸍⸍hıorvı⸌’ 21v4, ‘⸍⸍ꝼlꜹg⸌’ 25v26 og ‘⸍vıð⟨r⟩⸌⸌’
36r33). I det sidstnævnte tilfælde er der blot tale om en til-
føjelse af et udeladt ord, mens ‘⸍⸍ꝼlꜹg⸌’ 25v26 er en rettelse
af den ældre form ‘ꝼlo’ og ‘⸍⸍hıorvı⸌’ 21v4 er en rettelse af
‘ıoꝼrı’.1
I prosaen finder man en række rettelser og tilføjelser.

Oftest er der tale om interlineær tilføjelse af en enkelt ude-
ladt graf.2 Sjældnere tilføjes to eller flere grafer interlineært
eller i margenen.3 Tilføjelse af et helt ord er ikke ualmin-
delig, enten interlineært eller i margenen.4
Tilføjelse af flere ord finder man i enkelte tilfælde. På

7v9–10 optræder således et klassisk eksempel på et saut du
même au même, hvilket en tilføjelse i venstre margen (med
indvisningstegn) råder bod på:

e͛ nv oc eckı vel ꝼelꝺ vıst þın vılgıſ lengı h͛ ı nor. ⸍⸍þ  at ec
þıccıōc ſıa hvƞ͛ har  ꝁ v[ıll] þıƞ lvt eꝼ [ħ] [a] at raþa ſem

1 I begge tilfælde markeres rettelsen af prikker anbragt over de pågæl-
dende ord.

2 Jf. således ‘ꝁſe⸌ı⸍gna’ 4r53, ‘o⸌r⸍mr’ 4v13, ‘ꝼa⸌v⸍þ ’ 4v23, ‘h⸌v⸍rþ’ 4v44,
‘helꝺv⸌t⸍’ 5v9, ‘þ⸌v⸍’ 5v43, ‘v⸌ı⸍þ’ 6r57, ‘E⸌t⸍lar’ 7r6, ‘tre⸌ẏ⸍stōc’ 7r30,
‘lı⸌f⸍gıoꝼ’ 7v12, ‘þ⸌ı⸍na’ 8r37, ‘a⸌t⸍’ 8v16, ‘ſvm⸌a⸍rſ’ 9v10, ‘m⸌ı⸍orq’ 9v23,
‘þa⸌r⸍’ 9v25, ‘a⸌r⸍mrıɴ’ 18v35, ‘hv⸌a⸍t’ 22v52, ‘ſ⸌t⸍’ 23r14, ‘hva⸌r⸍t’ 23r52,
‘gıp⸌t⸍a’ 25v32, ‘ſc⸌r⸍ẏꝺꝺ’͛ 26r48, ‘gı͛⸌r⸍’ 28r32, ‘þ⸌v⸍’ 28v32, ‘g⸌r⸍ıotı’
30v40, ‘Vılıalm⸌r⸍’ 35v18, ‘erlīg⸌r⸍’ 35v21, ‘⸌o⸍vara’ 35v41, ‘kẏrpīga
o⸌r⸍mſ’ 36r5, ‘tve⸌ı⸍r’ 37r16 og ‘st⸌e⸍ẏpa’ 37r29. I visse tilfælde funge-
rer den interlineære tilføjelse som rettelse til en graf på grundlinjen,
jf. således ‘ſmalonꝺ’ 3v40, hvor |m| er rettet fra |n| ved underprikning af
den sidstnævnte graf og interlineær tilføjelse af den førstnævnte, ‘hetta’
5r28, hvor |e| er rettet fra |ı| ved underprikning af den sidstnævnte graf
og interlineær tilføjelse af den førstnævnte, og ‘ackerō’ 8v37, hvor |a| er
rettet fra |e| uden slettemarkering. Undertiden består rettelsen blot af
en slettemarkering af en graf, fx i ‘haꝼþı’ 21r30, der er rettet fra ‘haꝼþıt’
ved underprikning af |t|.

3 Således i ‘⸌maɴ⸍rꜹn’ 1v12, ‘brað⸌geþ⸍’ 4r31, ‘⸌⸍røþ’ 4r39, ‘⸌ꝁ⸍’ 4r44,
‘et⸌la⸍’ 9v9, ‘⸍⸍ꝺana⸌ ꝁſ’ 20v39, ‘⸌stor⸍ſcıpa’ 20v48 og ‘ha⸌fa⸍’ 26v23. I
‘ꝼlvttı’ 29r38 fungerer en interlineær tilføjelse som rettelse til flere gra-
fer på grundlinjen. Skriveren har således først skrevet ‘ſettı’, men over
første stavelse er anbragt en prik henvisende til et ‘ꝼlvt’ i venstre mar-
gen. Noget lignende finder man også ved ‘norþ mͣ’ 25v12, hvor skrive-
ren først har skrevet ‘borgar mͣ’, men senere rettet dette ved at skrive
‘norþ’ i venstre margen, dog uden brug af referencetegn.

4 Interlineær tilføjelse finder man i ‘⸌kvgg⸍’ 1r37, ‘⸌at⸍’ 4r57, ‘⸌m;⸍’ 5v49,
‘⸌ꝼırır⸍’ 7r35, ‘⸌mͬ⸍’ 7v28, ‘⸌ꝺan⸍͛’ 9v37, ‘⸌ſaman⸍’ 9v42, ‘⸌var⸍’ 21v39, ‘⸌ꝼıre⸍’
22v47, ‘⸌tıl⸍’ 25r4, ‘⸌mart⸍’ 25v8, ‘⸌at⸍’ 26v9, ‘⸌m⸍’ 29r25, ‘⸌v⸍’ 29v40 og
‘⸌.ıı.⸍’ 37r15. Tilføjelse i margenen finder man i ‘⸍⸍vıll⸌’ 5r49, ‘⸍⸍ſeƞ⸌’ 7r3,
‘⸍⸍ħ⸌’ 7v42, ‘⸍⸍raɴ⸌’ 24v45, ‘ꝼ  ⸍⸍ꝼraman⸌’ 25v28, ‘⸍⸍vıþ⸌’ 27r43 og ‘⸍⸍malı⸌’
28v7.Med undtagelse af det førstnævnte tilfælde, ‘⸌kvgg⸍’ 1r37, hvor det
interlineært tilføjede ord er en rettelse til det på linjen stående ‘ſkıp’,
er der i alle tilfælde tale om tilføjelser af manglende ord.

[ħ] [mv]n raþa eꝼ þv [ert] leng ı noregı.⸌ Nv gaꝼ M. ꝁ
ħō ſılꝼr. ꝼ  hol. oc vıll nv eıg þar | hetta ħō.

I linje 26r36 finder man tilføjelse af flere ord i højre mar-
gen. På grund af beskæringen af pergamentet ved den se-
nere indbinding er en del af tilføjelsen imidlertid gået tabt:

S. ꝁ toc aꝼ ſcıpı ſıno hoꝼ mıꝁ oc mıoc vaɴꝺat ⸍ꝼıre […]
oc ſ[…]⸌⸌5 oc ſettı a petrſ kırkıo.

I linje 27r18 finderman tilføjelse af to ord i højremargen:

en mer | ſẏnꝺız ganga eɴ helgı olaꝼr ꝁ ⸍ꝼnͤꝺı v[aʀ]⸌⸌ vt
or kırkıoɴı (27r17–18)

I to tilfælde har rettelser inde på selve linjen åbenbart
ikke været tilstrækkelig tydelige, hvorfor de er blevet sup-
pleret med korrekte former i margenen. Dette ses i ‘bar-
tholomeuſ meſſo aptan’ 24v17, hvor et ‘ꝺag’ først er blevet
rettet til ‘aptan’ ved rettelse af |g| til |p| og tilføjelse af |an|,
hvorefter ‘aptan’ for en sikkerheds skyld er tilføjet i mar-
genen af samme skriver. Det ses også i ‘bvıt’ 6r3, hvor et
‘bvıƞ’ først er rettet inde på linjen, men hvor den korrekte
form desuden er skrevet i margenen. Da marginalrettelsen
er meget utydelig, kan det imidlertid ikke fastslås om den
er udført af A.
Det er muligt at en særlig interesse for poesi hos A er

årsagen til at der optræder forholdsmæssigt flere rettelser
i stroferne end i prosateksten, men det kan også skyldes
at afskrivningsproceduren har afveget noget fra den ved
prosaen anvendte. Man finder en vis tendens til større for-
lægstroskab i stroferne,6 og det er ikke utænkeligt at skri-
veren/skriverne for poesiens vedkommende undertiden i
mere udpræget grad har kopieret forlægget ord for ord, og
i visse tilfælde måske endda graf for graf.
Til slut må det bemærkes at der, ud over de mange ret-

telser og tilføjelser som er blevet omtalt i nærværende af-
snit, og som for størstedelens vedkommende formentlig er
indført ved en (efterfølgende) kontrol af håndskriftet, i så-
vel A som B optræder en lang række rettelser der må være
indført under selve skrivningen.7

5 Finnur Jónsson mener at kunne læse et |e| efter |ſ |.
6 Jf. afsnit 6.2.6.1.
7En fuldstændig fortegnelse skal ikke meddeles, men et mindre antal
eksempler skal anføres fra begge skrivere. I A ændres én graf til en
anden i en lang række tilfælde. Som eksempler kan de følgende tjene:
i ‘grıccıa ꝁſ’ 4r8 er |g| rettet fra |k|, i ‘hvımar’ 18r4 er |m| rettet fra |p|, i
‘hvnꝺr’ 22v3 er |h| rettet fra |m| ved at det første skaft er underprikket,
mens de to sidste skafter er ændret til |h|, i ‘ıātał’ 26v8 er |t| rettet fra |ꝼ|,
og i ‘aſka’ 36r31 er |ſ | aldeles forskrevet som resultat af en rettelse fra |ꝼ|
(indikation af latinsk |f| i forlægget?). I fem tilfælde ændres flere grafer
til én anden: ‘a’ 5r54 er således rettet fra ‘ħ’, i ‘ſeɴꝺı’ 8v24 er |ɴ| rettet fra
|ll|, i ‘como’ 33v25 synes |m| rettet fra |no|, i ‘ſlemb’͛ 34v22 er |le| rettet fra
|k| og i ‘aɴꝺreſ’ 35v34 er |ɴ| rettet fra |ll|. I en række tilfælde rettes flere
grafer til andre grafer. Som eksempler kan følgende nævnes: i ‘haꝼa’
4r55 er |ha| rettet fra |eıg| ved at |ıg| er rettet til |ha|, mens |e| står tilbage.
‘mark’ 6r33 er rettet fra ‘markıt’ ved at |ı| er underprikket og |t| rettet
til første graf i næste ord (|þ|). ‘berıaſc’ 19r27 er rettet fra ‘berıaz’ ved at
|ſ | er skrevet oven i |z|, mens |c| er tilføjet. Rettelsen hænger rimeligvis
sammen med at ordet optræder i poesi. I ‘þottı’ 36v11 er |þot| rettet fra
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3.3 Palæografi

3.3.1 Indledende bemærkninger
På trods af det palæografiske studiums lange tradition
er meget helt utilstrækkeligt undersøgt inden for nordisk
palæografi. Fortsat højst aktuel er desværre Ole Widdings
godt fyrre år gamle bemærkning om at “denne del af det
norrøne studium i sit videste begreb har været meget sted-
moderligt behandlet, det er et så at sige uopdyrket felt in-
den for faget” (Bekker-Nielsen et al. 1965, s. 28). Større un-
dersøgelser med fokus på rent palæografiske forhold, hvad
enten det gælder studiet af enkelthåndskrifter eller spe-
cifikke palæografiske fænomener, er få. Nærværende af-
handling råder ikke bod på dette i større stil, men det er mit
håb at den følgende forholdsvis grundige palæografiske be-
skrivelse kan være en lille del af det større fundament som
et fremtidigt generelt værk om norrøn skrifthistorie kan
bygge på.
Adskillige punkter i den kodikologiske analyse kunne

lige så godt være meddelt i nærværende afsnit om palæo-
grafi, og det samme gælder for flere forhold i den ortografi-
ske analyse, fx brugen af ⟨r⟩:⟨ꝛ⟩ og ⟨ſ ⟩:⟨s⟩. Perspektivet i
afsnittet om palæografi må derfor betragtes som temmelig
snævert. Når det gælder forholdet mellem palæografi og
ortografi, skal grænsedragningen ses i lyset af et ønske om
i vid udstrækning at behandle funktionelle forhold i den
ortografiske og ikke den palæografiske analyse.
Selvom beskrivelsen af variationen i manifestationen

af de forskellige skrifttegn er inspireret af grafonomisk
forskning, bygger analysen i allerhøjeste grad på traditionel
palæografisk forskning og de betydelige kundskaber som
trods alt findes inden for feltet. At foretage en i videst om-
fang objektiv analyse baseret på en undersøgelse af de en-
kelte grafelementer (en art trækanalyse) uden inddragelse
af ekstern (palæografisk) viden kan forekomme metodisk
attraktivt, men det er min klare overbevisning at det ikke
ville føre til nævneværdige nye indsigter. Det ville til gen-
gæld rimeligvis resultere i en mindre overskuelig fremstil-
lingsform og vanskeliggøre de historiske perspektiverin-
ger, hvorved en række palæografisk interessante forhold
kun ville kunne belyses ad kortere eller længere omveje.
Én konsekvens af den valgte tilgang er at grafsegmente-

ringen ikke problematiseres.1 Første trin i analysen er så-
ledes klassificeringen og beskrivelsen af den registrerede

|vnꝺ|. Endelig ændres én graf til flere i enkelte tilfælde, jf. eksempelvis
‘hallıɴ’ 25v40, hvor |ll| er rettet fra |ɴ|.
Også i B ændres én graf til en anden under skrivningen i en række

tilfælde. Som eksempler kan følgende nævnes: I ‘ıallꝺō’ 13v51 er det
første |l| (interessant nok) rettet fra |r|, i ‘ꝁ’ 11v11 er |k| rettet fra |þ|, i
‘almboga’ 13r4 er |g| rettet fra |þ| og i ‘ẏꝛmt’ 15r46 er |ẏ| rettet fra |o|
(efter skrivningen af efterfølgende |ꝛ|, som ellers aldrig optræder efter
|ẏ|). Også i B synes to grafer rettet til én anden i enkelte tilfælde. I
‘hꜹꝼþo’ 13v11 synes |ꜹ| således rettet fra |ar| og i ‘ꝼmᷓ’ 15r39 synes |m|
rettet fra |ra|. I enkelte tilfælde rettes flere grafer i B, fx er ‘ſē’ 11r1 via
overskrivning rettet fra ‘lıꝼ’ (jf. ‘lıꝼſ’ senere i linjen).
1En segmentering uden inddragelse af ekstragrafematiske kriterier ville
langt hen ad vejen have været uproblematisk pga. håndskriftets præ-
gotiske (ikke-kursive) skrift, men man ville i givet fald rimeligvis være

grafiske variation, eller hvad man inden for grafonomisk
forskning ville kalde for en grafetisk analyse. Mens der i
denne fase generelt ikke redegøres for funktionelle aspek-
ter, foretages der ved de fleste grafklasser en skrifthistorisk
perspektivering, og det er af hensynet til denne at visse be-
slægtede grafklasser omtales i samme afsnit, mens andre
(og det de fleste) ikke gør det.
At der i vid udstrækning ses bort fra funktionelle aspek-

ter, skal bl. a. ses i lyset af at begreberne graftype og graf-
klasse, som bemærket i afsnit 1.4, er typologiske størrelser
baserede på fysiske ligheder på forskellige abstraktionsni-
veauer. I denne forbindelse må det bemærkes at de omtalte
ligheder først og fremmest defineres på basis af grafernes
morfologi, altså på basis af deres endelige udformning som
manifesteret i håndskriftet. Dette udgangspunkt stemmer
overens med praksis i eksempelvis Derolez (2003) og ad-
skiller sig dermed fra et andet muligt analytisk udgangs-
punkt som lægger grafernes duktus til grund for undersø-
gelsen. Når Derolez baserer sit studium af gotisk skrift på
grafernes morfologi, skyldes det at han betragter det som
det bedste udgangspunkt for klassificeringen af middelal-
derens gotiske skriftarter, bl. a. fordi duktusanalyser er ek-
stremt tidskrævende og ofte endda umulige på basis af det
foreliggende materiale.2 I nærværende afhandlings diskus-
sion af variationen inden for de enkelte grafklasser foreta-
ges dog ikke sjældent en kobling til duktusforhold i form
af kommentarer til det anvendte antal pennedrag ved skriv-
ningen af forskellige grafer. I enkelte tilfælde finder man
også kommentarer til pennedragenes retning (se fx kom-
mentarerne til |y|) og/eller rækkefølge (se fx kommenta-
rerne til de to graftyper af |æ| i A), når det kan forklare en
given variation og/eller er interessant i et større skrifthi-
storisk perspektiv.3
Som bemærket i flere af de ovenfor omtalte grafono-

miske bidrag, fx Fix (1979), må den nærmere typologiske
klassificering betragtes som subjektiv, hvilket også gælder
for klassificeringerne i nærværende afhandling. I beskrivel-
serne vil man således ved flere grafklasser finde kommen-
tarer om at to graftyper alternativt kunne tolkes som to
grafklasser. Dette er uundgåeligt, og jeg mener ikke at det
behøver at betragtes som et kritisk metodisk problem. Det
må dog bemærkes at man ved de enkelte klassificeringer
uden tvivl kan påvirkes af den opfattelse af tegninventaret
og dets inddeling som udspringer af ens viden om de gene-
relle palæografiske forhold for et givet geografisk og kro-

nødsaget til at regne eksempelvis |ꝁ| og |ħ| som selvstændige grafklas-
ser og ikke opløse dem i |k|+| ̅| og |h|+| ̅|.

2Et yderligere argument for at basere skriftartsklassificeringer på gra-
fernes morfologi leveres af Stutzmann (2005, § 23), idet han fremhæ-
ver at relationen mellem skrift og bl. a. litterær genre formidles gen-
nem det færdige skriftprodukt, og at det ydre, rent udseendemæssige
dermed også i middelalderen har været det centrale.

3 Som ofte påpeget er duktus, som det er defineret i nærværende afhand-
ling, i det hele taget særlig interessant ved studiet af skriftudvikling,
da mange ændringer netop kan forklares ud fra et duktusperspektiv.
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nologisk afgrænset miljø.1 Det er bl. a. derfor vigtigt med
grundige redegørelser for variationen i det undersøgte ma-
teriale med dokumentation af de mindre forskelle, så en
nærmere vurdering af klassificeringerne muliggøres.
Den palæografiske analyse rummer en gennemgang af

samtlige de grafklasser der benyttes af de to skrivere, her-
under en grundig beskrivelse og eksemplificering af deres
manifestation. Terminologien der anvendes ved beskrivel-
sen af de enkelte grafers elementer eller konstituenter, er
beskrevet i afsnit 1.4, se især figur 1.3 på s. 18.2
De i margenen anbragte illustrationer baserer sig på di-

gitalbilleder (undertiden suppleret med indskannede sort-
hvid-fotografier), som i de fleste tilfælde har været udsat
for en lettere billedbehandling.3 Da det er nødvendigt at
vise den enkelte graf i dens omgivelse af andre grafer (bl. a.
for at illustrere placeringen i minuskelskriftens firlinjesy-
stem), udgøres illustrationerne dels af det ord hvori grafen
indgår (i enkelte tilfælde inkluderes omkringstående ord
eller dele af ord), dels af selve grafen i dobbelt størrelse.4
For at give bedst muligt overblik over forskelle og lig-

heder hos skriverne behandles de to skriverhænder sidelø-
bende. Der redegøres som nævnt ikke for grafklassernes
funktion,5 idet en sådan redegørelse i stedet bringes som
en del af den ortografiske analyse.
Beskrivelsen af de enkelte grafklasser følges af gene-

relle historiske perspektiveringer. Ud over at disse per-
spektiveringer er nødvendige for at kunne tolke den in-
terne variation i lyset af eventuel forlægspåvirkning, skal
de ses i lyset af manglen på et overordnet palæografisk
referenceværk for islandske håndskrifter. Der findes be-
klageligvis endnu ikke et tilstrækkelig godt skrifthistorisk
oversigtsværk, hvori manifestationen (og brugen) af de en-
kelte grafklasser gennemgås. Jeg beder derfor læseren bære
over med perspektiveringerne, selvom de ikke altid bidra-
ger med vigtige holdepunkter for dateringen.
Som supplement til de specifikke perspektiveringer i

gennemgangen af de enkelte grafklasser skal der indled-
ningsvis anføres nogle mere overordnede skrifthistoriske
kommentarer.
Den ældste islandske skrifts ophav er omdiskuteret.6

Traditionelt har man ment at dens oprindelse primært skal

1Dette er metodisk angribeligt, men det må på den anden side bemær-
kes at den omtalte viden ikke er grebet ud af den blå luft, men bygger
på adskillige forskningsgenerationers erhvervede indsigt i materialet.

2Kortfattede bemærkninger til den praktiske udførelse af den palæo-
grafiske analyse findes i afsnit 2.4.3.

3 Billedbehandlingen, der er foretaget i GIMP (se www.gimp.org), be-
grænser sig til “rensning” af pergamentet omkring det ord eller det
tegn som illustreres. For at give et så godt sommuligt billede af eksem-
pelvis forholdet mellem hår- og trykstreger har jeg ikke øget kontra-
sten sådan som det kendes fra visse andre palæografiske fremstillinger.

4Alle eksempler anføres med eksakt reference, og det meddeles om der
er tale om eksempler fra A eller B i form af notationer som “A 18v39”
og “B 14r9”.

5En vis hensyntagen til deres funktion finderman dog, idet eksempelvis
|.| behandles som abbreviatur- og interpunktionsgrafklasse i hver sit
afsnit.

6 Jf. fxHreinnBenediktsson (1965, s. 18–21m. henv.) ogHaugen (2004,
s. 193 og 196–97).

søges i det angelsaksiske område, og at denne såkaldt in-
sulære skrifttradition i større eller mindre udstrækning er
kommet til Island via Norge. Der er imidlertid ingen tvivl
om at også kontinentale traditioner har spillet en væsent-
lig rolle for skriftens udvikling, måske i endnu højere grad
på Island end i Norge, da den ældste islandske skrift ud-
viser langt færre insulære træk end den (øst)norske. Den
islandske skrifts forhold til den norske, den insulære og
den kontinentale skrift er imidlertid slet ikke tilstrækkeligt
behandlet på forskningens nuværende stadium, et beklage-
ligt faktumder burde rådes bod på.Det diskuteres dog ikke
i nærværende afhandling. Blot må det understreges at den
ældste islandske skrift er inspireret af to forskellige skrift-
traditioner, den kontinentale (karolingiske) og den insu-
lære skrift.
I de ældste håndskrifter er skriften i overvejende grad

karolingisk, og dette er i vid udstrækning tilfældet helt
frem i anden halvdel af 1200-tallet da MskMS sandsynlig-
vis skrives. Dog er visse forandringer indtruffet: dels finder
man flere insulære træk pga. en øget påvirkning fra øst-
norsk skrift, og dels følger man på Island det almindelige
mønster for vesteuropæisk skrift med en stigende indfø-
relse af gotiske træk. Den prægotiske skrift i MskMS kan
derfor betragtes som en overgang mellem en hovedsage-
lig karolingisk skrift (med visse insulære træk) og gotisk
bogskrift. Denne overgangsskrift belyses formentlig bedst
ved at give en ganske kort karakteristik af de vigtigste træk
i hhv. den karolingiske og den (præ)gotiske skrift.
Den karolingiske skrift udvikles i slutningen af 700-

tallet og får sin fulde udformning i løbet af 800- og 900-
tallet.7 Som Derolez (2003, s. 47) bemærker, er den blevet
til ved udvælgelsen af graftyper fra forskellige skriftarter
med ét overordnetmål for øje, nemlig skabelsen af den per-
fekte bogskrift.Med “perfekt”menes en skrift der er let læ-
selig, tydelig og kalligrafisk (smuk og kunstnerisk) og som
undgår variantformer. Således fremstår siden let og over-
skuelig. Dette opnås ad flere veje, bl. a. ved at skriften prin-
cipielt ikke er sammenhængende (kursiv), ved at graferne
er brede og runde, ved at afstanden mellem de enkelte gra-
fer og ord er tydelig, ved at pennen er relativt spids, og ved
at graferne udstyres med markante over- og underlængder,
hvorved en større linjeafstand opnås. Den lethed hvormed
siden skal fremstå, er vel også den vigtigste årsag til at man
fra den karolingiske periode kun har meget få håndskrifter
med spalter. Det var simpelthen ikke nødvendigt, og som
Derolez bemærker, har det sandsynligvis også været i strid
med tidens generelle idealer.
Ligaturerne er principielt fremmede for karolingisk

skrift, idet de både bryder med princippet om ikke at be-
nytte variantformer og med princippet om ikke at sam-
menskrive grafer.Man kan derfor i tidlig karolingisk skrift
se en tydelig tendens til at udrydde ligaturerne, men visse
overtages fra den romerske kursiv, hvoraf de vigtigste

7Det er omdiskuteret hvor den karolingiske skrift er opstået, jf. Derolez
(2003, s. 47), der også rummer henvisninger til en lang række af de
vigtigste behandlinger af karolingisk skrift.
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er ligatur af |a|+|e|, |e|+|t| (vor ampersand, |&|), |n ɴ|+|t|,
|o|+|ʀ|, |c|+|t|, |r|+|t| og |ſ |+|t|. For nogle ligaturer har le-
vetiden været kort, mens andre har været i brug i lang tid.1
Bl. a. fordi den prægotiske skrift er en overgangsskrift,

er den umulig at definere præcist, men Derolez mener at
man i vesteuropæisk skrift fra 1000-tallet kan registrere
så mange forandringer i retning af det der siden udvikles
til fuldbyrdet gotisk bogskrift (textualis), at det trods alt er
berettiget at give skriften sit eget navn.
Selvom skriften på Island bevarer et karolingisk præg

i længere tid, synes man allerede i løbet af første halvdel
af 1200-tallet at kunne tale om en mere eller mindre ud-
præget prægotisk skrift. De mest karakteristiske ændrin-
ger der dukker op i prægotisk skrift (og som først udvikles
fuldt i gotisk skrift), kan opsummeres i følgende punkter:2

1. Grafernes krop indsnævres ved at de meget runde
karolingiske former gøres smallere. |o| går fx fra at
manifesteres som en nærmest cirkulær graf til en
mere oval. Som en direkte konsekvens sammenpres-
ses skriften horisontalt.

2. Der indføres bueforbindelser (“fusions”, “bitings”) og
ligaturer, tidligst ved sammenpressede former af |pp|
og |bb|.

3. Over- og underlængderne forkortes, samtidig med at
grafernes kropshøjde forøges. Dervedmindskes linje-
afstanden drastisk, og siden bliver langt mindre over-
skuelig. En konsekvens af denne vertikale fortætning
bliver en øget anvendelse af et tospaltet layout.

1 Jf. Derolez (2003, s. 52–3).
2 Jf. Derolez (2003, s. 57–9).

4. Graferne får en mere kantet udformning, jf. ikke
mindst |c e o|.

5. Skriften får større “vægt” (bliver mere “duolineær”)
med øget forskel mellem tryk- og hårstreger som
følge af en ændring i skriftvinkel og brug af en bre-
dere pen.

6. Ombøjningerne ved grund- og mellemlinjen ændres.
Ved grundlinjen kan iagttages en tydelig tendens til
ombøjning mod højre, og det samme gælder for af-
slutningen af underlængderne, mens man ved mel-
lemlinjen ved lave grafer kan se tendens til kløftning
eller anden fremhævning (undertiden betegnet som
“doppelte Brechung”).

De anførte bemærkninger til karolingisk og prægotisk
skrift understreger i øvrigt nødvendigheden af samspillet
mellem palæografi og andre kodikologiske aspekter.
For at lette orienteringen – og ikke så meget af meto-

diske eller teoretiske grunde – inddeles beskrivelsen af de
enkelte grafklasser i en række underafsnit. Således behand-
les simple og modificerede alfabetiske grafklasser i afsnit
3.3.2, ligaturgrafklasser i afsnit 3.3.3, abbreviaturgrafklas-
ser i afsnit 3.3.4 (alfabetiske interlineære abbreviaturer i
afsnit 3.3.4.1, ikke-alfabetiske interlineære abbreviaturer i
afsnit 3.3.4.2 og andre abbreviaturer i afsnit 3.3.4.3), inter-
punktionsgrafklasser i afsnit 3.3.5, korrektionsgrafklasser
i afsnit 3.3.6 og initialer i afsnit 3.3.7.
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3.3.2 Simple og modificerede alfabetiske grafklasser
I dette afsnit gennemgås alle simple og modificerede alfabetiske
grafklasser. Rækkefølgen er for overskuelighedens skyld holdt
strengt alfabetisk, dog er de modificerede grafklasser omtalt umid-
delbart efter de tilsvarende umodificerede grafklasser.Man vil altså
fx finde |ǫ| efter |o| og ikke sidst i alfabetet.
Minuskler, majuskler og kapitæler omtales umiddelbart efter

hinanden i nævnte rækkefølge. Man finder altså ikke selvstæn-
dige, overordnede afsnit om hver af disse grafklassekategorier. De
omtalte grafklasser er (i behandlet rækkefølge) |a á A b B c C ꝺ D¹
D²  ð e é ę  E¹ E² É Ę ꝼ f Ꝼ F g G ɢ h  ı í I ȷ  J k K  l L m 
M ᴍ n ƞ ¹ ² N ɴ o ó ǫ  ø  O Ø p P q Q r ꝛ R ʀ ſ s S t T u ú U
v   V ꝩ  x y  Y z þ Þ|. Da man oftest finder større variation i
B, omtales forholdene i denne del af håndskriftet generelt før den
tilsvarende beskrivelse af forholdene i A.

|a|: |a| manifesteres i B almindeligvis i den åbne, karolingi-
ske form,1 fx (1), men ofte er halsen ikke særlig tydelig, da bøjlen 1 B 14r9
begynder langt oppe på skaftet, fx (2). Ikke sjældent manifeste-

2 B 14r30res grafklassen tilsyneladende i den halsløse form som kendes fra
kursiven og den insulære skrift, hvor bøjle og skaft møder hinan-
den foroven, fx (3). De tre graftyper er dog altid trukket på samme 3 B 11r34måde, og de optræder også side om side i hele teksten. Den først-
nævnte er noget hyppigere end den anden, mens den sidstnævnte
blot forekommer i knap 10% af tilfældene.2
I A manifesteres grafklassen så at sige altid af en graf med

hals, og halsen er almindeligvis også tydeligere i sin udformning.
Dette hænger til dels sammen med at bøjlen er mindre og oftest
påbegyndes længere nede. Halsen er oftest ganske rund, jf. fx
(4) og (5), men en mere kantet form er ikke sjælden, fx (6). Hos 4 A 18v39

5 A 18v41

6 A 6r33

begge skrivere er bøjlen mere kantet end i de ældste håndskrifter,
men der er på den anden side ikke tilløb til toetages formen, som
optræder fra sidste del af 1200-tallet.3

|á|: De nævnte manifestationer af |a| kan hos begge skrivere
forsynes med en accentstreg, der oftest er anbragt lige over
grundtegnet eller forskudt en anelse mod højre, fx (7) i B og 7 B 14v32
(8) i A. I B anbringes den dog ikke sjældent mere til højre for

8 A 18r26
grundtegnet, fx (9), til gengæld kun sjældent til venstre for dette.

9 B 14r20

|A|: Hos begge skrivere repræsenteres |A| af grafer med form
af forstørrede minuskler, fx (10) i B og (11), (12) og (13) i A. De

10 B 11r39

11 A 6v27

12 A 30r24

13 A 31r22

to sidst anførte eksempler med hhv. en meget langstrakt bøjle
og en temmelig lille hals, (12), og en mindre størrelse, (13), er
enestående. En forstørret minuskelform er langt den almindeligste
manifestation i klassiske islandske håndskrifter.4

1Dvs. den fra uncialen optagne form med hals, en form der i karolingisk skrift
tidligt sejrer over andre varianter, jf. Derolez (2003, s. 48–9).

2Graftypen uden hals skal efter alt at dømme ses i lyset af skriftens relativt lille
størrelse. Jf. i denne forbindelse Derolez (2003, s. 54). Der er således rimeligvis
ikke nogen direkte sammenhæng med det halsløse |a| som dukker op i diplomer
i første halvdel af 1300-tallet.

3Om |a| i ældre islandsk skrift, se Hreinn Benediktsson (1965, s. 45), Seip (1954,
s. 48 og 92), Spehr (1929, s. 112–16) og Stefán Karlsson (2002, s. 836).

4 Jf. Lindblad (1954, s. 7–10).
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|b|: Som ved alle grafer med overlængde varierer manifestatio-
nen af skaftet på |b| hos begge skrivere, alt efter om initialstregen
danner en fortykkelse ved at lægge sig tæt op ad resten af skaftet
som i (14) (en udformning som stort set ikke forekommer i A), en14 B 14r16
klumpagtig serif, fx (15) i B og (16) i A, eller egentlig kløftning, fx

15 B 14r17

16 A 27v5

(17) i B og (18) i A. I enkelte tilfælde synes man i B blot at finde

17 B 12r33

18 A 6r39

en enkel streg, fx (19). Den sidstnævnte udformning har jeg ikke

19 B 14v16

registreret eksempler på i A.Det lidt klumpagtige skaft er alminde-
ligere i B end i A, hvor den langt mest udbredte variant har kløftet
skaft (i varierende grad), en udformning som er ganske sjælden i B.
Mere overordnet kan det bemærkes at udformningen af skaf-

tets top i ældre håndskrifter næppe kan bruges i dateringsøjemed.
Simpel fortykkelse (kølleform) er ganske vist det ældste,1 hvorefter
den trekantede og den kløftede form følger, men alle udformnin-
ger forekommer allerede i de ældste islandske håndskrifter.2
I B repræsenteres grafklassen af grafer med såvel lukket som

åben bøjle, jf. fx (15) og (20). Den lukkede type er dog langt den

20 B 14v39

almindeligste, men der er ingen fundamental forskel mellem de to
varianter, da den forskellige udformning blot skyldes at skriveren
ved den åbne type ved påbegyndelsen af bøjlen ikke har skrevet
en tydelig streg opad inden pennen er svinget nedad mod skaftets
bund. I A synes en traditionel lukket bue praktisk talt enerådende.3

|B|: |B| manifesteres i kapitælform hos begge skrivere. I B har
de to bøjler omtrent samme størrelse, jf. fx (21), mens forholdet er21 B 10v2
mere varieret i A, hvor den øvre bøjle oftest er mindre end den
nedre som i (22). I A finder man imidlertid også en række ek-

22 A 1v18 sempler hvor det omvendte er tilfældet, fx (23) og det i margenen

23 A 8r26

skrevne (24), hvor den øvre bøjle er særlig stor.

24 A 23v1

Som det fremgår af illustrationerne, er den øvre bøjle lukket
i såvel A som B, hvilket også er det almindelige i klassiske
håndskrifter. Fra anden halvdel af 1200-tallet begynder en åben
type dog også at optræde, mens en forstørret minuskel anvendes i
visse yngre klassiske kilder.4

|c|: |c| manifesteres bl. a. som (25) og (26) i B og (27) og (28) i

25 B 14r15

26 B 14r14

27 A 27v18

28 A 6r33

A. Graferne skrives i to drag, og hagens længde og begyndelse er
særlig afgørende for grafernes rundhed. Begge skrivere anbringer
langt oftest hagen i forlængelse af skaftet, men i sjældnere tilfælde
påbegyndes den i B til venstre for dette, hvorved grafen kan minde
om et |t|, fx (29). Den sidst anførte udformning har jeg ikke regi-

29 B 14r19

streret i A, og skulle den forekomme, er den i hvert fald sjælden.
Den mere eller mindre kantede form er reglen efter midten af

1200-tallet.5

|C|: |C| er ikke belagt i B, men optræder fire gange i A.
Graden af kantethed varierer, men der er altid tale om samme ret
langstrakte graftype, fx (30).

30 A 1v10

1Det kølleformede skaft er inspireret af den romerske halvuncial, hvor der var
tale om en stilisering af den romerske kursive minuskels hurtige vertikale pen-
nebevægelse, jf. Derolez (2003, s. 48).

2 Jf. Spehr (1929, s. 74–5). Det er da heller ikke underligt, eftersom man i den
karolingiske minuskel allerede i 900- og 1000-tallet i stigende grad foretrak tre-
kantede seriffer eller kløftet skaft, jf. Derolez (2003, s. 48).

3Om |b| i den ældste islandske skrift, se Spehr (1929, s. 84–5).
4 Jf. Lindblad (1954, s. 14–16).
5 Jf. Spehr (1929, s. 98–9) og Seip (1954, s. 90).
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|ꝺ|: Somman kunne forvente, finder man ikke |d| som alterna-
tiv til det runde |ꝺ| der kendes fra uncialen og den insulære skrift.1
I B optræder to graftyper i komplementær distribution. Den nor-
male graftype, ‖ꝺ¹‖, anvendes i alle andre positioner end efter |l| og
er kendetegnet ved et ret højt skaft der foroven bøjer nedad mod
venstre, fx (31) og (32). Denne graftype er skrevet i to drag, hvilket 31 B 11r21

32 B 11r22

også er hovedreglen i de ældre islandske håndskrifter.2 Den anden
graftype, ‖ꝺ²‖, anvendes efter |l| og er kendetegnet ved at det næsten
vandrette skaft så at sige ikke bevæger sig over mellemlinjen,3 fx
(33). Denne graftype er skrevet i tre drag. I A finder man kun ‖ꝺ¹‖,

33 B 14r13der i sin manifestation oftest er meget lig den tilsvarende type i B,
jf. fx (34), men undertiden finder man ved skaftets top slet ingen

34 A 6r9
ombøjning mod venstre, fx (35).

35 A 6r2

Udformningen med den nedadbøjede top, som er det alminde-
lige hos begge skrivere, er særlig udbredt omkring midten af 1200-
tallet og i samme århundredes anden halvdel.4
Hvor almindelig en komplementær distribution af de to

graftyper ved |ꝺ| ellers er, kan jeg ikke ytre mig om, men det kan
bemærkes at den også findes i det nogenlunde samtidige AM 519
a 4° og det noget yngre AM 655 XXXII 4° (c1300–1400), i det
sidstnævnte håndskrift dog med en noget anden manifestation af
graftyperne.

|D¹ D² |: |D¹|, der går tilbage til den latinske uncialskrift, op-
træder to gange i B, fx (36).5 I A finder man i to tilfælde |D²| som 36 B 10r21
udspringer af den latinske kapitælskrift, fx (37), mens man i ti til-

37 A 9r8

fælde finder ||, der må karakteriseres som en forstørret minuskel
(med uncialform), fx (38).

38 A 7r26

Ifølge Lindblad (1954, s. 16–17) repræsenterer |D²| den almin-
delige manifestation af ⟨D⟩ i de fleste af de ældste håndskrifter.6
I sine klassificeringer opererer Lindblad derimod ikke med den
forstørrede minuskel || og henregner øjensynlig alle former som
kunne karakteriseres således, til den af uncialen udviklede type
der bruges i B (|D¹|, Lindblads ‘D³’). Han argumenterer således for
at såvel formen som brugen taler imod en klassificering som en
forstørret minuskel. Dette forekommer rimeligt sålænge formen
netop er den man finder i B – altså (35) – men jeg finder det
ikke korrekt når han i samme åndedrag inkluderer den hyppigste

1Det karolingiske |d| (“lige d”), der er gennemført i de allerældste islandske hånd-
skrifter, forekommer kun i enkelte tilfælde efter 1250 og efter c1300 praktisk
talt ikke, jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 45–6), Lindblad (1954, s. 23–4) og
Spehr (1929, s. 75–9). Om brugen af |d|:|ꝺ| i overgangsfasen, se også Westlund
(1974, s. 67–8). Den karolingiske skrift har overtaget |d| fra halvuncialen, og
denne type er på kontinentet siden den tidligste karolingiske skrift meget domi-
nerende. Senere vinder det unciale |ꝺ| imidlertid frem også på kontinentet (særlig
i prægotisk skrift), jf. Derolez (2003, s. 49 og 60).

2 SomSpehr (1929, s. 79) bemærker, kan islandske skrivere dog undertiden trække
den i tre drag ved først at skrive en |o|-lignende ring hvortil skaftet føjes.

3Ved skaftets begyndelse/top kan stregen dog begynde lidt over mellemlinjen,
hvorved den yderste del af skaftet kan have en tendens til konkavitet.

4 Jf. Stefán Karlsson (2002, s. 836).
5En form som ofte – formentlig fejlagtigt – er blevet opfattet som et forstørret
|ꝺ|, jf. Lindblad (1954, s. 16 m. henv.). Man kunne dog argumentere for at den
særlige udformning af skaftet er en konsekvens af pladsmanglen forårsaget af
den store bøjle.

6Lindblad kalder tilfældigvis også varianten for ‘D²’. Han nævner også en mere
rendyrket kapitælvariant sommindermere om vortmoderne |D|.Denne variant,
som han betegner ‘D¹’, er imidlertid meget sjælden i ældre islandsk skrift og
bruges først og fremmest som initial.
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variant i A – altså || (37). Her er der for mig at se utvivlsomt tale
om en forstørret minuskel (med uncialform).

|ð|: Grafklassen |ð| repræsenteres almindeligvis af en graf hvis
tværstreg udgår fra skæringspunktet mellem skaft og bøjle, fx (39),39 B 14r18
undertiden dog fra et punkt længere oppe på skaftet, fx (40). Også

40 B 14r1
i A har skaftet ombøjning mod venstre, men det er generelt ikke
så krumt. Tværstregen placeres almindeligvis temmelig højt oppe
på skaftet og adskiller sig ydermere fra den i B anvendte type ved
meget tydeligt at skære skaftet. Dens ombøjning på højre side af
skaftet varierer en smule, jf. (41) og (42).41 A 1v1

42 A 6r35

Begge skrivere anvender |ð| i ret stor udstrækning, hvilket
harmonerer med den generelle brug i perioden. Grafklassen er
ikke belagt i de ældste islandske håndskrifter,1 men begynder
at dukke op i de første årtier af 1200-tallet (for alvor omkring
1225) i takt med en stigende trøndsk indflydelse på islandsk skrift.
Almindeligt bliver |ð| dog først efter 1250. I første halvdel af
1300-tallet bruges grafklassen fortsat ret regelmæssigt, men i
løbet af århundredet går den af brug og er således meget sjælden
i diplomer efter 13502 og reintroduceres først i slutningen af
1700-tallet.3

|e|: Manifestationerne af |e| følger hos begge skrivere den i
den prægotiske periode almindelige praksis ved at være skrevet i
tre drag og have skrå tværstreg. I B afsluttes graferne normalt med
en tunge der peger skråt opad,4 jf. fx (43) og (44). I A, hvor tvær-43 B 14r9

44 B 14r14
stregen ofte er endnu mere skrå, har graferne derimod almindelig-
vis ingen tunge, fx (45), hvad enten de optræder i eller uden for

45 A 6r28
finalstilling. En tungelignende streg kan dog forekomme når den
efterfølgende grafs initialstreg knytter an til grafen.
Manifestationerne af |e| er ikke lige så runde som i de ældste

håndskrifter. Mere kantede eller spidse former begynder da også
at optræde fra efter c1250 (jf. kommentarerne til |c|), og et resultat
af den øgede kantethed bliver efterhånden at bøjlens størrelse

1Et faktum som ifølge Hreinn Benediktsson (1965, s. 22, note 1) ikke – som anta-
get i Flom (1914–15) – skyldes en tendens i 1000-tallets England til at sammen-
blande |þ| og |ð| og bruge det ene for det andet, men derimod at “[i]n the absence
of a special orthographic convention (like that of ‘þ’ vs. ‘ð’), the Old Norse pho-
nemic structure would have dictated, as the simplest possible orthography, the
use of ‘þ’, once it was imported, for the spirant in all positions”.

2Grafklassens forsvinden betragtes normalt – på linje med dens indførelse – som
resultat af norsk indflydelse på islandsk skrift. Man kunne imidlertid også fo-
restille sig at et rent grafisk fænomen kan have spillet en betydelig rolle. I løbet
af 1300-tallet begynder |ꝺ| således at manifesteres med et skaft der bøjes tilbage
mod højre, hvorved der opstår en bøjle som kan gøre det umuligt at skelne det
fra |ð| (jf. fx Stefán Karlsson 2002, s. 836). Noget sådant er eksempelvis tilfældet
i Möðruvallabók (jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 11 og 35). Et grafisk sam-
menfald mellem |ꝺ| og |ð| har med andre ord gjort det muligt at anvende |ꝺ| for
/þ/. At det relativt hurtigt gennemføres, skal rimeligvis ses i lyset af at sprog-
brugerne uden videre har kunnet afgøre hvornår |ꝺ| har repræsenteret hhv. /þ/
og /d/. Er denne forklaring korrekt, er det et interessant eksempel på hvorledes
et rent palæografisk forhold kan forårsage en markant ortografisk ændring. Om
brugen af |ð|:|þ|:|ꝺ| som betegnelse for /þ/ (herunder historisk perspektivering),
se afsnit 4.4.5.2.16.

3Om brugen af |ð| i islandske håndskrifter, se især Hreinn Benediktsson (1965,
s. 43–4), Seip (1954, s. 44–5, 92 og 138–39) og Spehr (1929, s. 24–9). Om graf-
klassens manifestation(er) i den ældste tid, se Spehr (1929, s. 81–2).

4 I de ældste islandske håndskrifter er tungen almindeligvis også ganske skrå. I
ældre karolingisk skrift (på kontinentet) var den derimod vandret, men allerede
i 1000-tallet pegede den hyppigt opad, og dette træk forstærkedes i 1100-tallet,
jf. Derolez (2003, s. 61).

3.3.2



Palæografi 55

forøges (jf. gotisk bogskrift). Dette er dog ikke særlig udpræget
hos nogen af skriverne.1

|é|: |e| kan hos begge skrivere forsynes med accentstreg. Som
beskrevet ved |á| kan stregens placering variere noget (undertiden
afhængigt af den efterfølgende grafs højde).2 Som eksempler kan
nævnes (46) og (47) i B og (48) og (49) i A. 46 B 11r3

47 B 15r38

48 A 9r4

49 A 24r50

|ę|: I såvel A som B kan |e| forneden forsynes med en høj-
revendt krog (hhv. omtrent 300 og 85 gange).3 Krogen kan være
mere eller mindre lukket, men i B er den generelt mere kantet end
i A, jf. fx (50), (51) og (52) i B samt (53) og (54) i A. En mere spids

50 B 14v44

51 B 14v33

52 B 12r26

53 A 4r7

54 A 4r31

udformning af krogen er typisk for den mellemklassiske periode i
modsætning til den rundere udformning i tiden før c1250.4

||: |ę| kan forsynes med accentstreg i såvel A som B
(hhv. 12 og 21 gange). Som ved alle grafer med accentstreg
varierer stregens placering en smule, men den er oftest anbragt
midt over grundtegnet, jf. fx (55), (56) og (57) i B og (58) og (59) i A.

55 B 13r21

56 B 11r44

57 B 10v45

58 A 7v40

59 A 36r22

|E¹ E²|: Grafklassen |E¹|, der manifesteres som et forstørret
|e|, er belagt knap 90 gange i B. Størrelsen varierer, og tungen
kan være mere eller mindre tydelig, jf. fx (60) og (61). Denne

60 B 14r18

61 B 14r21

grafklasse anvendes i langt mindre omfang i A, dog fx (62). Hos

62 A 29r12

denne skriver finder man oftere grafklassen |E²|, fx (63). Over for

63 A 1v28

omtrent 500 tilfælde med |E²| (uncial form) finder man i A således
blot 19 sikre tilfælde med |E¹| (forstørret minuskel). Desuden kan
det noteres at de relativt få eksempler på |E¹| ikke fordeles jævnt
i A. Bortset fra ét eksempel i andet læg (‘Eẏþenꝺr’ 5v33), optræder
alle eksemplerne i håndskriftets tre sidste læg (fra 24v og frem).5
Begge grafklasser er almindelige i periodens håndskrifter som
manifestation af ⟨E⟩, men den overordnede tendens skulle ifølge
Lindblad (1954, s. 11–12) være den at den forstørrede minuskel
vinder stadig mere frem på bekostning af uncialen.6 Bemærk dog
at den forstørrede minuskel er meget udbredt i de ældste kilder.
Eksempelvis er den enerådende i AM 237 a fol (c1150), og i AM
677 4° B (c1200–25) finder man såvel kapitæl- som uncial- og
minuskelform. De to førstnævnte optræder kun i margenen, mens
den forstørrede minuskel anvendes i den løbende tekst, jf. Wein-
stock (1967, s. 53). Det er derfor tvivlsomt om man kan betragte
den konsekvente brug af |E¹| i B som et træk der peger frem i tiden.7

1Om udformningen af |e| i ældre islandsk skrift, se Spehr (1929, s. 101–2) og Seip
(1954, s. 49 og 90).

2 Jf. således det sidst anførte eksempel fra A, (48), der vidner om at accentstregen
sandsynligvis er tilføjet efter færdigskrivningen af resten af ordet, selvom det
i dette tilfælde kunne skyldes underlængden fra en graf i den foregående linje
(hvilket dog ikke fremgår af udklippet).

3Almindeligvis er det tydeligt at krogen er højrevendt, men som det fremgår af
(58), kan den undertiden forekomme venstrevendt når den er blevet påbegyndt
lidt for langt fra grundlinjen.

4 Jf. Spehr (1929, s. 102).
5Læg fire rummer ét eksempel, læg fem rummer elleve eksempler og læg seks
rummer seks eksempler. Man synes ikke at kunne spore specielle tekstuelle
mønstre.

6Det kan i øvrigt bemærkes at det i Lindblad (1954, s. 11) fremsatte udsagn om at
den unciale form synes enerådende i A, er forkert.

7Det er derfor formentlig heller ikke rimeligt når jeg i Kjeldsen (2005b) katego-
riserer brugen af |E¹| som et yngre træk i AM 162 A ϑ fol.
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|É|: |E¹| modificeres en enkelt gang med accentstreg i B (aldrig
i A). Stregen er anbragt ganske langt til højre for grundtegnet i en
højde der ikke overstiger dettes, jf. (64).64 B 11v31

|Ę|: |E¹| forsynes i A en enkelt gang med krog forneden
(aldrig i B), jf. (65).65 A 23r55

|ꝼ f|: I B udgøres grafklassen |ꝼ| (insulært f ) af to graftyper.
Den klart hyppigste, ‖ꝼ¹‖, manifesteres enten med højreombøjning
på underlængden eller næsten ingen ombøjning, fx (66), (67) og66 B 14r26

67 B 14r26

(68). Den anden graftype, ‖ꝼ²‖, manifesteres med venstreombøj-

68 B 14r14

ning og ofte en længere underlængde, fx (69). Som det fremgår af

69 B 25r15

de anførte eksempler, er bistavene almindeligvis mere eller min-
dre reducerede til prikker. Det kan bemærkes at de to graftyper
ikke fordeles ligeligt i B. Af de i alt godt 90 registrerede eksem-
pler på ‖ꝼ²‖ optræder over 50 på første side (10r). På den følgende
side, 10v, har jeg registreret syv eksempler, men ellers er det gen-
nemsnitlige antal eksempler under to pr. side med undtagelse af
den for B selvstændige 25r. På trods af den mindre tekstmængde
indeholder denne side hele ni eksempler.1
I A har jeg kun fundet eksempler på ‖ꝼ¹‖, der så at sige altid ma-

nifesteres med tydelig højreombøjning. Hos denne skriver er tvær-
stavene i endnu højere grad reducerede til prikker eller løse streger
(oftest er en af sidestavene blot en prik, mens den anden i højere
grad har karakter af en streg), jf. fx (70) og (71).70 A 27v19

71 A 6r9

I modsætning til i B finder man i A i otte tilfælde også graf-
klassen |f| (karolingisk eller latinsk f ). To af eksemplerne optræ-
der i overskrifter (20v53 og 23v12), to i interlineære rettelser (7v12
og 26v23), mens de resterende optræder i almindelig løbende tekst
(20r8, 23v3, 29v35 og 32r38). Grafklassen adskiller sig fra |ſ | ved en
tydelig tværstreg,2 jf. fx (72).72 A 20r8
Anvendelsen af |f| i de to overskrifter kunne tænkes foranlediget

af at disse er skrevet efter den omkringstående tekst, idet en graf
med underlængde kunne have kollideret med en graf med over-
længde i den følgende linje. Denne forklaring ville imidlertid kun
kunne gøre sig gældende i det ene af tilfældene (23v12), og heller
ikke her er den helt overbevisende. Kun i de to interlineære tilfø-
jelser kan brugen siges at være direkte forårsaget af ydre omstæn-
digheder, idet en graf med underlængde ville have kollideret med
graferne på grundlinjen.
Den manglende brug af |f| i B og den yderst sparsomme anven-

delse i A er forventelig. |ꝼ| forekommer ikke i de ældste islandske
håndskrifter, men dukker op omkring samme tidspunkt som |ð|
(første eksempel c1210). I begyndelsen bruges grafklassen især i
forbindelse med interlineære forkortelser, men mod midten af år-
hundredet bliver den mere og mere frekvent, og fra c1250 er den
nærmest enerådende.3
Til manifestationen af |ꝼ| kan det i øvrigt bemærkes at typen

med kraftig reduktion af bistavene (til prikker) er den ene af de
to typer der er brugt i 1200-tallet. I Norge hører den hjemme i
Trøndelagen, og den findes i mange islandske håndskrifter fra

1Dette forhold diskuteres nærmere i afsnit 6.2.
2 Skal graferne i nogle tilfælde måske ligefrem betragtes som rettelser fra |ſ |?
3 Først fra 1500-tallet vinder (latinsk) |f| atter frem, og visse skrivere benytter
endda |ꝼ| så sent som i 1600-tallets første halvdel. Om |ꝼ| og |f|, se i øvrigt Hreinn
Benediktsson (1965, s. 41–3), Seip (1954, s. 45–6, 92 og 139) og Spehr (1929,
s. 63–6).
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midten og slutningen af 1200-tallet1 – og således også i MskMS.
En anden type, der i Norge især anvendes på Sydvestlandet, med
bistave bestående af egentlige streger, bruges også i denne periode,
men er mindre frekvent.2

|Ꝼ F|: |Ꝼ| optræder otte gange i B, fx (73). Grafklassen er også 73 B 15r29
belagt i A, hvor den anvendes omtrent 100 gange, men her har
graferne en lidt anden udformning idet bistavene er reducerede til
prikker. Man kan hos denne skriver skelne mellem to graftyper.
Oftest har underlængden – som den tilsvarende minuskel – om-
bøjning mod højre som i (74), men i omtrent en erdedel af tilfæl- 74 A 18r40
dene finder man venstreombøjning, fx (75).3

75 A 33r31

Ved siden af (insulært) |Ꝼ| finder man i A i syv tilfælde også (ka-
rolingisk) |F|, fx (76) og (77), hvoraf det sidstnævnte eksempel er

76 A 31v26

77 A 33v29

eneste forekommende tilfælde med underlængde. Alle eksempler
på |F| optræder i røde overskrifter.

|g|: Manifestationen af |g| varierer noget i B. Almindeligst er
en graftype hvor graferne blot består af en ring forsynet med hale,
det hele skrevet i fire drag, jf. fx (78). Sjældnere er en graftype der

78 B 14r26

adskiller sig fra den førstnævnte ved at graferne tillige har tunge, fx
(79). I enkelte tilfælde synes graferne trukket i tre drag, fx (80), og

79 B 14r22

80 B 10r3

en enkelt gang er hale og ring forbundet med en hårstreg, jf. (81).

81 B 12r23

En graftype helt uden tunge forekommer også i A, fx (82), men

82 A 6r8

oftest finder man en svag antydning af tunge i form af en initi-
alstreg, fx (83). Derimod bruger hånd A ikke en mere udpræget

83 A 6r5

(mindre skrå) tunge. Underlængden kan undertiden fremstå mere
kantet end i de to hidtil anførte eksempler, jf. fx (84). Også i A sy-

84 A 6r15

nes graferne skrevne i fire drag foruden den eventuelle svagt anty-
dede tunge, hvilket fremgår særlig tydeligt af det lettere forskrevne
(85).

85 A 4r7

I et bredere skrifthistorisk perspektiv er |g| sandsynligvis den
mest varierende minuskelgrafklasse.4 Fra tidlig tid kan bøjlen
skrives på forskellig vis. Almindeligst er en type hvis bøjle udgøres
af en ring hvortil underlængden føjes (enten ved grundlinjen
eller ved bøjlens top), men ofte fortsættes den anden streg blot
direkte over i halen. Fra den ældste tid manifesteres |g| både med
og uden tunge. I den klassiske periode er en graftype med åben
underlængde (hale) det almindelige, men det er særlig i anden
halvdel af 1200-tallet at visse skrivere (som i MskMS) trækker
underlængden meget langt til venstre så den føres ind under op til
flere foregående grafer.5

1Denne trøndske type har (i norske håndskrifter), når den ikke er påvirket af
kursiven, normalt en ret lige underlængde (jf. Spehr 1929, s. 61–3).

2Den senere meget udbredte type hvor bistaven udgøres af to buer eller bøjler,
er noget yngre og dukker først op i 1300-tallet. Den er udviklet af en type hvor
den øverste del af bistaven (dvs. den øverste streg) danner en bøjle, mens den
nederste udgøres af en tydelig, vandret streg, en type som (sammen med andre)
bl. a. bruges i AM 39 fol (c1300). Om forskellige typer af |ꝼ|, se Spehr (1929,
s. 61–6), Lindblad (1954, s. 24–5), Seip (1954, s. 45–6, 92 og 139) og StefánKarls-
son (2002, s. 836).

3Venstreombøjning er særlig frekvent i røde overskrifter, hvor det med fuld læ-
selighed forekommer på 4v18, 5r8, 26r2, 27r4, 30r38, 30v3, 33r31 og 34v22.

4 Jf. eksempelvis Weinstock (1967, s. 13).
5En type med to lukkede cirkler er til gengæld afgjort ældre. Om |g| i ældre is-
landsk skrift, se Hreinn Benediktsson (1965, s. 46), Spehr (1929, s. 116–18), Seip
(1954, s. 50) og Stefán Karlsson (2002, s. 836–37). Om |g| i karolingisk og præ-
gotisk skrift på kontinentet, se eksempelvis Derolez (2003, s. 50 og 61–2).
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|G|: |G| optræder i alt 20 gange i B. Graferne har kapitælform,
men den øvre hages udformning varierer, idet den afslutningsvis
kan bøjes opad, sammenlign eksempelvis (86) og (87).86 B 11r34

87 B 10v37

I A manifesteres |G| ligeledes som grafer med kapitælform, men
bortset fra et enkelt tilfælde, (88), bøjes den øvre hage aldrig opad

88 A 22r29

hos denne skriver. Grafernes størrelse varierer noget, og underti-
den kan det være svært at afgøre om der er tale om |G| eller |ɢ|. Som
yderligere eksempler kan anføres (89) og (90).

89 A 36r4

90 A 36r41

Kapitælformen er også i andre klassiske håndskrifter uden
sammenligning den almindeligste manifestation, men undertiden
finder man tillige en type der udspringer af den latinske uncial.1

|ɢ|: Kapitælen |ɢ| bruges 70 gange i B. Almindeligst er en graf-
type hvis grafer minder om manifestationerne af |G| bortset fra at
hagen aldrig bøjer opad, jf. fx (91) og (92). Undertiden lukkes gra-

91 B 14r15

92 B 14r23

ferne næsten helt som i (93). Forholdet mellem den lukkede og den

93 B 14r37

åbne graftype er omtrent 1:5.
I A finder man almindeligvis en graftype der minder meget om

den førstnævnte (åbne) type i B, jf. fx (94), men undertiden finder

94 A 4r26

man også her mere lukkede grafer (dog ikke så lukkede som i B),
jf. fx (95).

95 A 4r24

Den hyppige brug af |ɢ| i MskMS harmonerer med at grafklas-
sen er belagt i flertallet af 1200-tallets islandske håndskrifter.2 I
1300-tallet går brugen af |ɢ| – som de øvrige kapitæler – derimod
tilbage.

|h|: |h| manifesteres i B altid med underlængde, men manife-
stationen af såvel skaftets top som sidestaven varierer. Om skaf-
tets top gælder det samme som anført ved |b|, og af de fire eksem-
pler (96), (97), (98) og (99) repræsenterer de to førstnævnte uden96 B 14r20

97 B 14r12

98 B 14r29

99 B 13r10

sammenligning de almindeligste graftyper. Sidestaven berører al-
mindeligvis skaftet (ofte blot ved en hårstreg), men det er langtfra
ualmindeligt at den som i (96) er fritstående.
I A finder man overordnet samme graftyper, men som ved andre

graftyper med overlængde er skaftet almindeligvis kløftet, selvom
skafter uden kløftning forekommer. Sidestavens krumning varie-
rer, ikke mindst som resultat af hvor langt trykstregen påbegyndes
fra grafens skaft. Som eksempler kan nævnes (100), (101) og (102).

100 A 4r5

101 A 6r7

102 A 27v27

Den mere eller mindre kantede sidestav er forventelig, da |h|
tidligere end andre grafklasser overgår fra ældre rundere manife-
stationer til yngre mere kantede eller knækkede. Forventeligt er
det ligeledes at graferne har underlængde, da en sådan udformning
allerede optræder i nogle af de ældste islandske håndskrifter.3

1 Jf. Lindblad (1954, s. 17–18).
2 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 83), Spehr (1929, s. 148) og Lindblad (1954,
s. 65). Lindblad bemærker i øvrigt at |ɢ| skulle være den eneste betegnelse for
/gg/ i B, men dette er ikke korrekt (jf. afsnit 4.4.5.2.4).

3 Jf. Spehr (1929, s. 86) og Seip (1954, s. 50 og 90). Overgangen til en form med
underlængde kendes i øvrigt fra det meste af det europæiske skriftområde, jf. fx
Derolez (2003, s. 62).
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||: || kan hos begge skrivere beskrives som en uncial eller
forstørret minuskel (som uncialen sammenfalder med). På grafty-
peniveau finder man en vis variation, jf. fx (103) og (104) i B og 103 B 14r30

104 B 10v25

(105), (106), (107) og (108) i A. Eksempel (107), som udmærker sig

105 A 6r6

106 A 27v39

107 A 26v12

108 A 28r4

ved at have enmeget lang (krum) underlængde og en noget særegen
udformning af skaftets top, og (108), der har en særlig udpræget
kløftning, skal formentlig ses i lyset af at de optræder i margenen,
men den mere almindelige graftype som manifesteres i (105) og
(106), optræder ligeledes i margenen.
Uncialformen er den almindelige i klassiske håndskrifter, mens

kapitælformen først og fremmest anvendes som initial.1

|ı|: Ved |ı| kan man kun regne med én graftype,2 men initial-
stregens udformning kan variere en smule. Der er i B dog aldrig
tale om kløftning. Som eksempler kan anføres (109) og (110),

109 B 14r11

110 B 14r9

hvoraf det sidste eksempel har en usædvanlig kraftig optakt. I A
har |ı| generelt mere udpræget optakt, og man finder ofte tendens
til egentlig kløftning. Sammenlign eksempelvis (111), (112) og (113).

111 A 27v7

112 A 27v15

113 A 27v19

|í|: |ı| kan i såvel A som B forsynes med accentstreg (hhv.
omtrent 250 og 40 gange). Som ved alle grafer med accentstreg
kan placeringen af stregen variere en smule, men den er oftest
anbragt midt over grundtegnet. Som eksempler kan anføres (114),

114 B 11v13

(115) og (116) i B og (117) i A.

115 B 15v28

116 B 15v19

117 A 4r6

|I|: |I| er belagt tre gange i B og manifesteres som en lodret
streg med fortykkelse foroven. Grafklassen adskiller sig fra |l| ved
bl. a. at være højere og aldrig have kløftning, jf. (118). |I| er ikke

118 B 14v38

belagt i A.

1Om ⟨H⟩ i klassiske oldislandske håndskrifter, se Lindblad (1954, s. 18–19).
2 I og med at |ȷ| regnes for en selvstændig grafklasse.
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|ȷ|: |ȷ| optræder 14 gange i B og manifesteres altid med en
karakteristisk krum form, ved hvilken grafklassen ud over under-
længden adskiller sig fra |ı|, jf. (119) og (120). |ȷ| forekommer også119 B 11r5

120 B 11r30

i A (21 gange), men her fremstår graferne ikke nær så krumme
som i B. Til gengæld er graden af ombøjning ret stor, jf. fx (121)

121 A 18r33

og (122). Hos begge skrivere anvendes |ȷ| udelukkende i numeralier.

122 A 33v18

||: |ȷ| modificeres en enkelt gang med accentstreg i B, jf. (123),

123 B 14r37

men aldrig i A.

|J|: |J| er i B langt almindeligere end |I| og manifesteres med
tydelig underlængde. De enkelte grafers størrelse varierer dog
noget (især underlængden), og toppen kan enten være fortykket
eller kløftet, jf. fx (124) og (125). Det sidstnævnte eksempel er

124 B 11r27

125 B 11r30

mest repræsentativt for grafklassen. I A varierer manifestationen
også med hensyn til grafernes størrelse og skaftets kløftning, jf. fx
(126) og (127). I margenen optræder der én gang en graf med særlig

126 A 27v20

127 A 3r38

tydelig kløftning, nemlig (128).

128 A 19v22

|k|: |k| manifesteres med varierende udformning af skaftets
top, og for både A og B er mønstret som beskrevet under |b|. Hos
begge skrivere er bøjlen almindeligvis helt lukket oventil (underti-
den dog blot med en hårstreg). I B varierer benets længde noget, og
når det er langt, kan det afsluttes med en ombøjning. I A varierer
benets længde også noget, men her er det aldrig rigtig kort. Som
eksempler kan anføres (129) og (130) i B samt (131) og (132) i A.

129 B 14r21

130 B 14r33

131 A 6r11

132 A 6r6

|k| gennemgår ikke de store forandringer i klassisk tid og
manifesteres fra de ældste håndskrifters tid normalt med lukket
bøjle1 og et ben der når ned til grundlinjen.2

1 I AM 237 a fol er bøjlen dog mere åben, og der er sandsynligvis tale om en ældre
type, jf. Spehr (1929, s. 88–9) og Seip (1954, s. 50).

2 Jf. Spehr (1929, s. 88–9).
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|K|: |K| manifesteres hos begge skrivere som en forstørret
minuskel, jf. fx (133) i B og (134) og (135) i A. Som det fremgår af 133 B 11r46

134 A 26r38

135 A 4v22

illustrationerne, er forholdet mellem skaft og bistav dog ikke ens i
A og B, idet bistaven er forholdsmæssig større i B. Den forstørrede
minuskel er reglen i ældre islandsk skrift, hvor kapitælformen er
sjælden.1

||: || forekommer omtrent 30 gange i B og ligner en art liga-
tur af |k| og |c|.2 Udformningen af skaftets top varierer en smule,
jf. (136) og (137). I A bruges grafklassen muligvis en enkelt gang i

136 B 14v10

137 B 15v42

(138), men eksemplet er usikkert (der er tale om sidste del af adjek-

138 A 20v1

tivformen auðigt efter sideskift).
|| stammer fra den græske uncial3 og er et i nordisk perspektiv

særislandsk fænomen, der rimeligvis går tilbage til Den første
grammatiske afhandling.4 Grafklassens udbredelse er dog ikke
stor, og den optræder kun i et ret begrænset antal håndskrifter fra
1200-tallet og første halvdel af 1300-tallet.5

|l|: |l| manifesteres med varierende udformning af skaftets
top. Som eksempler kan fra B anføres (139), (140) og det mindre 139 B 14r26

140 B 14r26

repræsentative (141). I A er skaftet oftest kløftet. Som eksempler

141 B 14r22

kan nævnes (142), (143) og (144). Ombøjningen ved grundlinjen er

142 A 4r11

143 A 4r17

144 A 4r28

ikke specielt spids hos nogen af skriverne, men på den anden side
er der ikke tale om den helt runde ombøjning som er karakteristisk
for den allerældste islandske skrift.6

|L|: |L| bruges ikke i B, men derimod i en række tilfælde i A,
fx (145). Som det fremgår af illustrationen, er grafen trukket i tre

145 A 2r16

drag. Først har skriveren skrevet hvad der i formen svarer til et
|l|, bortset fra at skaftet ikke føres helt ned til grundlinjen. Dette
forbindesmed en bølget streg der påbegyndes til venstre for skaftet
ved grundlinjen og afsluttes med en kraftig ombøjning noget til
højre for skaftet. I et enkelt tilfælde synes der ikke at være tale
om én bølget streg ved grundlinjen, idet den nedre del af grafen
er trukket i to drag, hvis ikke højredelen er ført direkte videre fra
skaftet, jf. (146).

146 A 36v26

Den i A anvendte graftype er også den almindeligste i de
fleste af de nogenlunde samtidige håndskrifter som omtales i
Lindblad (1954, s. 19–21) og dér kategoriseres som ‘L¹’. Samme
sted bemærker Lindblad dog at få majuskler udviser lige så stor
variation som netop |L|.

|m|: |m| manifesteres i B med forskellig grad af optakt, idet
initialstregen varierer, jf. (147) og (148). Det sidstnævnte eksempel 147 B 14r18

148 B 14r27

med helt vandrette optakter er dog ikke specielt repræsentativt.
Bortset fra en generelt større regelmæssighed i udformningen

1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 46).
2At det også er blevet opfattet således af visse skrivere, er den undertiden fo-
rekommende brug af ⟨kc⟩ for /kk/ sandsynligvis en indikation af, jf. Hreinn
Benediktsson (1965, s. 54).

3Det ligner det |k| som benyttes på et tidligt stadium i den karolingiske minuskel-
skrift, jf. Stefán Karlsson (2002, s. 833).

4 Jf. bl. a. Hreinn Benediktsson (1965, s. 46, og 1972, s. 111–12).
5 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 46), Spehr (1929, s. 90–1) og Lindblad (1954,
s. 66).

6 Jf. Spehr (1929, s. 82).
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adskiller manifestationerne af |m| i A sig ikke væsentligt fra de
tilsvarende i B, jf. fx (149) og (150).149 A 4r3

150 A 6r28 ||: || med krumt tredjeskaft med underlængde er belagt i
en række tilfælde i B (forholdet mellem || og |m| er ca. 1:100),
udelukkende i finalstilling, fx (151). Grafklassen er ikke belagt i A151 B 14r9 og er også sjælden i andre håndskrifter og anvendes vist slet ikke
før c1250.1

|M|: |M| manifesteres hos begge skrivere som grafer med
uncialform. De to første skafter mødes ved grundlinjen og ligner
tilsammen et ovalt |O|, mens det tredje skaft har underlængde. Det
sidste er meget udpræget i B, mens det – ligesom grafens stør-
relse – varierer mere i A og aldrig er så markant.2 Som eksempler
kan anføres (152) i B og (153) og (154) i A. Uncialformen er langt152 B 15v12

153 A 4r10

154 A 4v3

den almindeligste manifestation i den klassiske periode.3

|ᴍ|: Kapitælen |ᴍ| bruges hyppigt i B og manifesteres som
grafer med uncialform svarende til dem man finder ved |M|, fx
(155). I A er grafklassen langt mindre frekvent, men grafernes

155 B 11r23

udformning adskiller sig ikke nævneværdigt fra den man finder
i B. Til gengæld har de noget tydeligere underlængde end samme
skrivers manifestationer af |M|, jf. fx (156) og (157).4

156 A 3v17

157 A 4r27

|n|: |n| manifesteres nogenlunde ens hos de to skrivere. Som
ved |m| kan graden af optakt og udformningen af ombøjningen
ved grundlinjen variere, jf. eksempelvis (158) og (159) i B og (160)

158 B 10r9

159 B 14r39

160 A 27v24

og (161) i A.

161 A 27v25

|ƞ|: |ƞ| anvendes hyppigt af begge skrivere, men er særlig fre-
kvent i B,5 hvorfra der som eksempler kan anføres (162) og (163)

162 B 14r40

163 B 11r42

samt det lidt afvigende (164). Som eksempler fra A kan nævnes

164 B 14r11

(165), (166) og (167). Grafklassen manifesteres med meget tydelig

165 A 6r9

166 A 4r15

167 A 6r8

underlængde i såvel A som B, men grafernes andetskaft er generelt
mindre krumt i B, og underlængden føres almindeligvis mere mod
venstre i denne del af håndskriftet.
|ƞ| udspringer af diplomskriften og bruges kun meget sporadisk

før 1250, men herefter bliver typen mere almindelig. Den er
således langt hyppigere end ||, hvilket kun til dels skyldes at den

1 Jf. Spehr (1929, s. 119).
2En så udbredt variation i manifestationen af en grafklasse må betegnes som aty-
pisk for A og noget somman i højere grad kunne have forventet i B. Det skyldes
formentlig en form for sammenblanding med kapitælen |ᴍ|, som i A hyppigt an-
vendes i proprier, og som netop har længere underlængde end |M|. Derfor kan
det undertiden også være vanskeligt at skelne mellem |M| og |ᴍ|.

3 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 47).
4Om |ᴍ| i islandsk skrift, seHreinnBenediktsson (1965, s. 83), Seip (1954, s. 58) og
Spehr (1929, s. 149). I prægotisk skrift på kontinentet kunne uncialt |ᴍ| anvendes
i stedet for |m| ved linjeudgang, et træk der synes overtaget fra diplomskriften,
jf. Derolez (2003, s. 62).

5 Som det vil fremgå af afsnit 4.4.5.2.10, skal den større frekvens i B ses i lyset af
at |ƞ| næsten er gennemført på bekostning af |ɴ| (i betegnelser for /nn/).
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også kan have samme funktion som |ɴ| og altså betegne /nn/.1
Brugen af |ƞ| kulminerer c1300 eller kort efter.2

|¹ ² N|: Grafklassen |¹| optræder hyppigt i B. Der er tale
om en forstørret minuskel med underlængde, men man kan skelne
mellem to graftyper, som adskiller sig fra hinanden ved en bøjle på
førsteskaftet, jf. (168) og (169) vs. (170).3 Bortset fra det enestå- 168 B 14r25

169 B 14r34

170 B 15r4

ende (171) skråner andetskaftet altid udad inden det bøjer til ven-

171 B 11r7

stre. |¹| er også godt belagt i A (omtrent 70 gange), men her kan
man ikke skelne mellem to graftyper, idet grafklassen aldrig mani-
festeres med bøjle. Som eksempel kan anføres (172).

172 A 4r5

I A finder man i fem tilfælde den beslægtede grafklasse |²|, der
manifesteres som en forstørret minuskel uden underlængde, men
med højreombøjning af andetskaftet ved grundlinjen, jf. fx (173) og

173 A 26r11

(174).

174 A 22r28

I A finder man endvidere den – i hvert fald funktionelt4 – be-
slægtede grafklasse |N|. Også i dette tilfælde kan der skelnes mel-
lem to graftyper, hvoraf denmest frekvente er ‖N¹‖, der manifeste-
res med underlængde på andet skaft og en dobbelt (skrå) tværstreg
udgående fra omtrent midten af første skaft, fx (175). Denne graf-

175 A 4r27

type er belagt omtrent 40 gange i A. I 15 tilfælde finder man en lidt
afvigende graftype, ‖N²‖, der adskiller sig fra ‖N¹‖ ved at have én
bred tværstreg i stedet for to smallere, jf. fx (176).5

176 A 9r41

Såvel minuskel- som kapitælformer er almindelige manifesta-
tioner af ⟨N⟩ i klassiske håndskrifter, og de kan, som i A, ofte
optræde side om side.6

|ɴ|: Kapitælen |ɴ| er kun belagt fire gange i B, hvor den ma-
nifesteres som grafer hvis første- og andetskafter forbindes med
en vandret tværstav i midten af midterrummet. Andetskaftet har
en krum udformning med tydelig underlængde, jf. (177). I A mani-

177 B 13r13

festeres grafklassen på stort set samme vis, fx (178) og (179). I A er

178 A 27v24

179 A 27v7

|ɴ|, i modsætning til i B, særdeles frekvent, men de mange eksem-
pler fordeles ikke jævnt i denne del af håndskriftet. På de første 14
sider finder man således kun 7 (!) eksempler, mens de resterende
ca. 1800 eksempler fordeler sig på den resterende del af A. Dette
forhold behandles i afsnit 4.4.5.2.10.
Den hyppige brug af grafklassen i størstedelen af A er for-

ventelig, da |ɴ| er den mest anvendte kapitæl i islandsk skrift.
Den optræder således særdeles hyppigt frem til i hvert fald
tredje erdedel af 1200-tallet og er i mange håndskrifter den
gængse betegnelse for /nn/.7 Når grafklassen tilsyneladende ikke
anvendes så hyppigt i B, skyldes det, som det vil fremgå af afsnit
4.4.5.2.10, først og fremmest at hånd B i vid udstrækning anvender
|ƞ| i funktioner hvor A anvender |ɴ|.

1Den specielle brug af |ƞ| for /nn/ skal rimeligvis ses i lyset af at nogle skrivere
(som hånd B) udelukkende bruger en forstørret minuskel med underlængde for
majuskelgrafklassen |N|. Den dertil bedst svarende kapitæl måtte følgelig blive
et |ƞ|. Forholdene i B minder om situationen i det nogenlunde samtidige AM
519 a 4° (jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 35).

2 Jf. Stefán Karlsson (2002, s. 837).
3Graftypen med bøjle er kun belagt to gange (af 60) og begge gange i margenen.
4 I en vis grad også i typologisk henseende.
5Bemærk altså at man ved ⟨N⟩ finder en markant forskel mellem A og B, idet B
ikke rummer eksempler på den i A uden sammenligning mest anvendte graf-
klasse |N|.

6 Jf. Lindblad (1954, s. 21–2).
7 Jf. fx Hreinn Benediktsson (1965, s. 82) og Lindblad (1954, s. 70–2).
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|o|: |o| manifesteres hos begge skrivere sommere eller mindre
ovale grafer. Den første bues begyndelsespunkt varierer, men
findes almindeligvis lidt til venstre for grafens midte, jf. (180) og180 B 14r28
(181) i B og (182) og (183) i A. Graferne fremstår oftest lidt rundere

181 B 14r30

182 A 27v4

183 A 27v15

i A, men som i tilfældene |c| og |e| manifesteres grafklassen – som
forventet i anden del af 1200-tallet – mere kantet end i de ældste
håndskrifter.1

|ó|: |o| kan hos begge skrivere modificeres med en accentstreg,
dog betydelig oftere i B end A (hhv. 30 og 4 gange). Stregens
placering varierer en smule, men den er oftest anbragt midt over
grundtegnet, jf. fx (184), (185) og (186) i B og (187) i A.184 B 13r16

185 B 15v20

186 B 11v26

187 A 33v13

|ǫ|: |o| kan hos begge skrivere modificeres med en højrevendt
krog forneden, udgående fra grafens venstre bue. |ǫ| er dog
betydelig mere frekvent i B, hvor det er belagt godt 60 gange over
for blot 9 tilfælde i A. Som eksempler kan anføres (188) i B og

188 B 10r9

(189) i A. Som ved |ę| er den oftest noget spidse udformning af

189 A 9r39

krogen typisk for perioden efter 1250.

||: |ǫ| modificeres med en accentstreg i syv tilfælde i B,2
normalt midt over grundtegnet, men én gang til venstre for dette,
jf. (190) og (191). Grafklassen forekommer ikke i A.

190 B 15v18

191 B 14r39

|ø|: |o| modificeres i B én gang med en tværstreg, der udgår fra
midten af den første bue, skråner opad og skærer den anden bue
over midten (192).Mens |ø| således er særdeles sjældent i B, anven-

192 B 14r22

des grafklassen hyppigt (omtrent 1000 gange) i A, hvor den ma-
nifesteres på nogenlunde samme vis. Tværstregen skærer almin-
deligvis højrebuen, men undertiden er der ingen spor af den fine
hårstreg, således at tværstregen blot når hen til højrebuen. Som ek-
sempler kan anføres (193) og (194).

193 A 4r4

194 A 4r39

Grafklassens manifestation med en tydeligt skrå tværstreg der
skærer højrebuen, er den almindelige i islandsk skrift, men man
finder også, ud over eksempler som i A hvor tværstregen blot mø-
der højrebuen, eksempler på en anden type med en helt (eller næ-
sten helt) vandret tværstreg, der holder sig inden for |o|-cirklen.
Den sidstnævnte type, der er enerådende i anglonormannisk skrift,
er ifølge Seip (1954, s. 54) den almindeligste på Island i ældre tid,
mens det i Hreinn Benediktsson (1965, s. 29) blot siges at typen
med skrå tværstreg der skærer |o|-cirklen, er den almindeligere |ø|-
type i nordisk skrift.
Det fremgår således ikke klart, hvorledes Hreinn Benediktsson

vurderer forholdet mellem de to |ø|-typer i islandske håndskrifter
i den allerældste periode, hvilket ellers må være centralt i denne
forbindelse, i argumentationen for eller imod skriftens engelske
ophav. Hreinn Benediktsson konkluderer at |ø| i nordisk skrift
(“in Nordic writing”), hvor |ø|-typen med den nær vandrette streg
inden i |o|-cirklen er den sjældnere (“decidedly less frequent”) i for-
hold til den almindelige type med skrå streg der skærer gennem
grafens buer, kan være opstået uafhængigt af det i England op-

1Om manifestationen af |o| i den ældste islandske skrift, se Spehr (1929,
s. 98–100).

2Eller otte, hvis der er tale om || i ‘p’ 13r45. I sin udgave af Morkinskinna har
Finnur Jónsson læst dette som |o|, men der kan også være tale om |ǫ|, || eller ||
(det sidste ville dog være enestående og følgelig ikke videre sandsynligt).
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trædende |ø|, som i øvrigt ikke synes at have været videre udbredt
(kendes hovedsagelig fra et “late-twelfth-century” anglonorman-
nisk psalter). Det islandske |ø|, som i de ældste håndskrifter do-
minerer over notationen |eo|, men om hvis udformning (to typer)
Hreinn Benediktsson i grunden ikke udtaler sig, kan enten være
opstået selvstændigt, som en ligatur af |o| og |e|, eller grafklassen
kan være importeret fra Danmark, hvor ærkebispesædet for Island
– i Lund – siden begyndelsen af 1100-tallet har benyttet |o| med
diakritisk tværstreg for at betegne /ø/, jf. gennemstreget |u| og |v|
for /y/ i adskillige danske håndskrifter. Hvor Hreinn Benedikts-
son om det anglonormanniske |ø| udtaler at det helt sikkert er en
ligatur, kan det islandske |ø| være et fra Danmark importeret tegn
med diakritisk tværstreg, som så på islandsk grund er blevet gen-
fortolket som en ligatur, jf. beskrivelsen i Den første grammatiske
afhandling. At dømme af plancherne til de af Hreinn Benediktsson
anførte håndskrifter med |ø| har typen med kort streg der holder
sig inden for |o|-cirklen, været brugt tidligt,1 mens man i ét af de
anførte håndskrifter ser klare eksempler på den anden type, hvor
den tydeligt skrånende streg går langt uden for |o|-cirklen.2
Man kan næppe for nærværende på basis af udformningen

af tværstregen argumentere for et bestemt synspunkt om graf-
klassens oprindelse. Man kan dog muligvis med forsigtighed
fremføre det argument imod Hreinn Benediktssons teori om evt.
dansk oprindelse, at man ikke ellers kender til det danske system
med gennemstregning af vokal til markering af omlyd på Island,
hvorimod brug af ligatur som i England er velkendt.

||: || er ikke belagt i B, men forekommer 32 gange i A,
fx (195) og (196). Til manifestationen af krogen kan det samme 195 A 6r23

196 A 18r30

bemærkes som ved |ę| og |ǫ|. Grafklassen er forholdsvis hyppig i
det med MskMS nogenlunde samtidige AM 519 a 4°.3

|O|: |O| optræder godt 100 gange i B i to graftyper, der
adskiller sig ved en bøjle på indersiden af venstrebuen i den ene.
Begge typer er mere ovale end den tilsvarende minuskel. Hyppigst
er graftypen der manifesteres uden bøjle (forholdet er omtrent
9:1). Som eksempler kan anføres (197) og (198). I A manifesteres 197 B 11r29

198 B 10r9

grafklassen i alle knap 350 tilfælde uden bøjle, fx (199).

199 A 4r9

|Ø|: |Ø| forekommer ikke i B, men muligvis én gang i A i
(200). Som det fremgår af illustrationen, der baserer sig på en

200 A 1r30

UV-optagelse, er det dog temmelig usikkert om der er tale om |Ø|.

|p|: |p| kan i B opdeles i to graftyper der adskiller sig ved un-
derlængdens ombøjningsretning. Den helt dominerende graftype,
‖p¹‖, har enten nærmest ingen ombøjning eller ombøjning mod
højre, jf. (201), (202) og (203). Bøjlen er almindeligvis lukket, men

201 B 14r10

202 B 14r12

203 B 11v39

da det ofte blot er med en hårstreg, er den foroven undertiden åben
som i det sidste af eksemplerne. Også grafernes grad af kantethed

1Eksempler ses Plate 3: AM 315 d fol, c1150–1175, med vandret eller næsten vand-
ret streg, Plate 10: AM 673 a II 4°, c1200, med let skrånende hårstreg, Plate 6:
AM 674 a 4°, c1150–1200, med tydeligt skrånende hårstreg, Plate 7–8: Holm
perg 15 4°, c1200, |ø| ligner ofte |e| til forveksling.

2 Jf. Plate 5: AM 673 b 4°, c1200.
3 Ifølge en søgning i Menotas tekstbank indeholder dette håndskrift godt 80
eksempler.
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varierer. Graftypen ‖p²‖ der manifesteres med venstreombøjning,
(204), bruges kun én gang helt i begyndelsen af B.204 B 10r5 I A har jeg ved |p| kun registreret grafer med ombøjning mod
højre, fx (205) og (206). Som det fremgår af disse eksempler, kan

205 A 4r10

206 A 6r8

underlængdens længde og formen på bøjlen variere.
Det er vist mere end tvivlsomt om ombøjningsretningen kan

bruges i skrifthistorisk perspektiv, men bøjlen er i de ældste
håndskrifter noget rundere end den man finder i MskMS.1

|P|: |P| anvendes ikke i B, men optræder tre gange i A fordelt
på hvad der må betragtes som to graftyper. To gange har graferne
således underlængde, mens |P| én gang manifesteres som en graf
anbragt på grundlinjen, jf. fx (207) og (208).207 A 35v12

208 A 18v19
|q|: |q| bruges relativt hyppigt af begge skrivere, og i såvel

A som B varierer grafernes grad af kantethed en smule, idet den
især afhænger af tværstregens begyndelsespunkt. Underlængdens
højreombøjning kan ligeledes være mere eller mindre udpræget
(begge former for variation optræder først og fremmest i B, mens
manifestationen af grafklassen – som mange andre grafklasser –
er mindre varieret i A), jf. (209) og (210) i B og (211) i A. Graferne209 B 14r24

210 B 25r13

211 A 4r30

trækkes af begge skrivere almindeligvis i tre drag og består
således af et element der ligner skaftet på et |c|, en hagelignende
(tvær)streg og selve skaftet. At dømme af faksimilerne i Hreinn
Benediktsson (1965) synes en sådan manifestation af |q| ikke at
være den almindelige i den ældste islandske skrift, hvor der typisk
først skrives en |o|-lignende komponent og dertil føjes et skaft.

|Q |: I A manifesteres |Q | en enkelt gang som en forstørret
minuskel, jf. (212). Grafklassen synes også belagt én gang i B i212 A 5r25
(213). I håndskrifter fra den klassiske periode er kapitælformer

213 B 16r9

ellers langt almindeligere.

|r|: |r| manifesteres i B almindeligvis med et skaft og en side-
stav der blot udgøres af en enkelt (kort) streg, men undertiden kan
denne forsynes med en kort hage, jf. (214) og (215). I A manifeste-214 B 14r21

215 B 14r25
res grafklassen stort set på samme vis, men her slutter sidestaven
næsten altid med en hage, og ofte har graferne en lidt mere kantet
form, idet en større del af sidestaven udgøres af en hårstreg, jf.
(216) og (217). En sådan mere kantet fremtoning er almindelig216 A 4r13

217 A 6r21
i en række nogenlunde samtidige eller lidt yngre håndskrifter,
hvor det på sidestaven kun er denmindre hage som er en trykstreg.

|ꝛ|: Det såkaldte “r rotunda” eller “runde r”, |ꝛ|, bruges meget
hyppigt i B (omtrent 600 gange), fx (218). I A er grafklassen218 B 13r22
derimod særdeles sjælden og forekommer kun 31 gange, jf. fx
(219) og (220).2 Den manifesteres ret ens hos de to skrivere,219 A 4r8

220 A 4r3 1Om |p| i den ældste islandske skrift med perspektivering til latinske og insulære
håndskrifter, se Spehr (1929, s. 20–1). Jf. desuden Seip (1954, s. 50).

2Distributionen af |r| vs. |ꝛ| behandles i afsnit 4.4.5.2.12. Det kan i forbindelse
med |r| og |ꝛ| i øvrigt bemærkes at man ved siden af disse grafklasser i visse klas-
siske håndskrifter kan finde en beslægtet grafklasse med underlængde |ɼ| (un-
dertiden kaldet “langt” eller “langskaftet r”, mens det i Lindblad (1954) og Spehr
(1929) kaldes hhv. “r³” og “r1”). Denne grafklasse, der ikke optræder i de ældste
håndskrifter, blev dog aldrig rigtig populær. Spehr (1929, s. 123–24) og Lindblad
(1954, s. 27) nævner tilsammen ca. 15 håndskrifter fra 1200-tallet og begyndel-
sen af 1300-tallet hvori den forekommer, se også Hreinn Benediktsson (1965,
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men buen er generelt mere rund i B og afsluttes en anelse højere
end i A, hvor grafklassen generelt også har en mere duolineær
manifestation med tydeligere forskel mellem hår- og trykstreger.
Til gengæld anvender ingen af skriverne den yngre |z|-lignende
graftype der manifesteres med underlængde,1 og hos dem begge
har benet altid bevaret den oprindelige hældningsretning (nedad
mod højre)2 og udgår ikke fra buens bund med retning skråt
opad.3 At grafklassen næsten ikke er repræsenteret i A er ganske
bemærkelsesværdigt. Med undtagelse af nogle få af de allerældste
håndskrifter anvendes |ꝛ| nemlig ellers (i varierende omfang) op
gennem tiden, og generelt i stigende grad.4

|R|: |R| forekommer kun én gang i B, hvor den manifesteres
som en graf med kapitælform (med lukket bøjle), jf. (221). I A 221 B 14r31
er grafklassen belagt 14 gange, og også her repræsenteres den
af grafer med kapitælform og lukket bøjle. Bøjlens overkant
flugter almindeligvis nogenlunde med skaftets top som i (222), 222 A 19r42
men i et par tilfælde anbringes den en smule lavere, fx i (223).

223 A 7v14
Kapitælformen er enerådende i islandske håndskrifter.

|ʀ|: Kapitælen |ʀ| anvendes ca. 185 gange i B og minder i
manifestationen meget om samme skrivers manifestation af |R|,
der dog fremstår noget slankere. Bøjlen er i reglen lukket, og benet
når oftest ned til grundlinjen, jf. (224), (225) og (226). Den sidst 224 B 13r12

225 B 13r21

226 B 13r11

anførte graf virker dog noget forskrevet. Grafklassen er ligeledes
frekvent i A (ca. 900 belæg) i en manifestation der ikke adskiller
sig meget fra den man finder i B. Benets længde kan variere, jf. fx
(227) og (228).

227 A 6r22

228 A 4r18

|ſ |: |ſ |, som den karolingiske skrift har optaget fra halvun-
cialen, anvendes hyppigt af begge skrivere. I B kan den siges at
optræde i tre graftyper. Den hyppigste af disse, ‖ſ¹‖, anvendes i
næsten 90% af tilfældene og kendetegnes ved manglende under-
længde, jf. (229) og (230). Den næsthyppigste graftype, ‖ſ²‖, an-

229 B 14v18

230 B 14v16

vendes i omtrent 10% af tilfældene og kendetegnes ved en smule
underlængde, jf. (231). Den sidste graftype, ‖ſ³‖, er meget sjælden

231 B 14v16

og kendetegnes ved meget tydelig underlængde med ombøjning
mod venstre, fx (232). De to førstnævnte graftyper optræder jævnt

232 B 10r14

fordelt i hele B og er heller ikke væsensforskellige. Hele 12 af de
i alt 22 sikre eksempler på ‖ſ³‖ findes derimod på den første side
(10r), hvilket kunne indikere forlægspåvirkning.5
I A har jeg kun registreret eksempler på den førstnævnte graf-

type uden underlængde. Som i B varierer graden af ombøjning, og
det samme gør skaftets udformning, afhængigt af sammenknyt-
ningen af halsen og skaftets hoveddel, jf. fx (233), (234) og (235).

233 A 4r13

234 A 4r11

235 A 6r26

s. 47–9) og Stefán Karlsson (2002, s. 837). Det såkaldt “kløvede r” er en yngre
graftype (af |r|), som ifølge Seip (1954, s. 140) ikke forekommer før c1350 (her
må han formentlig mene i rendyrket form).
1Denne type skulle ifølge Seip (1954, s. 94) kunne findes før 1300, men udsagnet
er usikkert, da det ikke ledsages af nogen henvisning.

2 |ꝛ| udspringer af en ligatur af |o| og uncialt |ʀ| hvis andenkomponent er blevet
opfattet som en selvstændig graf, jf. Spehr (1929, s. 124), Hreinn Benediktsson
(1965, s. 47) og Derolez (2003, s. 63).

3Dette er fx tilfældet i Holm perg 15 4°, jf. de Leeuw van Weenen (1993, s. 38).
4 Jf. fx Seip (1954, s. 51) og Hreinn Benediktsson (1965, s. 47–9).
5Nærmere herom i afsnit 6.2.
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På trods af den varierende kantethed er halsen almindeligvis for-
holdsvis rund hos begge skrivere.1 Den er dog ikke så rund som i
de ældste islandske håndskrifter, hvor den på den anden side ikke
er så rund som i 900-tallets latinske minuskel.2 Tendensen til en
mere kantet form er til stede fra begyndelsen, men forstærkes op
gennem tiden. Det samme gælder i store træk for ombøjningen ved
grundlinjen. I de ældste håndskrifter er den generelt mindre tydelig
end i yngre klassiske håndskrifter, hvor de tydelige, skrå (skarpe)
ombøjninger, der kendes fra den gotiske skrift, er reglen.
‖ſ³‖ er en yngre af kursiven påvirket graftype. Den forekommer

kun sjældent før c1225,3 men op gennem 1200-tallet støder man
typisk på den som variant til den ældre type uden underlængde,4
og fra c1300 optræder den med en noget højere frekvens og bliver
i løbet af 1300-tallet den dominerende uden for meget formel
skrift.5 Underlængden er især i 1400-tallet meget lang, men efter
midten af 1300-tallet har den sjældent ombøjning mod venstre,
hvilket er det typiske i ældre tid.6

|s|: Det runde (unciale) |s| anvendes ligeledes af begge skri-
vere. Hos begge varierer hældningen og længden på hagen foroven
noget, og den kan være så stor at grafen helt lukkes. Også graden
af kantethed varierer i såvel A som B. Som eksempler kan anføres
(236), (237) og (238) i B og (239), (240) og (241) i A.236 B 13r9

237 B 13r25

238 B 13r7

239 A 4r8

240 A 6r9

241 A 4r6

Både runde og mere eller mindre kantede manifestationer
kendes fra den ældste tid.7 Nærmere bemærkninger til de to
skriveres brug af |s| – såvel hvad angår brugen af |s| vs. |ſ | som
analyse af hvilke positioner grafklassen anvendes i, og yderligere
historisk perspektivering – findes i afsnit 4.4.5.2.13, men det kan
allerede her bemærkes at |s| relativt set er noget hyppigere i B.

|S|: |S| findes i en række forskellige varianter hos de to skri-
vere. I B kan man således skelne mellem i hvert fald fire forskellige
graftyper der – som ellers i islandsk skrift8 – altid manifesteres
som grafer med kapitælform. Den hyppigste graftype, ‖S¹‖, der an-
vendes i omtrent 80% af tilfældene, ligner samme skrivers |s|, jf.
(242). Én gang bruges graftypen ‖S²‖, der adskiller sig fra ‖S¹‖ ved

242 B 13r20 at grafen ikke har nogen hage og ved at den nedre bue er ført ned
under grundlinjen, jf. (243). En udvidelse af denne graftype, ‖S³‖,

243 B 10v28
som manifesteres med dobbeltskrivning af den øvre bue (hvorved

1Hos såvel A som B er den således rundere end i en del nogenlunde samtidige
eller lidt yngre håndskrifter som AM 162 A δ fol, AM 162 E fol, AM 325 III β 4°
og Holm perg 18 4°, hånd G, der alle har været sat i relation til MskMS (jf. afsnit
1.3.2.1).

2 Jf. Spehr (1929, s. 67).
3 Jf. Seip (1954, s. 51–2). Bemærk dog at former med underlængde forekommer i
ældre karolingisk skrift (på kontinentet), men ofte kun anvendt i bestemte sam-
menhænge, fx initialt og evt. i ligaturen af |ſ |+|t|. Typen med underlængde er
i kontinental skrift imidlertid næsten udryddet ved overgangen til prægotisk
skrift (jf. Derolez 2003, s. 51). Når man således i yngre kilder finder typen med
underlængde og ombøjning mod venstre, skyldes det, som allerede nævnt, sna-
rest påvirkning fra diplomskriften. Jf. i denne forbindelse også Derolez (2003,
s. 64).

4 Spehr (1929, s. 70) gør opmærksom på, at formen med underlængde i visse af
de ældre håndskrifter særlig forekommer i forkortelserne ‘.ſ.’ (= son) og ‘.ſſ.’
(= synir), hvorfra han mener at den senere har spredt sig.

5 Jf. Seip (1954, s. 94) og Stefán Karlsson (2002, s. 837).
6Om |ſ| i islandsk skrift, se især Spehr (1929, s. 66–70), Seip (1954, s. 51–2, 94 og
140) og Hreinn Benediktsson (1965, s. 49).

7 Jf. Spehr (1929, s. 70).
8 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 49).
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en lukket bøjle dannes i grafens midte) og med en hage på den øvre
bue, optræder i fem tilfælde, fx (244). En erde særlig udsmykket 244 B 10v30graftype, ‖S⁴‖, optræder kun to gange, fx (245)1 og burde pga. sin

245 B 13r31

særlig afvigendemanifestationmåske snarere kategoriseres som en
helt egen grafklasse.2
Det må bemærkes at grænsen mellem |s| og ‖S¹‖ i B er noget

flydende, og at man derfor ofte kan være i tvivl om rubriceringen
af en given graf, fx i (246), hvor grafens højde er en mellemting 246 B 14r29mellem en almindelig minuskels (eller kapitæls) og en majuskels.
Af sådanne eksempler har jeg i B registreret 16.
Også i A varierer manifestationen af |S|. Graftypen ‖S¹‖ bruges

i 15–20% af tilfældene, jf. fx (247). Graftypen ‖S³‖ er ikke nær 247 A 18r45
så almindelig og anvendes kun meget spredt, men jf. fx (248).

248 A 4r17

En graftype der i manifestationen ligner denne, men hvor den
nedre bue er mere lukket, idet den ikke afsluttes med et sving
nedad, er den mest udbredte type i A og anvendes i omtrent 80%
af tilfældene, jf. fx (249). Den særlig udsmykkede graftype ‖S⁴‖

249 A 18v9

findes ikke i A, men en smule mere udsmykning end i de hidtil
eksemplificerede graftyper finder man i enkelte tilfælde, jf. fx
(250).

250 A 4r15
|t|: |t| manifesteres varieret hos begge skrivere. I B kan man

skelne mellem fire graftyper, der er belagt side om side i hele denne
del af håndskriftet. Den hyppigste variant, ‖t¹‖, som anvendes i
godt fire af ti tilfælde, er kendetegnet ved at skaftet skærer tvær-
stregen, fx (251). Graftypen ‖t²‖, der er næsten lige så hyppig og 251 B 13r29
i det hele taget ikke er væsensforskellig fra ‖t¹‖, adskiller sig fra
denne ved at skaftet blot tangerer tværstregen, jf. fx (252). Langt 252 B 13r29
sjældnere er ‖t³‖, som anvendes i omkring 5% af tilfældene, og som
kendetegnes ved at tværstregen udgår fra skaftets top.Dervedmin-
der den i manifestationen om et |c|, jf. fx (253). Meget sjælden er 253 B 13r10
‖t⁴‖ som kendetegnes ved at tværstregen udgår fra en position et
stykke nede på skaftet, jf. fx (254). I A er en graftype der svarer 254 B 13r7
til ‖t²‖, hvor skaftet blot tangerer tværstregen, så at sige helt gen-
nemført, og rundingen ved grundlinjen er endnu tydeligere end i B,
jf. fx (255). 255 A 4r5
I de ældste håndskrifter er skaftet i reglen rundt, og ifølge

Spehr (1929, s. 100) skærer det hyppigt tværstregen. Det er dog
tvivlsomt om man med Seip (1954, s. 18 og 52) ligefrem kan sige
at det er det almindelige. I øvrigt forekommer det underligt at
Seip samme sted betragter typen hvor tværstregen ikke skæres,
som den yngre. Hreinn Benediktsson (1965, s. 49) taler også
om de to typer som “chronologically successive”, men betragter
det kronologiske forhold mellem dem præcis modsat. Dette
synes da også at være mere korrekt, selvom begge varianter
optræder i den ældste periode. I den latinske minuskel er typen
med skåren tværstreg utvivlsomt yngst, men bruges dog fra
1000-tallet.3 I dette lys er det ikke mærkeligt at typerne allerede

1Det kan bemærkes at ‖S³‖ og ‖S⁴‖ i Goodwin (1906, s. 32) omtales som “den
specifikt isländska S-versalen”. Det er imidlertid uklart om forfatteren hermed
blot mener at varianten i den af ham udgivne tekst kun forekommer i islandske
passager. I hvert fald kendes typen også fra norske håndskrifter (jf. fx Seip 1954,
s. 100).

2Det ville dog ikke have haft konsekvenser for den ortografiske analyse i kap. 4, da
der ikke kan opstilles minimalpar som adskiller sig ved de forskellige graftyper
af |S|, og da ‖S¹‖ varierer frit med ‖S⁴‖ i ‘Sva’ 11v26 ~ ‘Sva’ 13r31.

3 Jf. Brøndum-Nielsen (1943, s. 18).

3.3.2



70 Kodikologi og palæografi

i de ældste islandske håndskrifter optræder side om side,1 og
man skal i et skrifthistorisk perspektiv ikke overdrive betyd-
ningen af den enkelte types forekomst i et givet håndskrift. I
det hele taget er mulighederne for at udnytte karakteristika ved
manifestationen af |t| i dateringsøjemed vel temmelig begrænsede.2

|T|: |T| manifesteres i B i en form der minder om ‖t²‖, fx
(256), mens man i A finder flere varierende former. En graftype256 B 11r41
der svarer til den i B forekommende, optræder fx i (257) og (258).

257 A 1v5

258 A 4r25

Denne type er hovedreglen, men tre gange finder man en graftype
hvor rundingen ved grundlinjen er særlig kraftig, fx (259), og

259 A 23r34

en enkelt gang finder man i margenen en graftype med meget
bølget tværstreg (260). En graftype med en bølget udformning

260 A 33r29

af tværstregen og udpræget ombøjning ved grundlinjen bruges i
øvrigt i en række nogenlunde samtidige håndskrifter, fx AM 162
A δ fol, AM 162 E fol, AM325 III β 4° og håndA iHolm perg 2 4°.3

|u|: Grafklassen |u| anvendes af begge skrivere, men er dog
betydelig mere frekvent i B, hvor den optræder knap 700 gange,
mens A kun rummer knap 250 eksempler. Manifestationen er no-
genlunde ens hos de to skrivere, jf. fx (261) i B og (262) og (263)

261 B 13r10

262 A 4r8

263 A 6r26

i A. Førsteskaftet kan i B forneden bøje mere udmod venstre, jf. fx
det under |ú| anførte eksempel (264).
Graferne er forneden ikke så runde som i de ældste håndskrif-

ter, hvilket harmonerer med udsagnet i Spehr (1929, s. 118–19)
om at den rundere form holder sig frem til c1250. Bøjningen af
førsteskaftet som kan registreres i visse af eksemplerne i B, er
ligeledes et yngre træk der bidrager til grafklassens mere kantede
manifestation.

|ú|: |u| modificeres i B i to tilfælde med en accentstreg midt
over grundtegnet, fx (264), hvorimod dette aldrig er tilfældet i A.264 B 13r37

|U|: |U| optræder blot én gang hos hver af skriverne og
manifesteres i begge tilfælde med hale (underlængde) på an-
detskaftet, jf. (265) i B og (266) i A. Den lave frekvens harmonerer265 B 15v33

266 A 19v34

med forholdene i andre klassiske håndskrifter, idet |V| i meget
udpræget grad foretrækkes.4 En graftype med underlængde er
den almindeligste i klassiske håndskrifter, men en type uden
underlængde bruges i flere ældre kilder.5

|v|: |v| kan hos begge skrivere opdeles i to graftyper, der ad-
skiller sig ved førsteskaftets form. Den ene har et temmelig lige
førsteskaft, som i B er lodret, mens det i A alternativt kan have
en mere skrå udformning, jf. fx (267) i B og (268) og (269) i A.267 B 13r38

268 A 6r5

269 A 4r5

1 Jf. Seip (1954, s. 52) og Spehr (1929, s. 100–1).
2 Jf. også Spehr (1929, s. 101).
3Tværstregens form kan ikke anvendes i dateringsøjemed, da variation på dette
punkt forekommer langt tilbage i tiden. Således findes bølgede varianter ved
siden af mere rette i eksempelvis Holm perg 15 4° (c1200), jf. de Leeuw van
Weenen (1993, s. 39), og AM 677 4° B (c1200–25), jf. Weinstock (1967, s. 27–8).
Seip (1954, s. 57) skriver at |T| i denældste tid altidmanifesteres som en forstørret
(og forsiret) minuskel. Selvom der kan være tale om et definitionsspørgsmål, da
kapitæl- og minuskelformen ikke afviger meget fra hinanden, er dette vel ikke
rimeligt. Således beskriver de Leeuw van Weenen (1993, s. 39) da også den i
Holm perg 15 4° forekommende type af |T| som en “capital”.

4 Jf. Lindblad (1954, s. 14), der dog bemærker at man aldrig finder |U| i B.
5 Jf. Lindblad (1954, s. 14 m. henv.).
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Den anden graftype er rundere, idet førsteskaftet forneden skrå-
ner ind mod grafens midte, fx (270) i B og (271) og (272) i A. I B er 270 B 13r38

271 A 6r21

272 A 18r9

den sidstnævnte graftype lidt almindeligere end den førstnævnte,
mens det omvendte synes at være tilfældet i A.
I de ældste håndskrifter skråner førsteskaftet mere, og det er

almindeligvis krummere, hvis man ser bort fra AM 237 a fol, der
synes at anvende en særlig (gammel) type. En anden forskel er at
andetskaftet – ikke mindst i forhold til i AM 237 a fol – er skrevet
med mere tryk i MskMS. Endelig er graferne almindeligvis
noget bredere forneden. Dette er også et yngre træk, som vel
udspringer af at man begynder at bøje førsteskaftet mod højre
forneden (som i den anden af graftyperne i MskMS), og som
bliver særlig tydeligt når bunden bliver en del af andetskaftet.
Denne udvikling fortsætter op gennem 1300-tallet, hvorfor |v|
i mange håndskrifter kan være svært eller umuligt at skelne fra |u|.1

||: Et || synes belagt en enkelt gang i B, jf. (273). 273 B 14r22

||: Hos begge skrivere kan |v| modificeres med en accent-
streg. Som ved alle grafer med accentstreg varierer stregens
placering, men den er oftest anbragt midt over grundtegnet, jf. fx
(274) og (275) i B samt (276) og (277) i A. 274 B 11r5

275 B 13r28

276 A 18r31

277 A 37r21

|V|: |V| repræsenteres i B af to graftyper. Én gang finder man
en graf hvis førsteskaft er trukket i to drag (forskrevet?), jf. (278),

278 B 12r57

mens det i de resterende over 30 tilfælde er trukket i ét drag, fx
(279). Den almindelige graftype i B er ligeledes den hyppigste i A,

279 B 13r15

hvor den anvendes i omtrent 55% af tilfældene, jf. fx (280). Hos

280 A 6r18

denne skriver finder man imidlertid også to graftyper der mani-
festeres med underlængde. Som eksempel på den første, der an-
vendes i en tredjedel af tilfældene, kan nævnes (281), mens der som

281 A 6r18

eksempel på den anden, der optræder i godt 10% af tilfældene, kan
nævnes (282).

282 A 27v11

I den ældste tid manifesteres |V| kun meget sjældent med
kapitælform.2 Graftyperne i MskMS må vel betragtes som yngre
typer der går tilbage til en forstørret minuskel (sammenlign fx
med de forstørrede minuskler i det ældre Holm perg 15 4°, hvor
andetskaftet har samme højde som førsteskaftet).3

|ꝩ|: Grafklassen |ꝩ| optræder slet ikke i A, men er hyppig i B
(ca. 380 eksempler). Både graden af ombøjning og optakt på før-
steskaftet varierer, jf. fx (283) og (284).

283 B 13r22

284 B 13r28

|ꝩ| synes fra (øst)norsk skrifttradition at have vundet indpas no-
get før |ð| og |ꝼ|. Som bl. a. Hreinn Benediktsson (1965, s. 23–4 og
28) gør opmærksom på, optræder |ꝩ| således to gange i et afsnit
fra Íslendingabók indsat i GKS 1812 4° IV (skrevet c1192), hvor den
må tilskrives forlægspåvirkning.4 Hreinn Benediktsson konklude-
rer derfor med rette at grafklassen (i begrænset udstrækning) må
være blevet brugt før c1192. Dette bekræftes da også af forekom-
ster i det endnuældre AM315 d fol (c1150–75), hvor |ꝩ| optræder på

1 Jf. i denne forbindelse Spehr (1929, s. 48–9).
2 Jf. Seip (1954, s. 57).
3 Jf. de Leeuw van Weenen (1993, s. 39). En teknisk fordel ved en form med lavt
andetskaft er at interlineære abbreviaturer kan anvendes direkte over grafen,
hvilketmuligvis kan have spillet en rolle for udbredelsen af den pågældende type.

4 |ꝩ| findes da også i en del håndskrifter der ikke bruger |ð| eller |ꝼ|, jf. Hreinn
Benediktsson (1965, s. 42).
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2r27, 2v11 og 2v15.1 Når Hreinn Benediktsson tilsyneladende læg-
ger større vægt på eksemplerne i GKS 1812 4° IV (og på forekom-
ster af |ꝩ| i Jón Erlendssons 1600-tals afskrifter af Íslendingabók)
end eksemplerne i AM 315 d fol og som følge heraf (blot) konklu-
derer at |ꝩ| i hvert fald må have vundet indpas før 1200, skyldes det
formentlig at han med Kålund daterer AM 315 d fol til 1150–1200
og ikke til c1150–75 (den nu gældende datering). Det insulære |ꝩ|
er dermed formentlig blevet brugt omtrent et halvt århundrede før
|ð ꝼ|.2 Grafklassens frekvens stiger kraftigt i løbet af 1200-tallet,
men den bliver aldrig så dominerende som |ꝼ|, og mange skrivere
op gennem dette århundrede bruger den enten blot som en variant
til |v u| eller slet ikke. Dog anvendes grafklassen flittigt af de fle-
ste skrivere i sidste halvdel af 1200-tallet. Dens frekvens mindskes
imidlertid kraftigt allerede fra c1300, selvom man selv i sidste del
af 1300-tallet kan finde |ꝩ|. Efter 1400 bruges grafklassen praktisk
talt ikke.3
Allerede i de ældste islandske belæg manifesteres |ꝩ| i en åben

form og desuden med et lige førsteskaft uden ombøjning på
underlængden.4 I enkelte tidlige håndskrifter kan der optræde
en fin hårstreg mod højre som afslutning på underlængden, men
ellers går udviklingen i retning af typen i B, hvor førsteskaftet
over grundlinjen er temmelig ret og underlængden har ombøjning
mod venstre.5 Denne yngre type er ifølge Spehr (1929, s. 38) den
normale eller eneste forekommende efter c1250.

||: En enkelt gang synes et || at optræde i B, jf. (285). Der285 B 14v33
er dog formentlig ikke tale om en tilsigtet prik.

|x|: |x| manifesteres hos begge skrivere som grafer skrevne i tre
drag. I B kan den nedre krog berøre skaftet på såvel venstre som
højre side af midteraksen (det sidste dog kun én gang), jf. (286) og286 B 13r32
(287). I A er skaftet mere skråt, jf. (288).

287 B 15v1

288 A 4r17

I islandsk skrift optræder flere typer, der alle kendes fra den la-
tinske minuskel. Spehr (1929, s. 128), hvorfra de efterfølgende illu-
strationer er taget, skelner således mellem fire graftyper: ‖x¹‖, hvor
grafen er skrevet i tre drag, idet de to kroge skrives som to selvstæn-
dige elementer (den nederste påbegyndes almindeligvis fra neden),
jf. (289), ‖x²‖, hvor grafen er skrevet i to drag, idet man i stedet for289
to selvstændige kroge finder én lang diagonalstreg der trækkes ne-
defra, jf. (290), ‖x³‖, der adskiller sig fra ‖x²‖ ved at grafens lange290
diagonalstreg er trukket ovenfra, jf. (291), og ‖x⁴‖, der i endnu hø-

291 jere grad end ‖x¹‖ ligner et |r|, idet skaftet står nærmest vinkelret på
grundlinjen.
I de ældste håndskrifter forekommer såvel ‖x¹‖ som ‖x²‖, men

det kan ofte være svært at skelne mellem dem. ‖x³‖ skulle derimod
ikke forekomme før midten af 1200-tallet, og frem til 1300 er de
to førstnævnte typer reglen, hvorefter de skulle afløses af ‖x³‖, der

1 2r er reproduceret i flere oversigtsværker, se fx Kålund (1905, Nr. 2), Hreinn
Benediktsson (1965, Plate 3) og Guðvarður M. Gunnlaugsson (2007, s. 17).

2Og ikke blot “at least a quarter of a century earlier” (Hreinn Benediktsson 1965,
s. 23). Bemærk dog at usikkerheden i dateringerne af de ældste islandske hånd-
skrifter er stor pga. det ringe sammenligningsgrundlag.

3 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 43) og Seip (1954, s. 94 og 140).
4 Jf. Spehr (1929, s. 37–8) og Hreinn Benediktsson (1965, s. 25).
5 Jf. Spehr (1929, s. 37–8) og Hreinn Benediktsson (1965, s. 42). I enkelte hånd-
skrifter er førsteskaftet ikke ret oven for grundlinjen, hvorved grafen i højere
grad ligner et |y|, jf. Spehr (1929, s. 38).
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optræder side om side med den meget |r|-lignende graftype ‖x⁴‖.1
‖x⁴‖ er imidlertid udviklet af ‖x¹‖ ved at skaftet er blevet stadigmere
lodret, hvorfor grænsen mellem disse graftyper er noget flydende.
Sammenfattende kan det dermed bemærkes at B har meget

tydelige eksempler på ‖x⁴‖, mens graftypen i A må kategoriseres
som ‖x¹‖.

|y|: |y| manifesteres på flere måder hos begge skrivere. I B kan
man skelne mellem tre graftyper. Den første af disse optræder dog
kun en enkelt gang og kendetegnes ved at grafens underlængde har
højreombøjning, jf. (292). Den anden graftype, der er belagt godt 292 B 10r16
400 gange, manifesteres altid med første skaft som hovedstav og
ombøjning mod venstre på underlængden, men graden af ombøj-
ning kan variere, jf. (293) og (294). Den tredje graftype, som fo- 293 B 13r25

294 B 13r14

rekommer knap 250 gange, adskiller sig kun fra den anden ved at
være forsynet med en prik over grafens midterakse, fx (295).

295 B 12r31

Mens man i B således finder mange eksempler på at |y| mani-
festeres uden prik, har jeg kun registreret tre eksempler på dette
i A.2 En anden – og ikke mindre væsentlig – forskel mellem de
to skrivere er at A aldrig benytter en graftype med første skaft
som hovedstav og ombøjning til venstre på underlængden, men
derimod gennemfører en graftype med ombøjning mod højre og
andet skaft som hovedstav, jf. fx (296). 296 A 27v3
Spehr (1929, s. 49–56) inddeler manifestationerne af |y| i fem

hovedtyper.3 ‖y¹‖ er kendetegnet ved at førsteskaftet er hovedstav
og at andetskaftet foroven bøjer væk fra grafens midte som et re-
sultat af at det er trukket nedefra, jf. (297). ‖y²‖ adskiller sig fra 297
‖y¹‖ ved at have andetskaftet som hovedstav (det er trukket nede-
fra),4 jf. (298). ‖y³‖ adskiller sig derimod fra ‖y²‖ ved at underlæng-

298den slutter med ombøjning mod højre og ved at andetskaftet er
trukket oppefra, jf. (299). ‖y⁴‖ er udviklet af ‖y¹‖, men adskiller sig

299
herfra ved at andetskaftet foroven bøjer ind mod hovedstaven, jf.
(300). Endelig adskiller ‖y⁵‖ sig fra ‖y⁴‖ ved at underlængden slutter

300

med ombøjning mod højre, jf. (301). De forskellige typer optræ-

301

der i en vis udstrækning kronologisk. Således findes ‖y¹‖ kun i de
ældste håndskrifter5 og er indført fra latinsk skrift i 1000-tallet.6
‖y²‖ er en lidt yngre type, der sandsynligvis er indført fra latinsk
skrift i 1100-tallet.7 Denne graftypes tidligste forekomst er vist

1Om |x| i islandsk skrift, se også Seip (1954, s. 52, 94 og 140–41).
2Det drejer sig om appellativformerne fǫruneytis ‘ꝼnͦeytıſ’ 7r8 og fylkingu
‘ꝼẏlkyngo’ 33r50 (femte graf) samt verbalformen sýna ‘ſyna’ 24v21. I det første
og sidste eksempel har skriveren formodentlig blot glemt prikken, mens den
manglende prik i det andet eksempel formentlig skal ses i lyset af at skriveren
har opdaget at han fejlagtigt har skrevet ⟨y⟩ i stedet for ⟨ı⟩.

3 Se også Hreinn Benediktsson (1965, s. 24, note 7), hvorfra illustrationerne i den
følgende beskrivelse er taget. Jf. også omtalen af en sjette type i note 5 på næste
side.

4 Spehr (1929, s. 53) synes også at regne med en variant af ‖y²‖, hvor andetskaftet
foroven bøjer ind mod førsteskaftet som et resultat af at andetskaftet er trukket
ovenfra som i ‖y³‖.

5 I AM 237 a fol, MáldReyk¹ og AM 673 a II 4° 2 er typen enerådende, i GKS
1812 4° IV alternerer den med ‖y²‖ (‖y¹‖ er mest frekvent i begyndelsen), mens
der i AM 673 b 4° og AM 655 VIII 4° B kun er sporadiske eksempler på ‖y¹‖
(jf. Hreinn Benediktsson 1965, s. 50).

6 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 24, 28–9 og 50) og Spehr (1929, s. 52 og 56).
7 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 24, 27 og 50). Spehr (1929, s. 56) mener at den
“wohl gegen ende des 11. jh. […] aus England übernommen worden [ist]”. For-
holdene omkring |y| i engelsk skrift (insulær og latinsk), hvor grafklassen også
anvendes i vid udstrækning, opsummeres i Spehr (1929, s. 51) på følgende vis:
“Bis etwa 950 herrscht also in der ags. schrift y1, wird dann durch y2 und y3
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nok i GKS 1812 4° IV, men ‖y²‖ bliver aldrig særlig populær og for-
svinder temmelig hurtigt fra islandsk skrift og optræder ikke efter
c1250.1 Det skyldes bl. a. at den afløses af den yngre og hyppigere
graftype ‖y³‖,2 der må betragtes som en naturlig videreudvikling af
‖y²‖ som følge af “das streben der schreiber nach größerer flüssig-
keit der schrift” (Spehr 1929, s. 53). Denne type afløses imidlertid
selv af ‖y⁴‖, der må betragtes som udviklet af ‖y¹‖ mod slutningen
af 1100-tallet,3 og det samme gælder for ‖y⁵‖.4 Varianterne ‖y⁴‖ og
‖y⁵‖ bliver allerede i 1200-tallet de mest udbredte i islandsk skrift.5
I MskMS anvender hånd B ‖y⁴‖ i henhold til Spehrs katego-

risering,6 mens hånd A anvender ‖y³‖. I begge tilfælde er der
dermed tale om yngre varianter, der er hyppige i anden halvdel af
1200-tallet (og senere). En anden karakteristisk forskel mellem A
og B er, som nævnt, at |y| ofte manifesteres uden prik i B, hvor |y|
med prik ellers er reglen fra de ældste håndskrifters tid (i AM 237
a fol dog snarere en accentlignende streg).7 Denne skik forstærkes
af sammenfaldet mellem |ꝩ| og ‖y⁴‖, hvilket til gengæld bevirker
at skrivere der rent faktisk holder de to grafklasser fra hinanden
ved andet end prikken (eller slet ikke anvender |ꝩ|), kan udelade
prikken. Det er ikke unikt at graftyper med og uden prik kan
optræde side om side, men ifølge Lindblad (1954, s. 33) indtager B
sammen med GKS 2365 4° og AM 279 a 4° (bl. 1–7) noget af en
særstilling ved at det i særlig høj grad er tilfældet.8

||: I et enkelt tilfælde i B synes |y| at manifesteres med såvel
prik som accentstreg, jf. (302),men der ermuligvis blot tale om |ý|.9302 B 13r27

|Y|: |Y| anvendes én gang hos hver af skriverne. I B har grafen
form af en forstørret minuskel med førsteskaftet som hovedstav.
Ud over størrelsen adskiller grafen sig fra den tilsvarende minus-
kelgrafklasse ved for det første at have ombøjning mod højre på

verdrängt, von denen anfangs y2 vorherrscht, das um 1050 gegenüber y3 ver-
schwindet. In lat. hss. kommt y1 noch im 12. jh. vor, daneben seit dem 11. jh.
auch y2”. Typerne ‖y⁴‖ og ‖y⁵‖, der sagtens kan være udviklet på Island, fore-
kommer ikke i tidlig engelsk skrift, men optræder i den kontinentale minuskel
fra 1100-tallet (jf. Spehr 1929, s. 54–5 m. henv.).
1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 27) og Spehr (1929, s. 56). For nærmere om
hvilke håndskrifter der anvender ‖y²‖, se Hreinn Benediktsson (1965, s. 50).

2 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 50), hvor en række håndskrifter der anvender
‖y³‖, tillige nævnes.

3 Jf. Spehr (1929, s. 56). For eksempler på håndskrifter der anvender denne type,
se Hreinn Benediktsson (1965, s. 50).

4Det kan undertiden kan være vanskeligt at skelne mellem ‖y³‖ og ‖y⁵‖ (jf. Hreinn
Benediktsson 1965, s. 51). For eksempler på håndskrifter der anvender denne
type, se Hreinn Benediktsson (1965, s. 50–1).

5 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 50) og Spehr (1929, s. 54). Som et kuriosum
kan det bemærkes at skriveren af AM 677 4° B (c1200–25) rent faktisk anvender
alle fem nævnte graftyper og sågar en sjette som kendetegnes ved manglen på et
egentligt hovedskaft. Grafen kan siges at bestå af en komponent som sammen-
falder med |v|, til hvilken der føjes en underlængde med højreombøjning og en
interlineær prik, jf. Weinstock (1967, s. 15–17).

6Med undtagelse af det enkeltstående afvigende eksempel på 10r16 (292), der må
kategoriseres som ‖y⁵‖.

7 I engelsk skrift manifesteres |y| siden midten af 900-tallet i reglen med prik, og
efter 1000 er grafer uden prik sjældne (Spehr 1929, s. 51). I den kontinentale
karolingiske skrift manifesteres |y| almindeligvis også med prik, men i Tyskland
og Italien finder man også eksempler uden, jf. Derolez (2003, s. 52 og 65).

8Ommanifestationer af |y| med og uden prik, se ogsåHreinn Benediktsson (1965,
s. 51) og Lindblad (1954, s. 32–3). Jf. endvidere Stefán Karlsson (2002, s. 838).

9At anvende såvel accentstreg som prik er ikke et almindeligt fænomen, men fo-
rekommer eksempelvis i Holm perg 15 4° (c1200) og AM 39 fol (c1300) – for
forekomsten af || i det sidstnævnte håndskrift, se Ruud (2005, s. 43).
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underlængden og ved for det andet at lade begge skafter bøje ind
modmidten foroven, jf. (303). Afminuskelgraftyperneminder den

303 B 15v17

således mest om det såkaldte ‖y⁵‖, men virker noget forskrevet.
I A har grafen ligeledes form af en forstørret minuskel (med

prik), men med andetskaftet som hovedstav med ombøjning mod
højre på underlængden, og den svarer dermed til det såkaldte ‖y³‖,
jf. (304).

304 A 21v4|z|: |z| manifesteres i B med en overstreg der almindeligvis
fortsætter temmelig langt ud til højre for skaftet og ofte ender i et
opadpegende sving, jf. fx (305), (306) og (307). På 25r finder man i 305 B 13r2

306 B 13r3

307 B 11r21

en række tilfælde dog en lidt divergerende graftype, der manifeste-
res med en overstreg med bemærkelsesværdig megen venstrevægt,
jf. fx (308).

308 B 25r11

I A manifesteres grafklassen også med en vis variation, men of-
test fremstår graferne mere symmetriske end i B, særlig når lighe-
den mellem over- og understregen er tydelig. Også i A fortsættes
overstregen dog i mange tilfælde i en hårstreg ret langt ud til højre.
Som eksempler kan anføres (309), (310) og (311).

309 A 27v23

310 A 4r17

311 A 4r3

Skrifthistorisk er der ikke meget at bemærke, da udformningen
ikke adskiller sig væsentligt fra hvad man finder i ældre islandske
håndskrifter,1 men bemærk at graferne aldrig har tværstreg.
Selvom graftypen med tværstreg er en yngre type, forekommer
den allerede i Holm perg 15 4°, og i 1200-tallets sidste erdedel
bliver den meget hyppigere, ved århundredets slutning domine-
rende og nærmest enerådende efter 1350. Bemærk også at der
ikke er nogen særlig udpræget forskel mellem tryk- og hårstreger
som man ellers kan se i visse nogenlunde samtidige og lidt yngre
håndskrifter, fx hos hånd A i Holm perg 2 4°, hvor graferne har
en mere gotisk (duolineær) karakter.2

|þ|: |þ| manifesteres i B næsten altid med højreombøjning på
underlængden eller slet ingen ombøjning (graftypen ‖þ¹‖), jf. fx
(312), (313), (314) og (315). 312 B 13r21

313 B 13r25

314 B 13r31

315 B 13r21

Som det fremgår af eksemplerne, varierer skaftets top som ved
andre grafer med overlængde som beskrevet under |b|. Bøjlen er
almindeligvis lukket og noget kantet. Undertiden bruges dog lidt
rundere former, hvor pennen ved skrivningen af bøjlen allerede
fra begyndelsen har haft en nedadgående bevægelse, jf. (316). En

316 B 11r18

sjældnere graftype, ‖þ²‖, manifesteres med venstreombøjning på
underlængden, der (som ved ‖ꝼ²‖) typisk også er længere, jf. (317).

317 B 10r19

Typen er imidlertid ikke belagt jævnt i B. Af de i alt 34 eksempler
optræder hele 10 på den første side (10r) og hele 12 på 25r, som
endda er meget kortere end de øvrige sider. De resterende 12 ek-
sempler forekommer på 10v–13v. Skriveren har altså anvendt graf-
typen hyppigst i begyndelsen, men hurtigt mindsket dens frekvens
og helt udryddet den på 14r–17v. Når den optræder med en ret høj
frekvens på 25r, kunne det tyde på at denne selvstændige side ikke
er skrevet i umiddelbar forlængelse af det øvrige.3

1Med undtagelse af AM 237 a fol, hvor overstregen til højre afsluttes med en lille
hage. Der skulle være tale om en type der minder om den i 1100-tallets engelske
diplomskrift anvendte (jf. Seip 1954, s. 53).

2At |z| ikke manifesteres med underlængde, er forventeligt, da dette træk først
dukker op ved 1300-tallets slutning. Om manifestationen af |z| i islandsk skrift,
se Spehr (1929, s. 129), Seip (1954, s. 53, 95 og 141) og Stefán Karlsson (2002,
s. 838).

3Denne variation behandles nærmere i afsnit 6.2.
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I A har jeg kun registreret tilfælde hvor |þ| manifesteres med
ombøjning mod højre, men også her varierer skaftets top som ved
andre grafer med overlængde. Som i B er bøjlen almindeligvis gan-
ske firkantet med spredte eksempler på mere runde former. Som
eksempler kan anføres (318), (319) og (320).318 A 27v24

319 A 27v16

320 A 27v14

|þ| er sandsynligvis indlånt fra engelsk skrift omkring midten af
1000-tallet da grafklassens manifestation i de ældste håndskrifter
svarer mest til den man finder i engelske håndskrifter fra første
halvdel af 1000-tallet.1 Selv i de ældste håndskrifter varierer for-
men dog noget, dels inden for det enkelte håndskrift, dels hånd-
skrifterne imellem. Kun i enkelte håndskrifter er der tale om en
så trekantet form som i mange engelske eller tidlige østnorske kil-
der.2 Bøjlen, der både kan være åben og lukket, indledes almin-
deligvis med en hårstreg der bøjer om til en rund trykstreg. Skaf-
tet kan være enten helt ret eller en anelse krumt. Underlængden
har almindeligvis højreombøjning, mens ombøjning mod venstre
er langt sjældnere,3 og skaftets top er for det meste forsynet med
en initialstreg. Selvom bøjlen i de ældste håndskrifter er mere tre-
kantet end i MskMS, kan man allerede i den ældste tid spore en
tendens i retning af firkantede eller runde former, bl. a. fordi man
begynder at modellere bøjlen efter den tilsvarende komponent i
|p|.4 Allerede i fx Holm perg 15 4° manifesteres |þ| således bety-
delig mere firkantet, og en sådan form veksler med rundere for-
mer op gennem 1200-tallet. Grænsenmellem disse varianter er dog
temmelig flydende.5 Udviklingen går i retning af mere firkantede
former (bøjlens nederste del får en markantere udformning og bli-
ver til en selvstændig streg), selvom de runde former ifølge Spehr
(1929, s. 24) er meget udbredte indtil c1300 og ofte bruges helt
frem til c1350. De firkantede former vinder meget kraftigt frem
efter midten af 1200-tallet, og efter midten af 1300-tallet er de så
gennemførte at man så at sige kun finder den helt firkantede form,
hvor skaftet er parallelt med højre del af bøjlen.6
Som det fremgår af denne skitse over den skrifthistoriske

udvikling, er der intet atypisk ved manifestationerne i MskMS,
der først og fremmest kendetegnes ved en yngre, mere firkantet
form.

1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 21) og (mere udførligt) Spehr (1929, s. 18–20).
Også grafklassens navn þorn – i modsætning til runealfabetets þurs – vidner om
engelsk inspiration (jf. fx Stefán Karlsson 2002, s. 834).

2Navnlig i AM 315 d fol finder man en udpræget trekantet type, men også i AM
468 4°, der synes at være eneste håndskrift som efter midten af 1200-tallet an-
vender den trekantede type.

3 Jf. Spehr (1929, s. 17–20).
4 Jf. Spehr (1929, s. 20).
5Bl. a. fordi ydre faktorer som pennens beskaffenhed og skriftens størrelse kan
spille en væsentlig rolle.

6 Jf. Spehr (1929, s. 24). Om den generelle udvikling i manifestationen af |þ| i
islandsk skrift, se også Seip (1954, s. 53, 95 og 141).
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|Þ|: |Þ| manifesteres stort set på samme vis i A og B, nem-
lig som en forstørret minuskel, hvilket også er det almindelige i
islandsk skrift. Da graferne ofte ikke er meget større end de til-
svarende minuskler, kan der opstå tvivl om tolkningen. I B mani-
festeres |Þ| dog ofte mere kantet end |þ|. Som ved andre graftyper
med overlængde varierer skaftets top en smule, og bøjlen kan være
mere eller mindre kantet. I B har underlængden aldrig ombøjning
mod venstre, og det er almindeligvis heller ikke tilfældet i A. Som
eksempler kan anføres (321) og (322) i B og (323), (324) og (325) i A. 321 B 11r33

322 B 11r10

323 A 27v8

324 A 27v2

325 A 6r7

I enkelte tilfælde hvor graferne skrives i margenen, finder man i A
ombøjning mod venstre, jf. (326) og (327).

326 A 25v40

327 A 27r17

3.3.3 Ligaturgrafklasser
Som nævnt i afsnit 1.4 anvendes termen ligatur i den ret brede defi-
nition som fremsættes i Hreinn Benediktsson (1965, s. 52), og som
stiller som krav til grafklassens to komponenter at de enten må
dele et distinktivt pennedrag eller at en af komponenterne udviser
en særlig udformning i kombinationen.
Fra et funktionelt perspektiv skelner man traditionelt mellem to

typer af ligaturer: “those with an independent phonemic reference,
and those without such a reference”,1 og i Hreinn Benediktsson
(1965, s. 51) understreges det at disse kategorier må holdes skarpt
adskilt. I det følgende behandles de imidlertid side om side i alfa-
betisk rækkefølge, hvilket er i overensstemmelse med nærværende
afhandlings generelle praksis med dens tilstræbte begrænsede
inddragelse af funktionelle kriterier i grafklasseinventeringen. I en
historisk perspektivering må man dog holde sig forskellen mellem
typerne for øje, hvilket der naturligvis tages hensyn til.2

De i MskMS forekommende ligaturgrafklasser er |æ|, ||, ||,
||, |ꜹ|, ||, |Ꜹ|, ||, ||, ||, ||, ||, ||, ||, ||, |ŋ|, ||, |st|, ||. De
er altså alle tokomponente.

|æ|: Ligaturen |æ| (|a|+|e|) anvendes meget sparsomt af begge
skrivere med fire eksempler i B, hvoraf to er utydelige, og tre ek-
sempler i A. I B har førstekomponenten en meget reduceret hals,
der antydes så svagt at denne del af grafen ligner det fra kursiven
eller den insulære skrift kendte |a| som manifesteres uden hals, jf.
(328). I A finderman såvel en graftype uden som enmed hals, rime- 328 B 13v1ligvis afhængigt af hvilken af komponenterne der er skrevet først,
jf. fx (329) og (330). 329 A 6v10

330 A 6r5

I de ældste håndskrifter er ligaturen sjælden, og den sporadiske
anvendelse findes særlig i håndskrifter der viser tilbage til norske
forlæg. I visse af de allerældste håndskrifter har førstekomponen-
ten ingen hals (fx i AM 237 a fol)3 eller en meget reduceret hals.

1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 51). Samme sted gøres der dog opmærksom på
at de to kategorier i visse tilfælde sammenfalder.

2Ved beskrivelse af ligaturers nærmere udformning foretages i visse palæografi-
ske undersøgelser, fxWestlund (1974, s. 83–5), en overordnet inddeling af kom-
ponenterne, afhængigt af om de optræder som fuldstændige og/eller ufuldstæn-
dige komponenter, og af om de kan optræde som første- eller andenkompo-
nenter. Noget sådant angives ikke i nærværende afhandling, men af de anførte
eksempler og beskrivelser er det ved læsningen uproblematisk at afgøre begge
disse forhold.

3 Spehr (1929, s. 107) bemærker at ligaturen i dette håndskrift skiller sig ud ved
at manifesteres med en andenkomponent der er så fremtrædende at ligaturen
bedst kan beskrives som et |e| hvortil bøjlen fra et |a| er føjet. Han bemærker at
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Ellers bruges der i islandsk skrift generelt en type med tydelig hals.
I løbet af den mellemklassiske periode øges grafklassens frekvens
i takt med en stigende norsk indflydelse,1 og den er hovedbeteg-
nelsen for /ǽ/ i en række håndskrifter fra de sidste årtier af 1200-
tallet og i enkelte fra lige efter 1250 samt i en række håndskrifter
fra 1300-tallet.2 Om grafklassens manifestation kan det ydermere
bemærkes at man et stykke op i tiden som førstekomponent ge-
nerelt fortsætter med at anvende hvad der svarer til en karolingisk
graftype, mens andenkomponenten efterhånden kan reduceres så
den kanminde om en krog eller en streg.3Omkring 1400 begynder
en halsløs manifestation af |æ| imidlertid at dukke op, formentlig
under indflydelse af kursiven.4
At en halsløs eller meget reduceret førstekomponent anvendes

af begge skrivere, er således bemærkelsesværdigt, da det ellers
er et træk der kendetegner enten de ældste eller langt yngre
håndskrifter. I A er den halsløse graftype således trukket på
samme måde som ved det i note 3 på foregående side omtalte |æ|,
idet andenkomponenten som hovedkomponent er skrevet først.
Skrivernes anvendelse af graftyper der i kronologisk henseende er
atypiske, skal rimeligvis ses i lyset af at ligaturen ikke er en del af
deres egen norm.

||: Ligaturen || (|a|+|ꝼ|) optræder tre gange i B med en
førstekomponent der svarer til |a| i en karolingisk manifestation,
jf. fx (331). Alle forekomster findes ved linjeudgang. Ligaturen331 B 11v17
bruges ikke i A. I islandsk skrift manifesteres andenkomponenten
i denne ligatur næsten altid som en insulær graftype, hvilket ikke
mindst skal ses i lyset af at en sammenskrivning af ⟨a⟩ og ⟨f⟩ er
meget sjælden i de ældste håndskrifter.5 Når man ser bort fra
ligaturer der betegner ét fonem, er || ved siden af ligaturerne ||
og || (som begge behandles i det følgende) i den klassiske periode
den mest almindelige ligatur med |a| som førstekomponent.6

||: Ligaturen || (|a|+|ɴ|) bruges fire gange i B. Den
manifesteres med en karolingisk førstekomponent, mens anden-
komponenten principielt kan opfattes som såvel |ƞ| som |ɴ|, jf.
(332). Tre af fire eksempler findes ved linjeudgang. I A finder332 B 10v28
man et enkelt eksempel på samme grafklasse, (333), og også dette

333 A 36r19
optræder ved linjeudgang.

||: Ligaturen || (|a|+|r|) forekommer sandsynligvis én
gang i B, men på grund af håndskriftets stand er tolkningen

det ligner den insulære variant af |æ|, der dannes med det høje insulære |e|, og
som optræder i denne skrift frem til midten af 1000-tallet.
1 Jf. Seip (1954, s. 96) og Lindblad (1954, s. 149–50).
2 Jf. yderligere historisk perspektivering i afsnit 4.4.3.2.3.
3 Jf. Seip (1954, s. 97–8).
4 I 1400-tallet kan man desuden støde på lidt andre varianter, bl. a. en graftype
hvor førstekomponenten afsluttes med en relativt lang vandret streg forneden,
mens andenkomponenten udgøres af en krog der skærer skaftet og ender i en
venstrevendt krog langt under grundlinjen, jf. Seip (1954, s. 141).

5 I Holm perg 15 4° finder man dog enkelte eksempler på ligatur af |a|+|f|,
jf. de Leeuw van Weenen (1993, s. 41).

6 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 52–3), Spehr (1929, s. 133) og Widding (1965,
sp. 544–45). Bemærk at det strengt taget ikke er korrekt at skrive at en ligatur
har en given grafklasse som førstekomponent. I sagens natur er der tale om at
komponenten manifesteres på en måde så den minder om hvad der svarer til
manifestationen af den pågældende grafklasse, men af hensyn til fremstillingens
læselighed tillader jeg mig at formulere det på denne måde.
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usikker. Førstekomponenten svarer i givet fald til en karolingisk
manifestation af |a|, mens andenkomponenten manifesteres som
sidestaven i |r|, jf. (334). I A finder man ét eksempel på denne 334 B 11v47
ligatur, (335).

335 A 32v36
|ꜹ|: Ligaturen |ꜹ| (|a|+|v|) bruges hyppigt af begge skrivere. I

B kan såvel første- som andenkomponentens udformning variere,
idet førstekomponenten kan optræde i hvad der svarer til de under
|a| beskrevne graftyper, og andenkomponenten kan væremere eller
mindre lukket, jf. fx (336), (337) og (338). 336 B 13r29

337 B 13r25

338 B 13r26

I A varierer grafklassens udformningmindre.Det skyldes dels at
førstekomponenten– som |a| – altidmanifesteresmed hals, og dels
at andenkomponenten ikke lukkes så meget som det kan være til-
fældet i B. Dog kan andenkomponentens anslutning til førstekom-
ponentens skaft variere noget, hvorved ligaturen kan fremstå mere
eller mindre kantet. Som eksempler kan anføres (339) og (340). 339 A 27v9

340 A 27v14

Den ret hyppige brug af |ꜹ| hos begge skrivere harmonerer med
mønstret for håndskrifter fra sidste del af 1200-tallet og tiden lige
omkring 1300.1 Op gennem 1200-tallet øges brugen af grafklassen
for især /ö/ og /au/ nemlig ganske betragteligt (nærmere herom i
afsnit 4.4.3.2.16 og 4.4.3.2.17).

||: Ligaturen |ꜹ| modificeres i B med en accentstreg i
10 tilfælde. Som ved alle grafklasser med accentstreg varierer
stregens placering en smule, men den er oftest anbragt midt over
grundtegnet. Som eksempler kan anføres (341) og (342). I A finder 341 B 10v16

342 B 13r4

man muligvis et enkelt eksempel på ||, nemlig (343), men det er

343 A 26v7

meget usikkert om der virkelig er tale om en accentstreg.

|Ꜹ|: Ligaturen |Ꜹ| (|A|+|V| eller |A|+|v|) bruges ikke i A, men
forekommer tre gange i B. Her svarer førstekomponenten til en
ganske højhalset manifestation af |A|, mens andenkomponenten
manifesteres som andetskaftet i |V| (eller |v|), jf. fx (344).

344 B 10r37
||: Ligaturen || bruges af såvel A som B (hhv. fire og

to gange) i stort set samme udformning. Som ved alle graftyper
med overlængde kan skaftets top variere. Som eksempler kan
anføres (345) i B og (346) og (347) i A. Grafklassen er generelt 345 B 13v46

346 A 36r15

347 A 8v42

sjælden i islandsk skrift, hvilket utvivlsomt skal ses i relation til
hvor sjældent /bb/ forekommer. I øvrigt kan det diskuteres om
man virkelig skal rubricere den som en ligatur. Man kunne også
beskrive den som to sammenpressede grafer, et tidligt eksempel
på bueforbindelser (også kaldet bitings, fusions eller junkturer), et
fænomen som først bliver rigtig gennemført i gotisk bogskrift.2

||: Ligaturen || (|ꝺ|+|v|) findes ikke i A, men optræder 16
gange i B i to graftyper afhængigt af om førstekomponenten svarer
til ‖ꝺ¹‖ eller ‖ꝺ²‖. Graftyperne står – som ved |ꝺ| – i komplementær
distribution, idet den ene kun bruges efter |l| (9 belæg) i hvilken
stilling den anden (7 belæg) aldrig forekommer. Som eksempler
kan anføres (348) og (349). Denne ligatur er generelt sjælden, men 348 B 11r2

349 B 11r71Generelt ombrugen og udformningen af |ꜹ|, se bl. a.HreinnBenediktsson (1965,
s. 51 og 57), Lindblad (1954, s. 115–17) og Spehr (1929, s. 110–11).

2Om ||, se Lindblad (1954, s. 64), Spehr (1929, s. 148) ogWidding (1965, sp. 544).
I kontinental prægotisk skrift er ligaturen ikke sjælden (jf. den opsummerende
beskrivelse af prægotisk skrift på s. 50).
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forekommer eksempelvis otte gange (ved linjeudgang) i AM 132
fol (c1330–70).1

||: Ligaturen || forekommer én gang i B. Grafens første-
komponent svarer til den almindelige manifestation af |g|, mens
andenkomponenten adskiller sig ved ikke at have nogen venstre-
bue, jf. (350). Denne ligatur er ikke særlig udbredt, men ifølge350 B 12r7
Widding (1965, sp. 544) forekommer den eksempelvis også i AM
315 b fol (c1250), NRA 1 A (c1230, norsk) og NRA 1 C II (c1250,
norsk), og Foote (2003, s. 18) omtaler en tilsvarende ligatur i AM
234 fol (c1340).

||: Ligaturen || (|g|+|v|) forekommer en enkelt gang ved
linjeudgang i B. Der er tale om en graf med en førstekomponent
der svarer til den almindelige manifestation af |g|, og en anden-
komponent der svarer til andetskaftet i graftyperne af |v|, jf. det
meget utydelige (351). Ligaturen er ikke belagt i A, og den er i det351 B 13r48
hele taget sjælden, men forekommer eksempelvis to gange (ved
linjeudgang) i AM 132 fol (c1330–70).2

||: Ligaturen || (og/eller ||) finder man i tretten tilfælde i A
i forkortelser af propriet Hreiðarr. Ligaturens førstekomponent
svarer til manifestationen af |h| eller i visse tilfælde eventuelt ||,3
mens andenkomponenten har samme form som manifestationen
af sidestaven i |r|, jf. fx (352) og (353). Grafklassen er ikke belagt i B.352 A 7r45

353 A 7r47

||: Ligaturen || (|h|+|ſ |) forekommer tre gange i B og
udgøres af en komponent der svarer til manifestationen af |h|,
hvortil en komponent svarende til halsen på en af graftyperne af
|ſ | føjes, jf. fx (354). Ligaturen findes ikke i A, men er ellers ikke

354 B 10r5
ukendt i islandsk skrift. Den bruges i hvert fald fra c1225, men
begrænser sig ikke til den tidlige del af århundredet og bruges
også efter 1300.4

||: Ligaturen || (|k|+|r|) findes ikke i B, men bruges en
enkelt gang i A, hvor den udgøres af en komponent der svarer
til manifestationen af |k|, hvortil en komponent svarende til
manifestationen af sidestaven på |r| føjes, jf. fx (355). Denne ligatur355 A 29v31
er sjælden, men findes eksempelvis også i AM 655 XXIII 4°
(c1225–50).5

||: Ligaturen || (|k|+|ſ |) findes ikke i A, men optræder
muligvis én gang i B, hvor grafen dog er noget utydelig. Den
er i givet fald dannet på samme måde som |ɦ|, bortset fra at
førstekomponenten svarer til manifestationen af |k| og ikke |h|,6
jf. (356). Seip (1954, s. 142) omtaler denne ligatur i sine bemærk-356 B 10r20
ninger til perioden efter 1300, men dens eventuelle eksistens i B

1 Jf. de Leeuw van Weenen (2000, s. 45).
2 Jf. de Leeuw van Weenen (2000, s. 45).
3 I ti tilfælde er der formentlig tale om ||, mens der i tre tilfælde synes at være
tale om ||.

4 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 54), Seip (1954, s. 100 og 142) og Widding
(1965, sp. 544).

5 Jf. Widding (1965, sp. 547).
6Man kan egentlig ikke tale om nogen første- og andenkomponent i tilfælde som
|| og ||. I det sidstnævnte tilfælde understreges dette også af grafklassens funk-
tionsområde, jf. omtalen nedenfor.
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er ikke enestående for perioden før 1300. Således optræder den
fx også i Lbs frg 82 (c1258–64) og i AM 279 a 4° (1250–75).1
I islandsk skrift er den dog ikke så udbredt som i norsk, hvor
den særlig bruges for ‘ſk’.2 En sådan brug findes også i islandske
håndskrifter,3 hvor grafklassen ellers helt overvejende bruges
som i det mulige eksempel i B, nemlig i genitivformen konungs
skrevet ‘’.

|ŋ|: Ligaturen |ŋ| (|n|+|g|) bruges to gange i B, i begge tilfælde
muligvis som resultat af en rettelse. Grafen kan minde ommanife-
stationen af |ƞ|, men adskiller sig ved at underlængden føres noget
længere mod venstre som i manifestationen af |g|, jf. fx (357).4 En 357 B 15r28
tilsvarende graf anvendes muligvis også én gang i A, men den er
meget utydelig, og der er nok snarere blot tale om et (fejlagtigt) |g|
for |ng|. Det eventuelle eksempel er (358). 358 A 33r29
Ligaturens meget lave frekvens er forventelig, da den først og

fremmest findes i tidligklassiske håndskrifter, men manifestatio-
nen iMskMS repræsenterer dog den almindeligste af flere beslæg-
tede grafklasser i islandsk skrift. I Den første grammatiske afhand-
ling anbefales en grafklasse med samme funktion, men med en an-
den udformning. Den minder om |q| manifesteret med en tvær-
streg gennem bøjlen (359). Denne særislandske type kendes ellers 359
kun fra AM 677 4° B, hvor den dog ikke har tværstreg.5 Ellers bru-
ges en anden grafklasse, der også er belagt i norske håndskrifter,
og som kan opdeles i to graftyper, der tydeligvis begge er sammen-
sat af hvad der svarer til manifestationerne af |n|, |ƞ| eller |ɴ| og |g|.
Den første er kendetegnet ved at andetskaftet forlænges ned under
grundlinjen i en lige streg, der nederst forsynes med en tværstreg,
jf. fx (360) i AM 315 d fol. Den anden type adskiller sig fra den 360
netop nævnte ved at andetskaftet forsynes med en hale fra |g| og
dermed ikke er ret.
Da ligaturen primært anvendes i de ældste kilder, bemærker

Lindblad (1954, s. 39) at de sjældne forekomster i håndskrifter fra
sidste del af 1200-tallet snarest må ses i lyset af forlægspåvirkning,
men det ene eller de to eksempler i MskMS skal, som allerede
nævnt, måske snarest betragtes som rettelser.6

||: Ligaturen ||7 bruges kun én gang i B, men til gengæld
meget hyppigt i A (knap 300 gange). Udformningen er stort set
identisk hos de to skrivere, jf. fx (361) i B og (362) i A. 361 B 15v36

362 A 27v22

Ligaturen er ganske udbredt op gennem tiden og i ældre
islandsk skrift rimeligvis den mest frekvente ligatur bestående af

1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 54) og Widding (1965, sp. 547).
2 Jf. Seip (1954, s. 26), Spehr (1929, s. 134–35) og Widding (1965, sp. 544 og 547).
I AM 39 fol (c1300) anvendes den dog særdeles hyppigt, jf. Ruud (2005, s. 64).

3 Jf. Seip (1954, s. 142).
4Det andet eksempel optræder i ‘geŋr’ 13v13.
5 Jf. Weinstock (1967, s. 33–4). Holtsmark (1936, s. 37) mener at der er tale om
en ligatur af |ɴ|+|g|, mens Spehr (1929, s. 119–20) mener at det er en ligatur af
|n|+|g|. Hreinn Benediktsson (1965, s. 53) bemærker imidlertid at begge forslag
“encounter great difficulties”. Se også Hreinn Benediktsson (1972, s. 112–13),
hvor det bl. a. bemærkes at ligaturen i sin udformning i den bevaredeFørste gram-
matiske afhandling sandsynligvis afspejler den oprindelige form.

6Om ligaturer for /ng/, se bl. a. Hreinn Benediktsson (1965, s. 53–4, 1972,
s. 112–13), Lindblad (1954, s. 38–9), Seip (1954, s. 55 og 98), Spehr (1929,
s. 119–20) og Widding (1965, sp. 547).

7Til denne grafklasses status af ligatur kan anføres samme forbehold som ovenfor
i forbindelse med ||. Undertiden beskrives den som en “semi-ligature” (således
i de Leeuw van Weenen 1993, s. 92).

3.3.3



82 Kodikologi og palæografi

to ens komponenter.1 Dette skal bl. a. ses i lyset af at man også i
den kontinentale minuskelskrift typisk sammenskriver |p|+|p|,2
og at man på trods af anbefalingerne i Den første grammatiske
afhandling ikke anvender kapitælen |ᴘ|, idet den åbenlyst har
mindet for meget om minusklen.3 I mange håndskrifter anvendes
|| – som en række andre ligaturer – dog typisk af pladshensyn
ved linjeudgang.4

|st|: Som man kunne forvente, sammenskrives |ſ | og |t| til en
ligatur hos begge skrivere. I B kan grafklassen opdeles i tre grafty-
per. I over 90% af tilfældene har førstekomponenten ikke under-
længde, jf. fx (363) og (364). I under 5% af tilfældene har første-363 B 13r11

364 B 13r17

komponenten en smule underlængde, fx (365), mens man én gang

365 B 12r15

finder meget tydelig underlængde med ombøjning mod venstre
(366). I A synes man ikke at kunne registrere nogen tendens til un-

366 B 11r17

dertiden atmanifestere grafklassenmed underlængde, og fra denne
del af håndskriftet kan som eksempel nævnes (367).

367 A 27v22

|st| er den mest udbredte af alle ligaturer og bruges i selv de
allerældste håndskrifter.5 Selvom udformningen er rundere i disse,
er grundformen den samme, nemlig den i den latinske minuskel
regelmæssigt anvendte.6 I de ældste islandske håndskrifter er
forbindelsesbuen mellem komponenterne rund, men allerede i
første del af 1200-tallet vinder spidsere former frem,7 og det er
derfor ikke overraskende at disse anvendes i MskMS. Typen
med tydelig underlængde findes også i karolingisk skrift på
kontinentet.8

||: Ligaturen || (|þ|+|r|) forekommer godt 100 gange i A,
hvor den udgøres af en komponent der svarer til manifestationen
af |þ|, hvortil en komponent svarende til manifestationen af side-
staven på |r| føjes, jf. fx (368). Ligaturen er muligvis også belagt én368 A 3v29
gang i B (369), men læsningen er højst usikker, og det er meget

369 B 25r45

muligt at der i stedet er tale om |ꝥ|.
Ligaturen findes belagt i flere ældre håndskrifter, bl. a. i AM

674 a 4° (c1150–1200)9 og Holm perg 15 4° (c1200),10 men også
i yngre håndskrifter, fx AM 47 fol (c1300–25)11 og AM 623 4°
(c1325).12

||: Ligaturen || (|þ|+|ſ |) bruges ikke i A, men én gang i B,
hvor grafens komponenter udgøres af hvad der svarer til mani-
festationen af |þ| og halsen på |ſ |, jf. (370). En tilsvarende ligatur370 B 13v46
forekommer allerede i AM 677 4° (c1200–1225), men bruges

1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 54).
2 Jf. Lindblad (1954, s. 72) og Derolez (2003, s. 57).
3Til gengæld finder man |ṗ| i mange håndskrifter, dog ikke i de ældste.
4Yderligere om ||, se bl. a. Lindblad (1954, s. 72–3), Seip (1954, s. 56 og 98),
Spehr (1929, s. 132–33) og Widding (1965, sp. 544).

5 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 52).
6 I den insulære skrift brugte man også ligaturen, men udformningen var en an-
den, idet den med underlængde udstyrede manifestation af |ſ | blev forbundet
med andenkomponenten vha. dennes tværstreg (jf. Spehr 1929, s. 131 m. henv.).

7Dette er en direkte parallel til forholdene i den latinske minuskel, hvor forbin-
delsesbuen fra slutningen af 1000-tallet får en spids udformning (jf. Spehr 1929,
s. 131 m. henv.).

8 Jf. fx Derolez (2003, s. 49–50).
9 Se fx 4r13 (illustration i Guðvarður M. Gunnlaugsson 2007, s. 19).
10 Jf. de Leeuw van Weenen (1993, s. 42).
11 Se fx 25v21 (illustration i Guðvarður M. Gunnlaugsson 2007, s. 47).
12 Se fx 21r1 (illustration i Guðvarður M. Gunnlaugsson 2007, s. 49).
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også i efterklassisk tid.1 For den tidlige periodes vedkommende
karakteriserer Spehr (1929, s. 133) grafklassen som “die in der isl.
schrift ungewöhnliche und hauptsächlich in der norw. übliche
ligatur”, men om rigtigheden af anden del af dette udsagn tør
jeg ikke udtale mig.2 Det kan dog bemærkes at Seip (1954) ikke
nævner den i afsnittene om ligaturer i norsk skrift før 1300.3

3.3.4 Abbreviaturgrafklasser
I nærværende afsnit behandles abbreviaturernemed udgangspunkt
i deres form og placering, mens deres funktion undersøges i af-
snit 4.3.4. I første omgang behandles de interlineære abbreviaturer,
først de alfabetiske (|a e ı ᴍ ɴ o ō ø r ʀ s t v z|) i afsnit 3.3.4.1 og deref-
ter de ikke-alfabetiske, såvel de i overrummet som i underrummet
forekommende (| ͛ ᷓ  ᷒ – ̲ ̇|) i afsnit 3.3.4.2. Sluttelig behandles
samtlige øvrige abbreviaturer (|;   ꝓ ꝝ .|) i afsnit 3.3.4.3.
En enkelt interlineær graf, der optræder i B, har det ikke været

muligt at tolke, og den er derfor heller ikke blevet henført til nogen
underkategori. Det drejer sig om (371), der må afspejle /un/. 371 B 17r41

3.3.4.1 Alfabetiske interlineære abbreviaturgrafklasser
|a|: |a| anvendes hyppigt af begge skrivere. I B manifesteres
grafklassen almindeligvis uden hals og minder i formen om den fra
kursiven og den insulære skrift kendte minuskelgraftype, hvilket
sandsynligvis først og fremmest skyldes skriftens størrelse. I A er
halsen derimod generelt tydeligere. Som eksempler kan anføres
(372) i B og (373) i A. 372 B 13r11

373 A 27v14|e|: |e| bruges sparsomt i B (fem gange), men relativt hyppigt
i A. Hos begge skrivere manifesteres grafklassen i en form
der ikke adskiller sig nævneværdigt fra den tilsvarende minus-
kels, når man ser bort fra at bøjlen naturligt nok almindeligvis er
forholdsmæssigt noget større end ved |e|, jf. fx (374) i B og (375) i A. 374 B 15v20

375 A 4r21|ı|: |ı| bruges hyppigt af begge skrivere. I manifestationen
adskiller grafklassen sig navnlig i B fra den tilsvarende minuskel
ved ofte at mangle en initialstreg, mens en sådan optakt på den
anden side ofte er meget tydelig i A. Som eksempler kan anføres
(376) og (377) i B samt (378) og (379) i A. 376 B 13r11

377 B 13r18

378 A 4r4

379 A 4r15

|ᴍ|: |ᴍ| bruges ikke i B, men optræder formentlig en enkelt
gang i A i det meget utydelige (380).

380 A 2v45

|ɴ|: |ɴ| bruges en enkelt gang i såvel A somB. Udgangspunktet
for grafklassens manifestation danner den tilsvarende kapitæl,
men grafens højde-bredde-forhold er i B ganske anderledes, jf.
(381) i B og (382) i A.

381 B 10v12

382 A 7r43

|o|: |o| er hyppig hos begge skrivere og adskiller sig i udform-
ningen fra |o| ved generelt at manifesteres noget rundere og med

1Eksempelvis hyppigt i AM 655 XXXII 4°, der formentlig er yngre end c1350.
2Det ville i givet fald dog være en parallel til ligaturerne |ƙ| og |ɦ|.
3Om ||, se Hreinn Benediktsson (1965, s. 54), Spehr (1929, s. 133), Seip (1954,
s. 56 og 142) og Widding (1965, sp. 544).
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mere højrehældning som følge af at den første bue indledes mere
til højre for midten end tilfældet er ved den tilsvarende minuskel,
jf. (383) i B og (384) i A.383 B 13r39

384 A 27v10 |ō|: |ō| bruges ikke i B, men i to tilfælde i A, jf. eksempelvis
(385). I det anførte eksempel er der tilsyneladende tale om en

385 A 4v8 rettelse fra ‘ħ’ ved at abbreviaturen skrives oven i den først skrevne
abbreviatur. Det er imidlertid ikke tilfældet i det andet eksempel
som findes på 22r16.

|ø|: |ø| er på tilsvarende vis heller ikke belagt i B, men en
enkelt gang i A, jf. (386).386 A 24r9

|r|: |r| er hyppig hos begge skrivere og kan navnlig i B
adskille sig lidt fra den tilsvarende minuskels manifestation, idet
sidestaven kan udgå fra et punkt længere nede ad skaftet. Som
ved den tilsvarende minuskel fremstår hagen tydeligere i A. Som
eksempler kan anføres (387) i B og (388) og (389) i A.387 B 13r3

388 A 27v23

389 A 27v13

|ʀ|: |ʀ| anvendes ikke i B, men optræder tre gange i A, fx (390).

390 A 27v39

|s|: |s| bruges ikke i B, men optræder otte gange i A,1 fx (391).

391 A 32r15

Grafklassen udspringer vel af den variant af |s| der undertiden
kaldes for “trailing s” og som kendes fra prægotisk skrift på
kontinentet.2 Den har således samme karakteristiske udformning
med en skrå nedre del uden krumning.

|t|: |t| bruges én gang i B sammen med |r| i en noget underlig
forkortelse (for vetr) ved linjeudgang. I udformningen ligner
grafen ‖t¹‖, jf. (392). Grafklassen er ikke belagt i A.392 B 25r22

|v|: |v| forekommer to eller tre gange i B og syv gange i A.
I B manifesteres grafklassen i en form der ikke minder meget
om den tilsvarende minuskel, hvilket rimeligvis skal ses i lyset af
skriftens størrelse, jf. fx (393). Også i A adskiller formen sig no-393 B 11r16
get fra den almindelige minuskel, omend i mindre grad, jf. fx (394).

394 A 3r29
|z|: |z| forekommer otte gange i B og nitten gange i A. I

sin manifestation adskiller den sig ikke nævneværdigt fra de to
skriveres foretrukne graftype af den tilsvarende minuskel, jf. (395)395 B 11r3
i B samt (396) og (397) i A.

396 A 4r9

397 A 7r29

1 Som nærmere omtalt i afsnit 4.3.4.1.11 er der dog kun tale om en egentlig abbre-
viatur i tre af tilfældene.

2 Jf. Derolez (2003, s. 64 og 107).
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3.3.4.2 Ikke-alfabetiske interlineære
abbreviaturgrafklasser

| ͛|: | ͛| bruges særdeles hyppigt af begge skrivere, manifesteres
overordnet i samme grundform og trækkes på samme måde.
De enkelte grafers udformning varierer dog noget afhængigt
af tværstregens længde og ombøjning, hvorved zigzag-præget
kan fremstå mere eller mindre udpræget. Som eksempler kan
anføres (398), (399), (400) og (401) i B samt (402) og (403) i A. 398 B 13r16

399 B 13r23

400 B 13r26

401 B 25r25

402 A 18v13

403 A 18v26

Grafklassens høje frekvens harmonerer med dens brug gennem
hele middelalderen. Således bemærker Hreinn Benediktsson
(1965, s. 92) at den anvendes i alle håndskrifter frem til c1300 med
undtagelse af MáldReyk¹ og MáldReyk².1

| ᷓ|: | ᷓ|, hvis oprindelse er en åben graftype af |a| som kendt
fra merovingisk og tidlig karolingisk skrift, bruges også ganske
hyppigt af begge skrivere. I såvel A som B anvendes den omega-
lignende graftype, men udformningen er noget forskellig. I B
skråner graferne således altid ned mod højre, jf. fx (404). I A

404 B 13r26

er hældningen derimod modsat, og graferne fremstår generelt
mere lukkede, jf. fx (405). Det er værd at bemærke at ingen af

405 A 18v25

skriverne benytter den yngre pi-lignende graftype, der ifølge
Hreinn Benediktsson (1965, s. 91) først sporadisk dukker op
“in the late thirteenth century” og også ligger længere fra graf-
klassens oprindelse. Hreinn Benediktssons udsagn om det sene
1200-tal burde dog nok snarere modificeres til “omkring midten
af 1200-tallet”.2 Udformningen (og i øvrigt også brugen, se afsnit
4.3.4.2.2) harmonerer med forholdene i de fleste håndskrifter fra
1200-tallets anden halvdel.

| |: | | bruges relativt hyppigt af begge skrivere. I B er grafer-
nes første bue almindeligvis åben, og den anden er det ikke sjæl-
dent. Grafklassen kan undertiden manifesteres noget kantet. Som
eksempler kan anføres (406) og (407). I A finder man også eksem- 406 B 11r20

407 B 11r34

pler på grafer med en åben første bue, men almindeligvis er den – i
modsætning til i B – lukket. En anden forskel er at graferne lige-
som ved | ᷓ| skråner opad mod højre. Som eksempler kan anføres
(408) og (409).

408 A 18v27

409 A 6r10

Bemærk at ingen af skriverne anvender den mere lodrette
totals-lignende graftype der kendes fra såvel islandske som
latinske håndskrifter.3 I tiden før 1300 er den liggende (åbne eller
lukkede) ottetals-lignende graftype da også den almindeligste,4

1Den forekommer ganske vist heller ikke iMáldReyk³ ogMáldReyk⁴, men dette
betragter Hreinn Benediktsson som “probably accidental”.

2Hreinn Benediktssons materiale lægger sådan set selv op til dette, og desuden
skulle den pågældende graftype ifølge Widding (1961, s. 70) findes i GKS 1157
fol, der af ONP dateres til c1250 (en datering der dog har hersket uenighed om,
jf. note 6 på s. 27).

3Om grafklassens manifestation og funktion i islandske håndskrifter, se bl. a.
Hreinn Benediktsson (1965, s. 91) og Spehr (1929, s. 140), hvis oplysning om
at grafklassen er udviklet af |ꝛ| imidlertid ikke synes rigtig, selvom mange skri-
vere sandsynligvis har delt denne opfattelse, jf. Seip (1954, s. 60, 102 og 143) og
Kålund (1907, s. viii). For omtale af grafklassens brug i latinske håndskrifter, se
fx Thompson (1906, s. 101) og Battelli (1949, s. 112), hvoraf det bl. a. fremgår at
den kan have en noget bredere reference end i de tidligste islandske håndskrifter.
Grafklassens funktion behandles i afsnit 4.3.4.2.3.

4 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 91). En egentlig lukket ottetals-form er dog
ikke det almindelige.
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selvom begge typer eksempelvis forekommer i Holm perg 15 4°
(c1200).1 Senere vinder den totals-lignende graftype frem.

| ᷒|: | ᷒| forekommer i såvel A som B og manifesteres i nitals-
lignende form i en størrelse, der svarer til andre interlineære graf-
klassers, jf. fx (410) i B og (411) i A.410 B 13r37

411 A 4r3
Grafklassen, der kendes fra latinske håndskrifter og oprindelig

er udviklet af den apostrof man anvendte i de juridiske noter,2
optræder allerede i nogle af de ældste islandske håndskrifter, hvor
den – som i MskMS – bruges for ‘us’ i såvel latinske som island-
ske ord.3 I denne funktion og med grundlæggende samme form,4
fortsætter brugen op gennem middelalderen.5 Dens forekomst i
et givet håndskrift yder derfor ingen særlig hjælp ved dateringen.

|–|: Den almene abbreviatur |–| optræder i B i tre forskellige
graftyper. ‖–1‖ bruges over lave grafer. Den manifesteres som en
meget lige, vandret streg uden ombøjning ved afslutningen, jf. fx
(412). ‖–2‖ anvendes i de fleste tilfælde ved grafer med overlængde.412 B 13r10
Den manifesteres som en mere skrå (ret) streg, der skærer skaf-
tet og skråner opad mod højre for afslutningsvis eventuelt at slutte
med en lille ekstra streg, jf. fx (413) og (414). Undertiden mani-413 B 13r11

414 B 13r18
festeres denne graftype som en særlig lang (næsten helt vandret)
streg, når den føres gennem skafterne på to minuskelgrafer, jf. fx
(415). ‖–3‖ bruges efter |ꝺ|6 og |l| ogmanifesteres som enmere krum,

415 B 12v31 opadpegende streg, der kan afsluttes med en lille ekstra streg, jf. fx
(416) og (417).

416 B 11r17

417 B 11r16

‖–1‖ manifesteres i A oftest i samme lige udformning som i B,
menman finder heller ikke sjældent mere eller mindre bølgede for-
mer (indrullede ender). Som eksempler kan anføres (418) og (419).

418 A 6r9

419 A 6r9

I A er det tvivlsomt om man kan skelne mellem ‖–2‖ og ‖–3‖, da
grafklassen ved høje grafer altid manifesteres med en ret krum el-
ler rund udformning, jf. fx (420). Det synes derfor rimeligst kun

420 A 6r22

at operere med to graftyper i A: én som anvendes over lave grafer,
‖–1‖, og én som føres gennem skafterne på høje grafer, i sin ud-
formning nærmest ‖–3‖. Sidstnævnte type kan som i B manifeste-
res som en særlig lang variant, når stregen føres gennem skafterne
på to minuskelgrafer, og den synes enten trukket i to eller tre drag,
afhængigt af om den horisontale del af grafen er trukket i ét eller
to drag.7 Som eksempler kan anføres (421) og (422).421 A 5r7

422 A 4r9
Graftypen ‖–1‖ er en såkaldt nasalstreg hvis funktionsområde er

blevet udvidet. Om grafklassens manifestation i den ældste tid be-
mærker Spehr (1929, s. 138) at man, når man ser bort fra AM 237 a
fol, hvor den fremstår som “ein grader, leicht wellenförmig gebo-
gener strich”, generelt finder en yngre type, nemlig “die seit dem
11. jh. in der minuskel üblich werdende form mit eingerollten en-
den”. Spehr taler her om to varianter af graftypen ‖–1‖. Denne type

1 Jf. de Leeuw van Weenen (1993, s. 43).
2 Jf. fx Thompson (1906, s. 101) og Brøndum-Nielsen (1943, s. 32).
3 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 91) og Spehr (1929, s. 140).
4Den kan i nogle håndskrifter være anbragt på grundlinjen.
5 Jf. Seip (1954, s. 60, 102 og 143), Spehr (1929, s. 140) og Kålund (1907, s. viii). I
latinske håndskrifter på kontinentet kan grafklassen have lidt flere funktioner,
jf. fx Thompson (1906, s. 101) og Battelli (1949, s. 113).

6Eller i enkelte tilfælde eventuelt efter |ð| hvis man regner med sammenfald mel-
lem abbreviaturen og tværstregen på |ð|.

7Denne lange variant udmærker sig desuden ved ikke at være krum, hvilket gi-
vetvis netop skal ses i lyset af dens længde.
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fremstår hos begge skrivere, som ovenfor nævnt, i reglen ikke sær-
lig bølget, navnlig ikke i B. Den lige form er generelt et yngre træk,
ved hvilket afstanden til graftypens oprindelse fremstår mere ud-
præget.1 Graftypen ‖–1‖, den såkaldte nasalstreg, er nemlig udvik-
let af et overskrevet |m| og bruges i europæisk skrift i begyndelsen
kun for ‘m’, men fra midten af 1100-tallet i latinske håndskrifter
også for ‘n’.2 En nærmere diskussion af den specifikke brug med
en historisk perspektivering findes i afsnit 4.3.4.2.5.
Jeg ved ikke hvor almindelig den i B forekommende kom-

plementære distribution af ‖–2‖ og ‖–3‖ er, da jeg ingensteds
har fundet den omtalt direkte. Bemærk dog, at begge varianter
i andre håndskrifter kan optræde side om side i samme ord,3
og at Wimmer & Finnur Jónsson (1891) om brugen af de to
varianter i GKS 2365 4° bemærker at der i stedet for “krøllen”
(‖–3‖) ofte ved |h|, |þ| og |k| bruges en “lige vandret streg” (‖–2‖).
Lindblad (1954) berører de to graftyper i sine studier af samme
håndskrift i forbindelse med forkortelsen ‘ħ’. Han peger på
at begge typer kan optræde ved denne ordform (og det ikke
blot i det nævnte håndskrift), men det er hans iagttagelse at én
og samme skriver i reglen næsten undtagelsesløst holder sig til
den ene af graftyperne. Lindblad betragter i øvrigt ‖–2‖ som ældst.4

| ̲|: Abbreviaturen | ̲| bruges hyppigt af begge skrivere i for-
bindelse med |þ| og manifesteres som en lige vandret streg der i sin
udformning (men ikke placering) minder om ‖–1‖. Stregen placeres
i midten af underrummet, jf. fx (423) i B og (424) i A. 423 B 13r17

424 A 4r26
Desuden bruges abbreviaturen i A én gang i den af latin inspire-

rede forkortelse ‘̲’ for páfa, hvor den pga. dens gennemskæring
af to underlængder har en længere form (425).5

425 A 37r11Skrivemåden ‘ꝧ’ for þeir(-) optræder ifølgeHreinn Benediktsson
(1965, s. 88) “from towards the middle of the thirteenth century”,
og som ældste eksempel nævnes AM dipl isl fasc LXV 1 (mellem
1241 og 1252), men det kan bemærkes, at ‘ꝧ’ også forekommer i det
sandsynligvis lidt ældre AM 325 II 4° (hånd 3, c1225).6 Det er dog
først i løbet af anden halvdel af 1200-tallet at grafklassen bliver
hyppig. For en grundigere gennemgang af dens funktion(er) med
historisk perspektivering, se afsnit 4.3.4.2.6.

| ̇|: Abbreviaturen | ̇| optræder ca. 50 gange i B, men kun tre
gange i A. Den udgøres af en prik der er placeret i overrummet,
jf. fx (426) i B og (427) i A. 426 B 13r27

427 A 4v19

3.3.4.3 Andre abbreviaturgrafklasser
I dette afsnit behandles en ganske heterogen restgruppe af abbre-
viaturer, nærmere bestemt |;   ꝓ ꝝ .| i nævnte rækkefølge.

1 For en sammenligning med de ret varierende udformninger i det nogenlunde
samtidige GKS 2365 4° kan der henvises til den meget præcise palæografiske
beskrivelse af dette håndskrift iWimmer & Finnur Jónsson (1891, s. xlvii–xlix).

2 Jf. Spehr (1929, s. 138 m. henv.).
3 Jf. fx Hreinn Benediktsson (1965, s. 93) og Lindblad (1954, s. 46–7).
4 Jf. Lindblad (1954, s. 46–7) med henvisning til Spehr (1929, s. 144) og Kålund
(1907, s. x).

5 Samme forkortelse anvendes for papa i latin, jf. Cappelli (1967, s. 283).
6 Jf. Spehr (1929, s. 145, note 3), hvor det også bemærkes at skrivemåden “vielleicht
in anlehnung an die lat. abkürzung ꝑ = per entstanden [ist]”.
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|;|: Abbreviaturgrafklassen |;| optræder hyppigt hos begge
skrivere og manifesteres som hvad der minder om et semikolon,
jf. (428) i B og (429) i A.428 B 13r2

429 A 27v13

Den semikolon-lignende manifestation er enerådende i island-
ske håndskrifter i den ældste periode, men optræder også langt
op i tiden.1 Senere kan grafklassen i udformningen ligne et |z|
med gotisk karakter og sammenfalde med en yngre variant af
den tironiske note ||. Den semikolon-lignende udformning
harmonerer desuden med grafklassens etymologi, da den i latinsk
skrift oprindelig er et semikolon anvendt som almen abbreviatur.
Det rene semikolon kan efterhånden udvikles ved at såvel grafens
øverste som nederste komponent gøres tydeligere. Grafklassen
bruges ikke i de allerældste håndskrifter, men i Holm perg 15 4°
(c1200) anvendes den i ‘ſ;’ for sed= heldr, og det ældste eksempel
på brugen i et islandsk ord som Hreinn Benediktsson (1965, s. 92)
nævner, er fra AM 645 4° A (c1220).2

||: I brugen af den tironiske note || finder man en markant
forskel mellem skriverne. Mens grafklassen aldrig optræder i A,
anvendes den hyppigt i B. Her manifesteres den altid uden un-
derlængde, men med tværstreg på midten af skaftet. Skaftet har
almindeligvis ombøjning mod højre, jf. fx (430).430 B 13r17
|| er meget udbredt i så at sige hele den middelalderlige

periode.3 Dog bruges den ikke i visse håndskrifter, særlig ikke de
ældste (fx MáldReyk¹, MáldReyk², AM 237 a fol og AM 315 d
fol).4 Grafklassen, der kendes fra latinske håndskrifter, hvor den
bruges for et, kan i islandske håndskrifter have forskellige manife-
stationer.5 Variationen mellem de forskellige typer er overordnet
set kronologisk betinget. I de ældste håndskrifter manifesteres
grafklassen hverken med tværstreg eller understreg til højre ved
grundlinjen. Derved minder udformningen om et syvtal, en type
man finder i håndskrifter fra slutningen af 1100-tallet og første
halvdel af 1200-tallet.6 Fra omkring midten af 1200-tallet støder
man på den |z|-lignende graftype, der oftest manifesteres med
tværstreg. Denne graftype fortrænger den ældre type i løbet af
den resterende del af 1200-tallet, og den syvtals-lignende graftype
bruges kun i få kilder fra den senere del af 1200-tallet.7 Det er
derfor helt forventeligt at man kun finder den |z|-lignende type
i B og hverken den ældre syvtals-lignende type eller den graftype
med tydelig underlængde som senere bliver meget almindelig.8

1 Jf. Seip (1954, s. 143).
2Dette harmonerer også med oversigterne i Larsson (1891). For yderligere be-
mærkninger til grafklassens funktionsområde, herunder en kort historisk per-
spektivering og supplerende litteraturhenvisninger, se afsnit 4.3.4.3.1.

3Om || i islandske håndskrifter, se fxHreinn Benediktsson (1965, s. 91), Lindblad
(1954, s. 33–5), Spehr (1929, s. 140–41), Seip (1954, s. 59–60, 102 og 143) og
Kålund (1907, s. viii).

4 For en oversigtstabel, se Holtsmark (1936, s. 10).
5Den kendes også fra insulære håndskrifter, hvor den bruges for den tilsvarende
konjunktion og stavelserne ‘and’/‘ond’, jf. Spehr (1929, s. 140–41). På tilsvarende
vis kan den i islandske håndskrifter undtagelsesvis også bruges for verbalformen
ók, således i et enkelt tilfælde i AM 557 4° (c1420–50), jf. Mårtensson (2007,
s. 135, note 40).

6 Jf. Lindblad (1954, s. 34).
7 Jf. Lindblad (1954, s. 34).
8 Jf. Seip (1954, s. 143).
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||: || optræder to gange i B, men aldrig i A. Grafklassen
manifesteres på samme måde som || bortset fra dens majuskel-
størrelse, jf. fx (431). 431 B 13r33

|ꝓ|: Abbreviaturgrafklassen |ꝓ| anvendes ikke i B, men findes
en enkelt gang i A, jf. (432). 432 A 35v40

|ꝝ|: |ꝝ| forekommer en enkelt gang i B og tre gange i A. Graf-
klassens manifestation varierer noget mellem skriverne, men hos
dem begge kan graferne siges at bestå af en |ꝛ|-lignende kompo-
nent gennem hvis ben en skrå streg med optakt er trukket. Under
grundlinjen ender denne streg tilsyneladende i en klump i B, mens
den i A foretager et kraftigt sving mod højre. Sammenlign således
(433) i B og (434) i A. 433 B 11v27

434 A 6r2

Her betragtes |ꝝ| som én grafklasse der bruges for ‘rum’, og ikke
to selvstændige grafklasser (|ꝛ| og en skråstreg som forkortelse for
‘um’). Begge tolkninger er for så vidt plausible, og for det sidste
taler bl. a. grafklassens etymologi. Skråstregen er således oprinde-
lig en almen abbreviatur der i latinske håndskrifter anvendes ved
suspensioner.1 For den sidstnævnte tolkning taler det også at man
i islandske håndskrifter rent faktisk finder en beslægtet grafklasse
som manifesteres med en komponent som svarer til |ʀ| gennem
hvis ben en skråstreg føres.2 For den førstnævnte opfattelse af |ꝝ|
(d. e. som én grafklasse) kan der imidlertid også anføres historiske
argumenter. Selvom skråstregen oprindelig bruges som en almen
abbreviatur, får den nemlig efterhånden den særlige betydning
‘um’ i forbindelse med |ꝛ|.3 Det kan ligeledes anføres at formen i
hvert fald hos visse islandske skrivere forandres og ikke blot kan
betragtes som en manifestation af |ꝛ| efterfulgt af en skråstreg
(navnlig ændres komponentens ben betragteligt).4 Grafklassen er
ikke hyppig i islandsk skrift (ældste anførte eksempel i Hreinn
Benediktsson 1965, s. 92, er fra AM 655 IV 4°, c1200–25) og kan
ikke tillægges nogen særlig betydning i dateringsøjemed.

|.|: |.| bruges naturligvis hyppigt som almen abbreviatur af
begge skrivere. I B placeres grafen sædvanligvis midt i midterrum-
met, mens den i A normalt anbringes på grundlinjen, jf. fx (435) i 435 B 13r25
B og (436) i A.

436 A 6r10

3.3.5 Interpunktionsgrafklasser
Af interpunktionsgrafklasser finder man tre hvis bindestregen
inkluderes som en sådan, nemlig |.  -|.

|.|: Som den i udformningen identiske abbreviaturgrafklasse
placeres manifestationen af interpunktionsgrafklassen |.| i B
sædvanligvis midt i midterrummet, mens den i A er anbragt på

1 Jf. fx Battelli (1949, s. 112) og Thompson (1906, s. 100–1).
2 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 92). Denne variant er dog sandsynligvis over-
taget som en sammensat grafklasse fra latinske håndskrifter, i hvilke den især
anvendes for respond-, jf. fx Pelzer (1966, s. 70–2).

3 Jf. Thompson (1906, s. 100–1).
4 Som én grafklasse opfattes |ꝝ| også af fx Seip (1954, s. 30 og 60) og Brøndum-
Nielsen (1943, s. 32). De mener begge at der egentlig er tale om en tironisk note
(Brøndum-Nielsen er dog usikker). På tilsvarende vis anfører Weinstock (1967,
s. 31) |oꝝ| blandt de tironiske noter (sammen med bl. a. |⁊ ↄ ł ᷓ |).
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grundlinjen. Grafklassen bruges fortrinsvis til afgrænsning af
perioder, i hvilken funktion den er ganske gennemført. Des-
uden bruges den i en række tilfælde hvor man efter moderne
ortografi ville sætte komma.Dette er dog ikke lige så gennemført. 1

||: Det såkaldte punctus elevatus, ||, bruges ikke i B, men op-
træder hyppigt i A, hvor det i strofer markerer første halvstrofes
afslutning, jf. fx (437).437 A 4r20
Grafklassen er udbredt i mange latinske håndskrifter hvor den

traditionelt anvendes som indikation af “a major medial pause […]
where the sense is complete but the meaning is not”.2 Jeg har ikke
fundet dens funktion nærmere beskrevet i værker om islandsk
palæografi. I Hreinn Benediktsson (1965, s. 95) hedder det blot at
den er sjældnere end |.|.

|-|: En bindestreg bruges en enkelt gang i B og to gange i A
som følge af fejl i pergamentet, jf. fx (438) i B og (439) i A.438 B 13r23

439 A 33r45

At stregen er skrå og kan minde om en accentstreg er også
det almindelige i andre håndskrifter. Mere generelt er brugen
af bindestreg meget skriverafhængig og varierer op gennem
perioden fra håndskrift til håndskrift. Således bemærker Hreinn
Benediktsson (1965, s. 95) om forholdene i islandsk skrift frem til
c1300 da også blot at “[t]he hyphen is sometimes used”.

3.3.6 Korrektionsgrafklasser
I dette afsnit gennemgås udformningen af slette-, indvisnings- og
ombytningsgrafklasser.
Som markør af at der skal ses bort fra en skreven graf anvendes

underprikning i fem tilfælde i B, fx (440), hvor underprikningen440 B 12r48
sammen med det interlineære |a| markerer at |ı| skal erstattes af |a|.
I A bruges underprikning i samme funktion i seks tilfælde, fx (441).441 A 4r14 En sådan anvendelse findes allerede i de ældste håndskrifter.3
En anden måde til angivelse af sletning forekommer også i B,

men er rimeligvis udført af hånd A. En enkelt gang på 13r1 er et ord
således overstreget, og en interlineær tilføjelse er skrevet af håndA.
En sådan gennemstregning er den almindeligste slettemarkør i A
og forekommer 15 gange, fx i (442).442 A 2v14
Endelig synes en vertikal streg anbragt over abbreviaturen |–| i

ét tilfælde (i A) at markere annulleringen af denne, jf. (443).443 A 2v13
Ved rettelser eller tilføjelser i margenen bruges flere grafklasser

i både A og B. Ingen af eksemplerne i B kan med sikkerhed fast-
slås at være skrevne af hånd B, mens de fleste af dem med ret stor
sandsynlighed kan tilskrives hånd A. Det sidste gælder bl. a. for
en to gange forekommende sammensat grafklasse der manifeste-
res som tre prikker anbragt i en trekant over noget som minder
om et semikolon, jf. fx (444). Det gælder formentlig også for alle444 B 11r1
fire eksempler på en komma-lignende grafklasse i samme del af
håndskriftet, jf. fx (445). Om det også gælder for en enkeltstående445 B 15r8

1Ud over brugen som egentligt interpunktionstegn og som almen abbreviatur
bruges |.| i forbindelse med numeralier. Således skrives der hos begge skrivere
typisk et |.| både før og efter romertal.

2 Jf. Parkes (1992, s. 306). En sådan brug findes eksempelvis også i det island-
ske AM 315 c fol (c1200–25), jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 95). For andre
syntaktiske funktioner i latinske håndskrifter, se Parkes (1992, s. 69, 73 og 153).

3 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 95) og Seip (1954, s. 64).

3.3.6



Palæografi 91

graf der ligner to accentstreger, (446), er vel mere usikkert. Denne
446 B 10v17kunne også være udført af B.

I A finder man et enkelt eksempel på den sammensatte graf-
klasse bestående af tre prikker anbragt i trekant og et semikolon-
lignende tegn, jf. (447). På samme side finder man også en endnu 447 A 7v4mere udsmykket grafklasse, jf. (448), men ellers anvendes den

448 A 7v9

komma-lignende type (16 tilfælde), fx (449). I flere tilfælde hvor

449 A 26v47

den sidstnævnte grafklasse anvendes, kan det ikke afgøres om der
er tale om indvisnings- eller nedvisningsfunktion, da referenten
ikke kan læses (enten fordi den er forsvundet i tidens løb eller er
glemt af skriveren).1 Det samme gælder i et enkelt tilfælde hvor
man som en formodet indvisningsgrafklasse finder en graf som er
magen til den som ellers anvendes til markør af ombytning og har
form af to prikker anbragt skråt over hinanden, jf. (450).

450 A 32v31Den komma-lignende grafklasse er den mest almindelige graf-
klasse med indvisningsfunktion i islandske håndskrifter,2 men
grafklassen der manifesteres som noget der ligner to accentstreger,
er heller ikke ualmindelig.3 Grafklassen der manifesteres som tre
prikker anbragt i trekant og et semikolon-lignende tegn, har jeg
ikke fundet omtalt som indvisningsgrafklasse, men den skal mu-
ligvis ses i lyset af det såkaldte signe de renvoi, der ganske vist al-
mindeligvis vender omvendt og har to prikker foroven, men som
netop anvendes ved indvisninger.4Når en semikolon-lignende graf
kombineres hermed, skyldes det formentlig at skriveren vil lave en
ekstra tydelig markering. Den særlige grafklasse i A som ovenfor
er gengivet som (448), er sandsynligvis brugt for at sikre entydig-
hed i indvisningsreferencerne på en side hvor flere sådanne optræ-
der. Den øverste del af grafen, der ligner et kors, er formentlig
en form for asterisk eller viderudvikling af en sådan.5 En lignende
graftype bruges eksempelvis hyppigt i det gammeldanskeAM76 8°
(c1450).6
Den komma-lignende grafklasse anvendes også som nedvis-

ningstegn af begge skrivere. I B forekommer den godt 20 gange
i forbindelse med interlineære tilføjelser, mens den optræder knap
50 gange i samme funktion i A. Som eksempler kan anføres (451) 451 B 13r22
i B og (452) i A.7

452 A 4r31
Også som markør af nedvisning er denne grafklasse uden sam-

menligning den almindeligste i islandske håndskrifter.8
Ombytningsgrafklasser anvendes ligeledes af begge skrivere. I B

placeres interlineære prikker i tre tilfælde over grafer der skal om-
byttes, fx (453). I A finder man i syv tilfælde skrå dobbeltprikker 453 B 11r41
over to ord der skal ombyttes, jf. fx (454).

454 A 26v36

1 Formentlig er der dog tale om en indvisning hvor referenten er gået tabt ved en
senere beskæring af pergamentet.

2 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 95).
3 Jf. Seip (1954, s. 146).
4 Parkes (1992, s. 307) skriver at det blev anvendt af trykkere, men det norske
AM 619 4° (c1200–25) vidner om at det også blev brugt af nordiske skrivere i
1200-tallet, jf. Seip (1954, s. 34).

5 Sammenlign fx forskellige former i Cappelli (1967, s. 412).
6 Se fx gengivelsen af 10r i Kroon et al. (1993, s. 39).
7Nogle af eksemplerne i B er muligvis udført af hånd A.
8Omden komma-lignende grafklasse sommarkør af nedvisning, seHreinn Bene-
diktsson (1965, s. 95), Seip (1954, s. 64 og 104) og Wimmer & Finnur Jónsson
(1891, s. lviii–lix).
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At benytte prikker som markør af ombytning er ved siden af
brugen af interlineære alfabetiske grafklasser (|a|, |b| etc.) alminde-
ligt lige fra de ældste håndskrifters tid.1

3.3.7 Initialer
I det følgende gennemgås initialerne alfabetisk og eksemplificeres
med illustrationer i margenen som ved gennemgangen af de øvrige
grafklasser. Initialerne anføres dog ikke i dobbelt størrelse.
Ved initialerne er der ikke foretaget en lige så fin inddeling

i grafklasser som ellers i den palæografiske beskrivelse. Megen
variation henføres her til graftypeniveau, selvom variationen i
en analyse af minuskel- og majuskelgrafer typisk ville have ført
til oprettelse af flere grafklasser. De registrerede grafklasser er
|Ai Ei Hi Ii Mi Oi Si Ui Vi Þi|.

|Ai|: I A finder man tre eksempler på |Ai|. Selvom ingen af
dem er bevaret i den oprindelige stand, kan man fastslå at der har
været tale om tre ikke helt ens typer der manifesteres i kapitæl-
form. Den første af disse grafer, (455), udmærker sig dels ved sin455 A 18r31
størrelse, idet dens højredel optager tre tekstlinjer, og dels ved at
være særlig udsmykket. Ud over det tydeligt med rødt blæk ma-
lede er der rester af yderligere ornamentering. Fra knudepunktet
på det første skafts underlængde (eller udløber) er der spor efter
yderligere to streger, én som løber nedad, i første omgang paral-
lelt med den fuldt bevarede røde streg, for senere at svinge mod
højre,2 og en kortere som i stedet svinger opad og umiddelbart bø-
jes mod venstre og sluttes kort efter krydsningen af underlængden
lige oven for knudepunktet. Endelig synes der også at være rester
af en ellers helt tabt udsmykning i initialens midte til venstre for
den meget korte tværstreg.
Den anden (meget utydelige) graf, (456), deler mange træk med456 A 23v12

den førstnævnte, men adskiller sig ved at være mindre (højredelen
optager to tekstlinjer) og have mindre udsmykning. Man finder
således intet knudepunkt på underlængden, som blot udgøres af én
streg. I grafens midte synes der heller ikke at være plads til nogen
særlig form for ornamentering, idet tværstregen, der enten har haft
form af én bred streg eller af to parallelle streger, har forbundet de
to skafter. Endelig synes grafen at have adskilt sig ved øverst på
begge skafter og nederst på det højre at have haft længere tynde
horisontale pyntestreger. Jeg har ikke kunnet finde spor af farven
fra det oprindelige blæk.
Den sidste af graferne, (457), er temmelig beskadiget, idet den457 A 27v47

del af førsteskaftet som har befundet sig neden for tværstregen, i
dag er helt tabt som følge af beskadigelse af pergamentet. Initialen
har samme størrelse som den netop omtalte graf, med hvilken den
også deler trækket med de tynde horisontale pyntestreger øverst
på begge skafter og nederst på det højre. Til gengæld adskiller

1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 95) og Seip (1954, s. 63). Ofte anvendes in-
terlineære alfabetiske grafklasser kun når mere end to ordformer skal ombyttes
(således fx i AM 677 4° B, jf. Weinstock 1967, s. 46). Om andre typer af om-
bytningsgrafklasser i islandsk skrift, se fx også Seip (1954, s. 63, 104 og 146) og
de Leeuw van Weenen (1993, s. 47).

2En sådan ornamentering findes bedre bevaret i et af de nedenfor anførte eksem-
pler på |Ni |.
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den sig ved den helt horisontale dobbelte tværstreg og ved de
tilsyneladende symmetrisk udformede skafter.

|Ei|: Initialen |Ei| er belagt 16 eller 17 gange i håndskriftet.
Usikkerheden om antallet af forekomster skyldes at det i et enkelt
tilfælde er tvivlsomt om en initial nogensinde er blevet indført. På
8v29, hvor der er afsat plads til en |Ei| initial, har jeg således ikke
fundet spor efter blæk, og det kan ikke udelukkes at rubrikator
helt har glemt at indføre initialen. I yderligere ét tilfælde (24v53)
er det umuligt at sige noget om initialens udformning, idet den er
helt forsvundet som følge af et hul i pergamentet. Der er dog ikke
grund til at antage andet end at grafen her har haft den udbredte
uncialform. Hullet i pergamentet er sandsynligvis opstået ved en
ætsning forårsaget af den påførte farve, hvilket i givet fald snarest
indikerer anvendelse af grønt blæk.
Initialen manifesteres i uncialform på 10v49, 15v7, 17v11, 19v44,

20r14, 22r13, 26r26, 32v17, 34r4, 34v22, 35r48, 35v1 og 35v35. Som
eksempler kan anføres (458) og (459). Størrelsen, herunder grafens 458 B 15v7

459 A 26r26

bredde, varierer en smule fra graf til graf (den bryder dog altid ind
i to tekstlinjer). Pga. de temmelig markante forskelle i grafernes
bevaringsstand er det imidlertid svært at afgøre hvor ensartet ma-
nifestationen har været. Bemærk i denne forbindelse forskellen i
de vertikale stregers tydelighed i de to anførte eksempler.
Hos begge skrivere finder man mindre initialer skrevet inde

på selve linjen med samme mørkebrune blæk som resten af den
løbende tekst. I fem tilfælde (20r9, 23v57, 31r51, 35r37 og 36v52)
er der i A tale om en graftype der manifesteres som en uncial
forsynet med lodrette streger svarende til dem man finder ved de
større (unciale) initialer, jf. fx (460). I B finder man derimod i ét 460 A 20r9
tilfælde en graf som må rubriceres som en forstørret minuskel
med lodrette pyntestreger mere eller mindre svarende til de ved
den unciale type anvendte, jf. (461).

461 B 11r12
|Hi|: Initialen |Hi| optræder i tre graftyper. Én gang finder

man en rød graf med kapitælform hvis højredel optager tre tekst-
linjer, jf. (462). Som det fremgår af illustrationen, er initialen i dag

462 A 31v51

meget utydelig, men der synes at være tale om to spejlvendte skaf-
ter der forneden skråner en smule væk fra initialens midte. Det er
vanskeligt at afgøre om tværstregen udgøres af én bredere streg el-
ler to parallelle streger. I yderligere ét tilfælde finder man en rød
graf der i modsætning til den først anførte har uncialform (ligner
en forstørret minuskel) med en højredel der optager to tekstlinjer,
jf. (463). I to tilfælde (13v2 og 13v21) finderman i B – som ved |Ei| –

463 B 11v20

helt andre og mindre grafer skrevet med samme mørkebrune blæk
som resten af den løbende tekst og anbragt som integrerede dele af
denne på selve linjen. Disse har også uncialform og er forsynetmed
vandrette streger udgående fra skaftets top og bund, jf. fx (464).

464 B 13v2

I islandske håndskrifter fra den klassiske periode manifesteres
|Hi| hyppigere i uncial- end kapitælform.1

|Ii|: Initialen |Ii| optræder to gange i A og er begge gange
anbragt i margenen uden at bryde ind i selve tekstfladen. I det
ene tilfælde, (465), finder man ikke længere spor af blæk, så det

465 A 32v36

kan ikke afgøres hvilken farve initialen oprindelig har haft. Den

1 Jf. Lindblad (1954, s. 19).
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mørke misfarvning kombineret med hullet i pergamentet i den
nedre del af initialen kunne indikere at den har været grøn. Under
alle omstændigheder fremstår dens konturer tydelige, og som det
fremgår af illustrationen, strækker den sig over fem tekstlinjer.
Formen er som ved det langt bedre bevarede (466), der dog

466 A 26v15

strækker sig over seks tekstlinjer.

|Mi|: Initialen |Mi| forekommer to gange i A (10r23 og 23r13)
og manifesteres som røde malede uncialer, som i udformningen
adskiller sig fra manifestationerne af |M| og |ᴍ| ved at være
symmetrisk opbyggede af fire runde skafter der tilsammen danner
to ovale ringe, jf. fx (467). Desuden finder man to gange (22r13

467 A 23r13 og 22r51) en mindre type skrevet inde på selve linjen med samme
mørkebrune blæk som resten af teksten, jf. fx (468).

468 A 22r51
|Ni| er den af initialerne som udviser størst variation. Ud over

at såvel minuskel- som kapitælform anvendes, varierer kapitælfor-
merne betragteligt.
En type med kapitælform med udsmykning af underlængden

svarende til den man finder i den først anførte type af |Ai|, optræ-
der på 12v4 og 21r28 og formentlig på 7v46 og 24r46, hvor den dog
fremstår noget utydelig. De fire eksempler er ikke helt ens. Tvær-
stregen anbringes forskelligt, idet den i 7v46 og 12v4 udgår fra en
position lidt nede ad førsteskaftet og på tilsvarende vis heller ikke
når ned til bunden af andetskaftet, jf. (469) og (470).469 A 7v46

470 B 12v4

Det førstnævnte eksempel udmærker sig yderligere ved en tynd
vandret streg der ender i et (knude)punkt noget til venstre i mar-
genen. De to sidstnævnte eksempler er større med et andetskaft
der optager tre tekstlinjer. Desuden er tværstregen mere skrå og
strækker sig fra toppen af førsteskaftet til bunden af andetskaf-
tet. Heller ikke disse eksempler er imidlertid helt identiske, idet
førsteskaftets underlængde synes mere krum i det noget utydelige
(471) end i (472), der også synes at udmærke sig ved spor efter orna-

471 A 24r46

472 A 21r28

mentering omkring tværstregen, noget som i øvrigt også kan have
forekommet i det dårligere bevarede (471).
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En type der manifesteres i kapitælform uden tegn på særlig
udsmykning af førsteskaftets underlængde, findes på 3v1, 5v17,
33v30 og 35r2. I alle fire tilfælde optager andetskaftet to tekstlinjer,
og som i de ovenfor anførte tilsvarende mere udsmykkede eksem-
pler udgår tværstregen fra en position lidt nede på førsteskaftet
og rammer andetskaftet noget over grundlinjen. Førsteskaftet kan
fremståmere ellermindre krumt. Som eksempler kan anføres (473) 473 A 5v17
og (474).

474 A 33v30

En type der optræder i en ret bred kapitælform med en næsten
horisontal dobbelt tværstreg bestående af en tyk og en tynd streg,
forekommer én gang, jf. (475).

475 B 11r56

En type der manifesteres i minuskelform uden underlængde,
men med krumt andetskaft, optræder på 5r8, 7v13 og 17r1, jf. fx
(476).

476 A 5r8

Én gang hos hver af skriverne finder man en initial der er skre-
vet med samme mørkebrune blæk som resten af den løbende tekst
(i A dog yderligere fremhævet med rød farve). I B er grafen pla-
ceret inde på linjen og har form af en forstørret minuskel med
underlængde og vandrette streger udgående fra første skafts top
(utydeligt) og bund og med et krumt andetskaft, jf. (477). I A er

477 B 12v35

grafen anbragt helt ude i margenen uden at bryde ind i tekstfladen,
og den optræder i en kapitælform hvor tværstregen udgøres af én
bred streg i stedet for to smallere og er fremhævet med rødt blæk,
jf. (478).

478 A 23r20

Ulæselige er de formodede |Ni| initialer på 1r341 og 36r36,
der begge synes at have optaget to tekstlinjer, men også initialen
på 26r3 er temmelig beskadiget, og da man ikke kan se hvordan
en eventuel underlængde har været udformet, kan man blot
konstatere at der er tale om en kapitælvariant hvis tværstreg
når helt ned til grundlinjen. Ingen blækrester har kunnet afsløre
grafens oprindelige farve, men den mørke misfarvning og hvad
der ligner en ætsning af pergamentet, indikerer at der snarest har
været anvendt grøn farve.

|Oi|: Initialen |Oi| er belagt fire gange. En stor graf der opta-
ger tre tekstlinjer findes som optakt til sagaen om Óláfr kyrri, jf.
(479). I dag er der kun svage spor af ornamenteringen i initialens

479 A 20r34

midte, men man synes at kunne skimte to punkter om hvilke to
slangeagtige streger snor sig, hvorved hele udsmykningen får en
lighed med et |S|. Ornamenteringen synes dermed at svare til den
man finder i (485).
En graf der kun optager to tekstlinjer finder man en enkelt gang,

jf. (480). Det kan hverken afgøres hvilken farve den oprindelig har

480 A 31v47

haft, eller om der har været nogen form for udsmykning i dens
midte. Beskadigelsen af pergamentet tyder dog på at den har været
grøn.
En enkelt gang finder man en tredje type, nemlig en rød graf,

skrevet midt inde på linjen strækkende sig vertikalt fra den foregå-
ende tekstlinjes grundlinje til den følgendes mellemlinje, jf. (481).

481 A 31r41

Endelig finder man én gang en graf der er skrevet med tekstens
almindelige mørkebrune blæk og står som en integreret del af
teksten (midt i linjen) med fortykkelse af hver af buerne, jf. (482).

482 B 14v13
1Konturerne af en kapitælvariant synes at kunne skimtes, men tolkningen er
usikker.
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|Si|: Initialen |Si| optræder hele 19 gange i håndskriftet for-
delt på flere graftyper. Den hyppigste af disse manifesteres som
en rød initial der bryder ind i to tekstlinjer og ligner et alminde-
ligt |S|. Denne type optræder på 4r42, 4v2, 4v19, 5r33, 5v41, 12r7,
17r23, 27r51 og 31r34. Som eksempel kan anføres (483). I to tilfælde,483 A 31r34
31r16 og 35v28, hvor initialen har haft samme udformning, kan den
oprindelige farve ikke bestemmes. Den mørkere misfarvning og
kraftige beskadigelse af pergamentet indikerer dog at blækket har
været grønt. Det samme kan siges om den nu helt ulæselige for-
modede |Si| på 30v39, hvor pergamentet er helt bortætset.
Fem gange finder man en anden type, som karakteriseres af at

skriveren har afsat tre tekstlinjer til den. I tre af tilfældene, 20v53,
25r7 og 30v51, er den rød uden synlig ornamentering. Da perga-
mentet i de to dårligst bevarede tilfælde imidlertid er beskadiget
hvor en ornamentering svarende til den man finder i (485) ville
have haft sit ene knudepunkt, er det sandsynligt at der på et tid-
ligere tidspunkt har været en udsmykning med grønt blæk. Det
bedst bevarede eksemplar er gengivet som (484). I to tilfælde, 30r1484 A 20v53
og 32r46, kan det ikke afgøres hvilken farve initialen har haft, men
den mørkere misfarvning af pergamentet vidner formentlig om at
den ikke har været rød, og bortætsningen af pergamentet i det ene
af de to tilfælde (485) synes at indikere at den har været grøn. Den

485 A 32r46
tydelige ornamentering inde i initialen er rimeligvis bevaret fordi
den i modsætning til resten af initialen er udført med rødt blæk.
Endelig finder man i tre tilfælde i A (9r31, 33r31 og 33v33) en

mindre initial, der enten er skrevet i margenen eller inde på selve
linjen med samme mørkebrune blæk som resten af den løbende
tekst – i det ene af tilfældene tillige fremhævet med rød farve,
jf. fx (486) og (487).486 A 9r31

487 A 33v33
|Ui|: Initialen |Ui| forekommer en enkelt gang, men er meget

dårligt bevaret, idet den formodentlig grønne farve har bevirket
en særlig gennemført ætsning af pergamentet, jf. (488). Som det

488 A 27r33

fremgår af illustrationen, kan initialens oprindelige udformning
dog let genskabes, og dens højredel har altså strakt sig over to
tekstlinjer.

|Vi|: Initialen |Vi| anvendes en enkelt gang. Der er tale om
en nu noget beskadiget kapitælform der strækker sig over tre
tekstlinjer, jf. (489).

489 A 37r1

1En ubehjælpsom hånd har her på et senere tidspunkt påbegyndt en opstregning
af initialens konturer med sort og rødt blæk.
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|Þi|: Fjorten gange manifesteres en |Þi| initial som en graf
der bryder ind i to tekstlinjer. Størrelsen på over- og underlæng-
den varierer noget (almindeligvis strækker hele initialen sig over
ca. seks tekstlinjer), og det samme kan siges om de horisontale pyn-
testregers tydelighed. Som eksempler kan anføres (490) og (491).

490 A 32r31

491 A 34r54

Røde initialer af denne type finder man på 2v21, 4v12, 6r38, 10r1,
12r25, 17r32, 17r35, 30r39, 30v11, 31v27, 32r31 og 34r54.1
I et enkelt tilfælde, 30v4, kan man af initialens omrids fastslå

at der har været tale om samme form som i de netop beskrevne
eksempler, uden at farven kan bestemmes. Den mørke misfarv-
ning og beskadigelsen af pergamentet hvor en del af såvel skaftet
som bøjlen har været, vidner dog formentlig om en oprindelig grøn
initial. På 37r14 har der rimeligvis også været en |Þi|, som nu pga.
beskadigelsen af pergamentet er helt tabt. Også her er den mest
oplagte forklaring at der har været tale om en grøn initial.
En anden mindre type findes på 36r23, hvor den er skrevet

inde på selve linjen med samme mørkebrune blæk som resten
af den løbende tekst. Grafens initialkarakter understreges af de
horisontale streger ved skaftets top og bund, jf. (492). 492 A 36r23

1To af eksemplerne, 2v21 og 12r25, er meget utydelige.
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4 Ortografi

4.1 Indledende bemærkninger

Hoveddelen af nærværende kapitel udgøres af en orto-
grafisk analyse med et fonografematisk perspektiv (afsnit
4.4). Som supplement til den fonografematiske analyse fin-
der man en grafofonematisk analyse i afsnit 4.3. I dette
afsnit anføres og eksemplificeres samtlige grafofonemati-
ske relationer for alle tentative grafemer hos begge skri-
vere. Fremstillingen er først og fremmest deskriptiv, og
med undtagelse af kommentarerne til abbreviaturbrugen
rummer den ingen historiske perspektiveringer. Sådanne
anføres i den fonografematiske analyse i det efterfølgende
afsnit 4.4.
Som optakt til de pågældende analyser finder man en

række metodiske bemærkninger (i nærværende afsnit 4.1)
efterfulgt af en redegørelse for sammen- og særskrivning
af ord samt orddeling ved linjeskift (afsnit 4.2).
At skrivernes ortografiske karakteristika præsenteres fra

såvel et grafofonematisk som et fonografematisk perspek-
tiv skal bl. a. ses i lyset af følgende forhold:
For det første er ikke alle funktioner interessante i et

fonografematisk perspektiv. I mange traditionelle frem-
stillinger behandles sådanne tilfælde i beskrivelsen af de
palæografiske forhold, men da funktionelle aspekter ikke
behandles i den palæografiske analyse i nærværende af-
handling, må de behandles i den ortografiske analyse, hvor
alle de i håndskriftet forekommende grafklasser behandles
på samme måde. I den ortografiske analyse gøres der såle-
des ikke principiel forskel på om der eksempelvis er tale
om traditionelle bogstaver i det latinske alfabet eller abbre-
viaturer.
For det andet kan frekvensmæssige forskelle mellem

grafklasser på tværs af fonem-grafem-relationer lettere
fremstilles på overskuelig vis i et grafofonematisk perspek-
tiv.
For det tredje kan man let komme til kun at fokusere på

betegnelser som er særlig interessante for bestemte fonem-
grafem-relationer (afspejlende lydlige forhold), hvis man
kun præsenterer data fra et fonografematisk perspektiv.
For det erde gøres afsnit 4.4 med de undertiden rela-

tivt udførlige historiske perspektiveringer noget oversku-
eligere ved at en stor del af det empiriske materiale anføres
i et selvstændigt grafofonematisk afsnit.

Med undtagelse af de Leeuw vanWeenens arbejder ken-
detegnes de norrøne håndskriftstudier som er blevet disku-
teret i afsnit 2.3.1, ved de grafematiske undersøgelsers cen-
trale rolle i skriftanalyserne. På forskelligt grundlag ogmed
forskellig grad af succes forsøger Weinstock, Fix, Johans-
son og Mårtensson at opstille et grafemsystem for de un-
dersøgte håndskrifter. At bygge en ortografisk-fonologisk
analyse på en grafemanalyse er fuldt ud muligt, men langt-
fra uproblematisk. Som kommentarerne til de enkelte un-
dersøgelser har illustreret, synes det i praksis endog meget
vanskeligt at gennemføre analysen på konsekvent vis. Ved
en autonom grafemanalyse, der umiddelbart kan fremstå
som den metodisk mest indbydende, må tilgangens værdi
sættes i relation til tidsforbruget og til de formodede resul-
tater i den givne undersøgelse.
I en artikel fra 2004 diskuterer Niels-Erik Larsen, der

selv har udført en større autonom grafemanalyse af enmid-
delnederlandsk kilde fra 1200-tallet (Larsen 2001), bl. a.
fordele og ulemper ved en sådan tilgang. Også han fremhæ-
ver at den autonome analyse umiddelbart fremstår mest til-
lokkende fra et metodisk perspektiv, fordi tolkningen ikke
afhænger af eksterne forhold. Som en del af konklusionen
bemærker han imidlertid (Larsen 2004, s. 14–15):

The question is, however, whether the autonomous
analysis is linguistically interesting. It is, in so far as
a synchronic structural description of the expression
system is found interesting. […] But in the present
context I could ask whether the analysis is of interest
also for language history. The answer might in my
opinion be: ‘No, not in particular’. It will not be until
we compare it to other contemporary, earlier or later
grapheme systems in order to bring an aspect of com-
parison or development into the analysis, or in other
words to make the analysis comparative (contrastive)
or diachronic.

Senere i samme artikel (s. 16) vurderer han at en rela-
tionel analyse (d. e. en analyse relateret til et fonemsystem)
generelt synes at frembringe de mest interessante tolknin-
ger af grafemsystemet og dets funktion.
Larsen er langtfra ene om at have peget på problemer

relateret til autonome grafemanalyser. Som fremgået af af-
snit 2.3.1.1 konstatererWeinstock (1967) noget tilsvarende,
og det samme har eksempelvis Britta Olrik Frederiksen
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gjort.1 Frederiksen (1997, s. 31–2) kommer således ind på
en tilsvarende problemstilling i en kritik af Anders Bjer-
rums strukturalistiske beskrivelser af et par gammeldan-
ske lovhåndskrifter (Skånske Lov efter B74 fra 1954, 2. rev.
udg. fra 1966, og Grammatik over De sjællandske Love ef-
ter AM 455 12° fra 1967). Bjerrums ortografiske beskrivel-
ser baseres på en autonom grafemanalyse, og der anlægges
dermed et rent synkront perspektiv. Frederiksen kritiserer
bl. a. sidestillingen af grafisk og lydlig variation, altså den
manglende tolkning af hvorvidt et givet fænomen skal be-
tragtes som noget rent grafisk eller kan afspejle en fonolo-
gisk eller fonetisk forskel. I forlængelse heraf påpeger hun
(s. 32) desuden det problematiske i at betragte en middelal-
derlig kilde som udtryk for ét system uden hensyntagen til
at så at sige enhver sådan kilde rummer flere sproglag.2
En anden anke mod den autonome analyse, som blandt

andre Frederiksen (1985, s. 24) har fremhævet, er proble-
met relateret til det lukkede korpus som enhver middelal-
derlig kilde i sagens natur udgør. Analysens værdi afhæn-
ger således i meget vid udstrækning af hvor stort et korpus
der undersøges. Ved en undersøgelse af kortere tekster vil
det i praksis være endog meget begrænset hvad den auto-
nome analyse kan bidrage med.
SomLarsen noterer i afslutningen på sin førnævnte arti-

kel fra 2004, gør ikke alle grafemanalyser sig deres egent-
lige formål klart. Det er en vigtig pointe, som også er rele-
vant at fremhæve i forbindelse med flere af de i afsnit 2.3.1
diskuterede undersøgelser. Man må spørge sig selv hvad
man vil forsøge at vise, hvis der skal være tale om mere
end et rent metodisk bidrag.
Jeg mener at det i høj grad kan betvivles om det ved

skriverundersøgelser er tilstrækkeligt at opstille et grafem-
system (eller for den sags skyld et fonemsystem) uden
inddragelse af et diakront perspektiv. Uden et sådant vil
man fx ikke umiddelbart kunne opdage interessante for-
hold som ikke har ført til sammenfald mellem eller dan-
nelse af nye grafemer/fonemer. Dette gælder fx for visse
positionelt betingede lydudviklinger. Nogle få eksempler,
som afspejles i skrivemåder i det i Mårtensson (2007) un-
dersøgte håndskrift (jf. afsnit 2.3.1.4), er udviklingen af
/eng/>/eing/, /kn/>/hn/ og /rl/>/ll/.3 Ved en synkron
analyse vil sådanne udviklinger kun kunne opdages hvis
man finder intern variation i teksten, idet fx ⟨ei⟩ afspejlende
oprindeligt /ei/ og ⟨ei⟩ afspejlende oprindeligt /e/ ellers

1Også Dyvik giver udtryk for et lignende synspunkt i den nedenfor
omtalte artikel fra 1996. For en række henvisninger til andre forskere
som har forholdt sig kritisk til det autonome grafembegreb, se fx re-
degørelsen i Dürscheid (2006, s. 35–42) og dér citeret litteratur.

2Kritik af Bjerrums projekt finder man bl. a. også i Frederiksen (1985,
s. 24–5 og 26) og Rischel (1996, s. 8–9). Det sidstnævnte sted hed-
der det bl. a.: “Hvis for eksempel t og d, eller k og g, falder sammen i
en bestemt stilling, så har vi en fuldstændig vilkårlig synkretisme set
fra grafematisk synspunkt, men en yderst naturlig synkretisme set fra
fonologisk synspunkt. Hvorfor skulle det være så frugtbart at studere
sprogtilstanden rent grafematisk uden at inddrage den slags indlysende
viden?”

3Omforholdene ved disse fonemkombinationer i det pågældende hånd-
skrift, se Bjarni Einarsson (1977, s. li og lvii).

ikke vil kunne adskilles.4Den sidste iagttagelse er ikke blot
interessant for lydhistorikeren, men kan bl. a. også være
af interesse ved sammenligning af skriverpraksis. Sådanne
forhold afdækkes lettere ved en relationel analyse med fast
(diakront defineret) referenceramme, men det kræver i gi-
vet fald at man – modsat Mårtensson (jf. afsnit 2.3.1.4) –
inddrager former som kan afspejle lydudviklinger.5
Som allerede flere gange nævnt baserer den ortografiske

analyse i nærværende afhandling sig da heller ikke på noget
egentligt grafemsystem. Analysens grundlag er derimod de
i afsnit 3.3 opstillede grafklasser. Efter at den i grafematisk
henseende mest åbenlyst redundante grafklassevariation er
blevet udryddet, ophøjes grafklasserne til tentative grafe-
mer, hvorefter de relateres til et fast fonologisk reference-
system.
Reduktionen af grafklasseinventaret skal der redegøres

for ved at anføre eksempler på ordformer som i manifesta-
tionen udelukkende adskiller sig ved de pågældende graf-
klasser. Ved at vise at der ikke kan registreres nogen betyd-
ningsforskel, kan det fastslås at grafklasserne kan betragtes
som allografer af samme grafem, hvis der heller ikke i an-
dre tilfælde kan opstilles minimalpar som adskiller sig ved
de pågældende grafklasser: 1) Grafklasserne |D¹|, |D²| og
|| kan betragtes som allografer af ⟨D⟩. På grund af de få
forekomster kan dette kun vises ved inddragelse af eksem-
pler med |ꝺ|. Hver af de tre grafklasser kan således erstat-
tes med |ꝺ| uden at nogen betydningsændring indtræffer,
jf. |D¹|~|ꝺ| i ‘Dreymþı’ 12v42 ~ ‘ꝺreymþı’ 16v52, |D²|~|ꝺ| i
‘Drekı’ 9v31 ~ ‘ꝺrekı’ 3v30 og ||~|ꝺ| i ‘rap’ 35r47 ~ ‘ꝺrap’
34v42. 2) Grafklasserne |E¹| og |E²| kan betragtes som al-
lografer af ⟨E⟩, jf. |E¹|~|E²| i fx ‘En’ 32r18 ~ ‘En’ 24v48.
3) Grafklasserne |f| og |ꝼ| kan betragtes som allografer af
⟨f⟩, jf. |f|~|ꝼ| i fx ‘af’ 23v3 ~ ‘aꝼ’ 23v9 og ‘fra’ 23v12 ~ ‘ꝼra’
24v49. 4) Grafklasserne |F| og |Ꝼ| kan betragtes som allo-
grafer af ⟨F⟩, jf. |F|~|Ꝼ| i eksempelvis ‘Fra’ 22r12 ~ ‘Ꝼra’ 4v11
og ‘Fall’ 20r13 ~ ‘Ꝼall’ 19r34. 5) Grafklasserne |m| og || kan
betragtes som allografer af ⟨m⟩, jf. |m|~|| i fx ‘ħm’ 14r18
~ ‘ħ’ 14r9. 6) Grafklasserne |¹|, |²| og |N| kan betragtes
som allografer af ⟨N⟩, jf. således |¹|~|²|~|N| i eksempelvis
‘Nv’ 4r5 ~ ‘Nv’ 26r11 ~ ‘Nv’ 4r27.
Reduktionen i antallet af tentative grafemer i forhold

til grafklasseinventaret er af temmelig begrænset omfang,6
og man kunne argumentere for at det rent metodisk ville
have været mere tiltalende blot at basere relateringen di-
rekte på grafklasserne og ikke operere med et ekstra lag
ved reference til håndskriftets tegnmanifestationer. Når en
sådan strategi ikke er valgt, er årsagerne først og fremmest

4 For en del fænomener finder man rigtignok undertiden, men langt fra
altid, en brugbar variation ved undersøgelse af tekster af en vis længde.

5Ved en analyse af eventuel forlægspåvirkning, hvor det gælder om at
afdække mere end ét skriftsystem, kan det fx være interessant at af-
klare om ⟨ǫ⟩ efter sammenfaldet mellem /ǫ/ og /ø/ refererer til det
ene eller til begge fonemer. Dette belyses lettest ved en relatering til
et referentielt fonemsystem.

6 Fx opløses ingen af ligaturerne i deres komponenter, heller ikke den
type som ofte beskrives som “ligaturer der betegner mere end ét
fonem”.
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af praktisk karakter, særlig hensynet til overskueligheden
i fremstillingen af de grafofonematiske og fonografemati-
ske relationer.
I et grafematisk perspektiv er analysen relationel, men

der opstilles som nævnt ikke noget egentligt grafemsy-
stem, og det er derfor noget af en tilsnigelse når der i ana-
lysen anvendes termer som grafem, grafematisk, grafofone-
matisk og fonografematisk. Når de tentative “grafemer” an-
bringes i grafemklammer, er det kun for at adskille dem fra
grafklasserne, som de ganske vist i de fleste tilfælde sam-
menfaldermed,men som de – pga. den omtalte udryddelse
af visse former for lingvistisk redundant variation – også
adskiller sig fra.
Det fonologiske referencesystem har i sagens natur

rent hypotetisk karakter. Dets funktion er udelukkende
at danne reference for en indledende/foreløbig rubricering
af de tentative grafemer. Det forsøger ikke at afspejle tek-
stens system. Som allerede betonet flere gange ovenforme-
ner jeg at alfa og omega i en analyse somden nærværende er
opstillingen af en fast, præcist defineret (fonologisk) refe-
renceramme. Desuden er det vigtigt at tage hensyn til tolk-
ningsmæssige flertydigheder i forhold til den opstillede re-
ferenceramme, hvilket diskuteres nærmere nedenfor.
Selvom det er mindre centralt præcist hvilken ramme

man beslutter sig for, kan det i høj grad diskuteres hvor
mange fonologiske distinktioner det pågældende system
skal afspejle. Dette vendes der tilbage til ved diskussionen
af Dyvik (1996) nedenfor. Betragter man praksis i tidligere
undersøgelser, fxWeinstock (1967) ogMårtensson (2007),
står det klart at praksis ikke mindst har været betinget af
de undersøgte kilders alder (og sproggeografiske forhold).
Som omtalt i afsnit 2.3.2 er det fordelagtigt hvis forskel-

lige beskrivelser anvender samme overordnede reference-
ramme. Ved studiet af norrønt kan man derfor med fordel
benytte det traditionelle fonemsystem som danner grund-
laget for normaliseringerne iOrdbog over det norrøne prosa-
sprog (ONP), og en sådan tilgang vælges da også i nærvæ-
rende afhandling.1
Det benyttede kortvokalsystem er det i figur 4.1 anførte,

mens langvokalsystemet fremgår af figur 4.2. Bemærk at
der i disse som de følgende opstillinger ikke tages hensyn
til henholdsvis redundante og distinktive træk. Derimod
tilskrives fonemer som er uspecificerede for et givet træk,
en værdi baseret på formodede fonetiske karakteristika.2

1 Som allerede bemærket i afsnit 1.4 refereres der også til de enkelte
fonemer vha. normalortografien i ONP. Der skrives således fx /þ/
og ikke /θ/. Bemærk i samme forbindelse dog at /þ/ betegner såvel
normalortografiens ‘þ’ som ‘ð’. I forhold til ONP’s gældende norma-
liseringspraksis afviger praksis i nærværende afhandling desuden ved
normaliseringen af ord som eptir, hvor distinktionen mellem /p/ og
/f/ er neutraliseret foran /t/. I lighed med tidligere praksis i ONP
(før bind 3, 2004) normaliseres med ‘p’, ligesom tilfælde som ‘eptır’ er
registreret som eksempler på brug af ⟨p⟩ for /p/ og ikke /f/.

2En fonologisk mere korrekt opstilling med illustration af redundante
og distinktive træk har ikke nogen særlig relevans i nærværende per-
spektiv, men skulle den foretages, burde kortvokalsystemet i stedet
have labialisering som overordnet kategori. En sådan fremstilling fin-
des fx i Ottosson (2002, s. xxx–xxxi).

I det opstillede langvokalsystem svarer /á/ til /ɔː/ i IPA
notation. Fonetisk har der rimeligvis været tale om en run-
det vokal, hvorfor den anføres som sådan i den opstillede
oversigt, men fonologisk har den været uspecificeret hvad
labialisering angår.
Foruden de lange monoftonger må man, som det frem-

går af figur 4.3, regne med diftongerne /ei/, /ey/ og /au/.
Infortisvokalerne fremgår af figur 4.4. Der er en vis tra-

dition for at anvende arkefonembetegnelserne /I/ og /U/
for henholdsvis fortunge- og bagtungevokalen for at tyde-
liggøre at disse ikke er identiskemed fortisvokalerne /i/ og
/u/ eller /e/ og /o/, selvom de identificeres med disse på
forskellige tidspunkter i sproghistorien. På tilsvarende vis
anvendes /A/ som betegnelse for den lave infortisvokal.3
Konsonantsystemet fremgår af figur 4.5 og svarer til det

i Haugen (2001, s. 41) opstillede.4
Ud over de anførte fortis- og infortisvokaler samt kon-

sonanter må man endelig regne med de to asyllabiske halv-
vokaler (eller approksimanter) /j/ (urundet) og /v/ (run-
det).
Visse yderligere bemærkninger må knyttes til det valgte

fonologiske referencesystem, særlig i form af præciserin-
ger af behandlingen af en række fonemkombinationer.
Dette er i vid udstrækning lige så vigtigt som opstillingen
af selve referencesystemet. Mens det anvendte fonemsy-
stem angiver et (hypotetisk) foneminventar, siger det nem-
lig intet om den mulige tilstedeværelse af et givet fonem i
bestemte kombinationer, hvor den sproghistoriske udvik-
ling har vist at forskellige lydudviklinger kan forekomme.
I trykstavelser regnes med lange vokaler i antevokalisk

stilling og udlyd (hvor kvantitetsdistinktionen er neutrali-
seret), altså eksempelvis búa og sá.
Vokaler i stavelser med bitryk behandles under fortisvo-

kalerne.
Som diskuteret i afsnit 4.4.3.1.1 forlænges /a o u ǫ/

(før eller lige omkring 1200) foran /l[fgkmp]/ samt foran
/l[ns]/ hvor disse grupper er opstået via synkope. Denne
positionelt bestemte forlængelse tages der ikke hensyn til
i det anvendte referencesystem. Eksempelvis rubriceres et
⟨a⟩ i appellativformen hals i afsnit 4.3 og i oversigtstabel-
lerne i afsnit 4.4 som eksempel på ⟨a⟩ for /a/ og ikke /á/,
mens et ⟨a⟩ i pronominalformen sjǫlfum rubriceres som ek-
sempel på ⟨a⟩ for /ǫ/. I den nærmere tolkning af forholdene
i afsnit 4.4 foretages imidlertid en reanalyse af tilfælde som
disse.

3En anden udbredt praksis ved reference til infortisvokalerne, som ta-
ger udgangspunkt i vokalernes formodede fonetiske manifestation,
er anvendelsen af /ɪ/ for fortungevokalen og /ʊ/ (eller /ᴜ/) for
bagtungevokalen.

4Med undtagelse af at /h/ er indtegnet på figuren på trods af mang-
lende fast artikulationssted. I forbindelse med konsonantsystemet må
det ydermere noteres at der ikke – som i eksempelvis det i Kristján
Árnason (2005, s. 178) opstillede konsonantsystem for nisl. – opstilles
fonemerne /l ̥/, /n̥/ og /r̥/ for normalortografiens hl, hn og hr. Kom-
binationerne /hl/, /hn/ og /hr/ behandles dog selvstændigt under /h/
i den fonografematiske analyse (afsnit 4.4), hvilket er årsagen til at ek-
sempelvis tilfælde med ⟨h⟩ ikke blot slås sammen med tilfælde med ⟨ı⟩
i den grafofonematiske oversigt i afsnit 4.3.4.1.3.
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Som nærmere diskuteret i afsnit 4.4.3.1.2 indtræffer
c1300 en udvikling foran /ng/ som resulterer i at de høje
vokaler /i y u/ kvalitativt sammenfaldermed de tilsvarende
lange vokaler, mens /a e ö/ diftongeres.1Heller ikke denne
udvikling tages der hensyn til i referencesystemet.
Som nærmere omtalt i afsnit 4.4.5.2.16 lukkes /þ/ på

forskellige tidspunkter til /d/ i visse positioner. Med und-
tagelse af den første (førlitterære) lukning efter /l n/
i lang stavelse (typerne felldi–kenndi, hvíld(i)–sýndi og
efldi–girnd) regnes der i samtlige tilfælde med /þ/.
Beslægtet med denne lukning er lukningen af /þ/ til /t/

efter /k p/ som regnes for indtruffet i 1200-tallet, efter
kort stavelse allerede fra c1200, efter lang stavelse forment-
lig omtrent 50 år senere. I begge tilfælde udgår analysen fra
de oprindelige forhold.
Spørgsmålet om hvor mange distinktioner det fonologi-

ske referencesystem skal afspejle, diskuteres bl. a. i Dyvik
(1996), som er en trykt opposition til Terje Spurklands
doktordisputats (Spurkland 1991). Spurkland foretager en
fonografematisk analyse af runematerialet fra Bryggen i
Bergen og relaterer grafemerne til hvad han kalder for et
generaliseret fonemsystem, nærmere bestemt det traditio-
nelle, rekonstruerede norrøne fonemsystem “slik det antas
å ha sett ut (hørt ut?) midt på 1200-tallet”2 (eller første del
af 1200-tallet på Island).
Dyvik finder tilgangen utilfredsstillende, da “doktoran-

den på dennemåten faktisk avskjærer seg a priori fra å opp-
dage at en uventet fonologisk distinksjon eventuelt trekkes
i runematerialet – eller han kan bare oppdage det ved å
se bort fra det fonemsystemet han har tatt som utgangs-
punkt.”3 Dyvik indvender at man ved anvendelsen af et
referencesystemmed for få distinktioner vil have svært ved
at skelne en uventet fonologisk distinktion fra tilfældemed
fri allografisk variation i betegnelsen af ét og samme fo-
nem.
Dyvik foreslår derfor at man i stedet anvender et ide-

aliseret system som opererer med et historisk maksimalt
antal distinktioner (eller i hvert fald et meget højt antal).
Hermed menes “et system der alle eller de fleste fonemer
som vi normalt antar er falt sammen i norrønt siden ur-
nordisk tid, er skilt fra hverandre”. Som eksempler anfører
han at man eksempelvis må skelne mellem oprindeligt /e/
og /ę/ (opstået ved i-omlyd af /a/) og mellem /y/ opstået
ved henholdsvis labialomlyd af /i/ og i-omlyd af /u/.
Som Dyvik selv bemærker, vil der ikke være tale om

noget synkront fonemsystem, men et system af diakront
etablerede fonologiske enheder. Man kunne tilføje at det
vel er noget af en tilsnigelse at kalde det for et fonemsy-
stem i det hele taget, idet det ikke opstilles på grundlag af
egentlige fonologiske oppositioner på et givet tidspunkt i

1Her som i det følgende betegner /ö/ sammenfaldsproduktet mellem
/ø/ og /ǫ/.

2 Spurkland (1991, s. 90).
3Dyvik (1996, s. 15).

sproghistorien, men alene på vor viden om diakrone (ety-
mologiske) forhold.4
Skal man følge Dyviks forslag, må man operere med

langt flere distinktioner end referencesystemet i nærvæ-
rende afhandling lægger op til, og også flere end i det sy-
stem som man regner med har eksisteret omkring midten
af 1100-tallet, og som i vid udstrækning er beskrevet iDen
første grammatiske afhandling. Hvor omfattende noget så-
dant kunne blive, fremgår eksempelvis af oversigten i No-
reen (1923, § 175–218 og § 323–55).
Selvom den af Dyvik foreslåede fremgangsmåde fore-

kommer metodisk tiltalende, rummer den visse praktiske
problemer. For det første vil arbejdsbyrden i mange til-
fælde være uforholdsmæssig stor, ikke mindst ved længere
(ikke helt gamle) kilder. I praksis må den ekstra arbejds-
byrde sættes i relation til den formodede gevinst, og de un-
dersøgte kilder skal ikke være specielt unge før det gene-
relt ikke betaler sig. For det andet vil selve fremstillingen –
hvis den vel at mærke skal dokumentere samtlige diakrone
fonologiske enheder – meget nemt komme til at fremstå
uoverskuelig på grund af en mængde punkter som for en
stor dels vedkommende vil vise sig redundante. Også dette
gælder naturligvis ikke mindst for lidt yngre kilder.
Dyvik bemærker med rette at man ved reference til et

fonemsystem med for få distinktioner kun kan opdage
“uventede” fonologiske distinktioner ved at se bort fra selv-
samme fonemsystem. Om dette i sig selv er et problem,
afhænger imidlertid af hvorledes de hypotetiske fonemers
varierende manifestationer analyseres. Reelt er det kun et
alvorligt metodisk problem hvis det hypotetiske fonemsy-
stem tjener som endegyldig reference, og hvis man eksem-
pelvis ved opstillingen af et grafemsystem eller ved diakron
undersøgelse af fonologiske forhold alene baserer sig på
dette. Fastholder man derimod at der er tale om et hypo-
tetisk, tentativt fonemsystem, som efterfølgende kan ju-
steres, er det mindre problematisk. En sådan justering vil i
praksis i øvrigt ikke adskille sigmeget fra den endelige ana-
lyse af de fonologiske forhold som vil være en nødvendig
følge af en analyse baseret på de omtalte diakrone fonolo-
giske enheder.
Det forekommer mig metodisk forsvarligt at anvende et

referencesystemmed et relativt begrænset antal distinktio-
ner, såfremt systemet efterfølgende tages op til overvejelse
på basis af de analyserede data. For at parafrasere Dyvik
kan det på denne måde fortsat blive en hermeneutisk og
ikke en ond cirkel. Variationen i de postulerede fonemers
manifestation kommer i denne forbindelse til at spille en
helt central rolle. Man må klarlægge om der er tale om
rent allografisk variation (som kan være fri eller forårsa-
get af grafotaktiske forhold), eller om variationen er et re-
elt udtryk for at den foreløbige analyse har opereret med

4En tilgang beslægtet med denne finder man ifølge Larsen (2004,
s. 5–6) hos Mihm og Elmentaler, der anvender et system af “Lautpo-
sitionen” inden for projektet Niederrheinische Sprachgeschichte. Ved en
lydposition menes et hypotetisk lydsegment defineret af 1) etymologi
(det vestgermanske lydsystem) og 2) kontekst (fx omlydsposition).
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for mange eller for få fonologiske distinktioner. I analysen
må ens viden om diakrone (etymologiske) forhold kombi-
neres med det synkrone billede af en given skrivers fakti-
ske praksis som analysen tegner. For at undgå den omtalte
faldgrubemedmanglende klarlæggelse af uventede fonolo-
giske distinktioner er det centralt at vor viden om diakrone
forhold ikke i alle henseender tages for pålydende.
I praksis forsøges det af Dyvik anførte problem i nær-

værende afhandling løst ved at de empiriske data i afsnit
4.3 efteranalyseres i afsnit 4.4 fra et fonografematisk per-
spektiv med sproghistoriske perspektiveringer. Ved analy-
sen af variationen i den enkelte skrivers praksis undersø-
ges det om der kan spores systematiske tendenser i afvigel-
serne. Det drejer sig bl. a. om grafotaktiske forhold, fx bru-
gen af ⟨r⟩ vs. ⟨ꝛ⟩, fonologiske forhold, fx brugen af ⟨o⟩ for
/á/ < //, og håndskriftgeografiske forhold (forskelle i di-
stributionen af de varierende fonemmanifestationer rundt
omkring i håndskriftet).
I forbindelse med de håndskriftgeografiske forhold må

det, som allerede flere gange nævnt, forsøges afklaret om
variationen først og fremmest er kodikologisk eller tekstu-
elt betinget, da det kan spille en vigtig rolle for den nær-
mere tolkning af variationen, ikke mindst i forhold til for-
lægssituationen. Dette er den direkte årsag til at der i ta-
beller over distributionsforhold generelt relateres til såvel
håndskriftsider som tekstafsnit.
Den fonografematiske analyse indeholder således også

en redegørelse for om variationen kan forklares på grund-
lag af diakrone, etymologiske forhold, og omder i givet fald
skal foretages en generel justering i forhold til det fono-
logiske referencesystem, eller om afvigelserne snarest skal
forklares som rester af ældre forlæg. På denne måde til-
godeses den af Dyvik anførte kritik af anvendelsen af et
referencesystem med relativt få distinktioner.1
Som bemærket i bl. a. afsnit 2.3.2 er det ved relaterin-

gen af de tentative grafemer til referencesystemet centralt
at tage hensyn til eventuelle tvetydigheder i forhold til sy-
stemet. I nærværende undersøgelse drejer det sig eksem-
pelvis om en række ordformer hvor der kan herske tvivl
om hvorvidt manifestationerne repræsenterer gør- (yngre
gjör-), gǫr-, gjǫr- eller ger-. Sådanne former indgår hverken
i punktoversigterne i afsnit 4.3 eller i tabeloversigterne i
afsnit 4.4. Til gengæld kommenteres de i afsnit 4.3 i for-
bindelse med punktopstillingerne og analyseres nærmere
under “Særlige tilfælde” ved gennemgangen af de enkelte
fonemer i afsnit 4.4.

1Bemærk i denne forbindelse at oversigten over de grafofonematiske
relationer i afsnit 4.3 og oversigtstabellerne over de fonografematiske
forhold i afsnit 4.4.3.2 ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold.
I oversigten over manifestationen af /á/ i afsnit 4.4.3.2.2 fremgår det
eksempelvis ikke at en stor del af tilfældene med ⟨o⟩ optræder i app.
ván og rimeligvis afspejler en sideform med /ó/ i stedet for /á/. Dette
fremgår til gengæld af kommentarerne til oversigten.

4.2 Sammen- og særskrivning samt orddeling
ved linjeskift

Hos begge skrivere sammenfalder graford i reglenmed lek-
sikalske ord(former). Foruden ved enklise og mere spredte
undtagelser (ofte forårsaget af rettelser, beskadiget perga-
ment eller pladshensyn) forekommer imidlertid en række
mere systematiske afvigelser.
Ved præpositionerne á og í finder man mellem præpo-

sitionen og styrelsen oftest enten intet mellemrum eller
blot et halvt mellemrum.2 I A er forholdet mellem for-
mer uden mellemrum, med halvt mellemrum og med fuldt
mellemrum ca. 55% : 18% : 27% ved á, mens det ved í er
ca. 70% : 15%15%.3 I B er tendensen til sammenskriv-
ning mindre. Ved á er forholdet mellem former uden
mellemrum, med halvt mellemrum og med fuldt mel-
lemrum således ca. 32% : 23% : 45%, mens det ved í er
ca. 36% : 36% : 28%.
Ved andre præpositioner finder man kun sammenskriv-

ning i helt enkeltstående tilfælde i såvel A som B.4
Særskrivning af komposita5 forekommer – ikke overra-

skende – især ved substantiver og adjektiver, hvor forhol-
dene er de følgende:6
I A finder man mellemrum i substantiver i ca. 775 til-

fælde. Omtrent 675 gange er der tale om fuldt mellem-
rum. Af de tolkningsmæssigt sikre tilfælde optræder langt
de fleste (ca. × 525) i genitivsammensætninger som ‘borg-
ar ’ 18v55, men det forekommer også i substantiviske
stammesammensætninger (ca. × 70) som ‘her ꝼang’ 25v29, i
sammensætninger med præp./adv. (ca. × 50) som ‘ept ͛batı’
34r3 og i adjektivsammensætninger (× 14) som ‘mıkıl nı’
27v45. Knap 100 gange finder man halvt mellemrum. Af de
tolkningsmæssigt sikre tilfælde med halvt mellemrum (her
noteret med prik) optræder ca. 30 i genitivsammensætnin-

2 Størrelsen “halvt mellemrum” bruges langtfra i alle beskrivelser af
norrøne håndskrifter, men fænomenet er ikke desto mindre meget ud-
bredt. Omtale af det finder man eksempelvis i Westlund (1974, s. 112),
Fix (1979, s. 25), der omtaler det som “Mesospatium”, og de Leeuw van
Weenen (1993, s. 47). Som Fix (1979, s. 48, note 2) gør opmærksom på,
kendes fænomenet også fra oldengelske håndskrifter og beskrivelser
af disse, jf. eksempelvis Keller (1906, s. 52).

3Her som i det følgende må talangivelserne tages med et gran salt, da
det i høj grad beror på en subjektiv vurdering om der er tale om halvt
eller fuldt mellemrum. Der er tale om relative størrelser set i forhold
til ordmellemrum i de omkringstående ord.

4 Sammenskrivning eller halvt mellemrum finder man i A således blot i
fem tilfælde ved um og hver én gang ved af, at, frá, fyr, hjá og til. I B
drejer det sig blot om tre tilfælde med of og ét tilfælde med ór.

5Det må understreges at det i en række tilfælde er usikkert om to graf-
ord skal betragtes som et kompositum eller ej, og der er i en vis ud-
strækning tale om en subjektiv vurdering baseret på ens egen sprogfor-
nemmelse (som utvivlsomt påvirkes af forholdene i nisl.) kombineret
med opslag i ordbøger og ONP’s ordliste.

6Eksempler på særskrivning ved verbermed verbalpartikel og ved kom-
positte adverbier er meget få hos begge skrivere (men jf. fx ‘ør·ventız’
18v54 og ‘all nęr’ 6v49 i A og ‘a hanc’ (áhankask) 12v44 og ‘a vallt’ 12r9
i B). Andre kategorier er endnu sjældnere, hvorfor man har indtryk
af at der snarest er tale om (sprogligt set) utilsigtede særskrivninger.
Dette gælder muligvis for de tre eksempler i A på halvt mellemrum
mellem en substantivformog den efterhængte artikel (jf. ‘gvllhalſar·nır’
30r38, ‘kongar·n’͛ 24r31 og ‘ſcꜹt·nō’ 20r55).
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ger som ‘þrętv·mal’ 32v31, ca. 30 i substantiviske stamme-
sammensætninger som ‘gvll·h ngıƞ’ 5v38, ca. 25 i sammen-
sætninger med præp./adv. som ‘at·gongo’ 18v36 og 7 i ad-
jektivsammensætninger som ‘stor·nıt’ 19v30. Der er altså
en meget klar tendens til at foretrække fuldt mellemrum i
stedet for halvt i genitivsammensætninger.
I A finder man mellemrum i adjektiver i ca. 30 tilfælde.

13 gange er der tale om fuldt mellemrum, oftest i adjektiv-
sammensætninger som ‘ꝼa malogr’ 5r21, men jf. eksempel-
vis også substantivsammensætningen ‘ſcıckıo lꜹſſ’ 29v19.
18 gange finder man halvt mellemrum fordelt mere jævnt
på adjektivsammensætninger (fx ‘stor·vıtr’ 1v11), substan-
tivsammensætninger (fx ‘brẏnıo·lꜹs’͛ 19r52) og sammen-
sætninger med præp./adv., fx ‘v·vıgıan’ (óvígjan) 24r14.1
I B finder man mellemrum i substantiver i omtrent 250

tilfælde. Omtrent 200 gange er der tale om fuldt mel-
lemrum. Også hos denne skriver optræder langt de fle-
ste tolkningsmæssigt sikre tilfælde i genitivsammensæt-
ninger (ca. × 120) som ‘etlonar ᴍͬ’ 11r19, men det fore-
kommer også i substantiviske stammesammensætninger
(ca. × 30) som ‘lanꝺ karlar’ 10v54, i sammensætninger med
præp./adv. (ca. × 50) som ‘eꝼtır leıton’ 16v2 og i adjektiv-
sammensætninger (× 3) som ‘stoꝛ beına’ 13r43. Omtrent 40
gange finder man halvt mellemrum. Jeg har ikke registre-
ret sikre eksempler på genitivsammensætninger, men brug
af halvt mellemrum forekommer ca. 20 gange i substan-
tiviske stammesammensætninger som ‘ꝼost·broþır’ 11r20
og ca. 20 gange i sammensætninger med præp./adv. som
‘o·ꝼrıð’ 14r49.
I B finder man mellemrum i adjektiver i ca. 35 tilfælde.

Ca. 20 gange er der tale om fuldt mellemrum, og i modsæt-
ning til i A oftest i substantivsammensætninger (bortset
fra genitivsammensætningen ‘gıp|to mıcıll’ 13v51–52 kun
i stammesammensætninger som ‘ꝼe lꜹs’ 17r20), men også
i sammensætninger med præp./adv. som ‘megın goþan’
15v45. 16 gange finder man halvt mellemrum. I 13 af til-
fældene er der tale om sammensætninger med præp./adv.
(bortset fra ‘a·getır’ 12v42 kun i forbindelse med det priv.
præf. som i ‘o·ſcyllꝺꝛa’ 16r15), mens der i de resterende
tre tilfælde er tale om substantivstammesammensætninger
som ‘ſcap·stoꝛr’ 11v7.
Ingen af skriverne har bestræbt sig på at gøre højremar-

genen helt lige,men for at give et nogenlunde jævnt indtryk
foretager de begge orddeling ved linjeskift i en række til-
fælde (uden brug af bindestreg). Selvom orddeling ikke er
særlig frekvent hos nogen af skriverne, optræder fænome-
net en smule hyppigere i A, som i modsætning til B også
rummer flere eksempler på deling af enstavelsesformer. I
den nærmere praksis kan der ikke registreres bemærkelses-
værdige forskelle mellem skriverne. Ser man i første om-
gang bort fra enstavelsesord og komposita som deles mel-

1 I gruppen af sammensætningermed præp./adv. har jeg også inkluderet
sammensætninger med det privative præfiks.

lem to led,2 fremgår strukturen ved orddeling ved linjeskift
af tabel 4.1.3
Serman nærmere på tallene i tabel 4.1, er det klart at ord-

delingen først og fremmest er underlagt principperne for
stavelsesdeling i det talte sprog. Der følges med andre ord
et fonologisk og ikke et ortoepisk princip (som kendt fra
moderne islandsk). Dette svarer til forholdene i flere andre
ældre norrøne håndskrifter og desuden i gotisk, oldengelsk
og oldfrisisk.4
Det er forbundet med særlige metodiske problemer at

tolke tilfælde hvor komposita deles mellem to led, hvor-
for orddelingsstrukturen for sådanne komposita anføres
for sig i tabel 4.2. På den ene side kan et afvigende for-
hold – som i moderne tid – blot skyldes at skriveren tager
hensyn til at der netop er tale om et kompositum. På den
anden side er det ikke sikkert at skriverne i alle tilfælde har
betragtet det som egentlig orddeling, idet et kompositums
led, som allerede nævnt, ofte særskrives.5 Selvom skriverne
ved linjeskift også ofte deler komposita på anden vis end
mellem to led, finder man formentlig tilstrækkelig mange
tilfælde med orddeling mellem to led til at kunne fastslå at
skriverne, såfremt det ikke har været forbundet med for
store praktiske problemer, har foretrukket at følge et mor-
fologisk princip.6 Dette indikeres først og fremmest ved
en sammenligning af fordelingen af de forskellige ordde-
lingsstrukturer i hhv. tabel 4.1 og 4.2. Særlig bemærkelses-
værdigt er det for det første at man i den sidstnævnte tabel
finder en langt mere jævn fordeling af de forskellige struk-
turer, og for det andet at strukturen CC-CV er så meget
mere frekvent i denne tabel.
Som noteret i afsnit 5.10.1.2 synes et annarstaðar hos

begge skrivere at være leksikaliseret som adverbium.
I A skrives ‘aƞarstaþar’ 6v49, 20v55, ‘aƞarstaþar’ 7r8 og
‘aɴarstaþar’ 22v29. I B særskrives leddene ganske vist, men
i hvert fald det ene af eksemplerne, ‘annar staðar’ 13v35,

2De omtalte komposita behandles nedenfor. Enstavelsesformer deles
som allerede nævnt ikke i B, mens A rummer atten eksempler på dette
fænomen (femten tilfælde med VC-CC, fx ‘bar-mr’, to med CV-CC,
fx ‘nı-þr’ og ét med CC-CC ‘neꝼn-ꝺr’). Det er i denne forbindelse in-
teressant at notere at alle 18 tilfælde udlyder på /Cr/ i tilfælde hvor
en svarabhaktivokal udvikles. Det forekommer derfor ikke usandsyn-
ligt at disse orddelingseksempler indirekte indikerer eksistensen af en
svarabhaktivokal i skriverens talesprog (jf. også Fix & Birkmann 1998,
s. 29–30).

3Begge eksempler med CV-CC i B er nærmere betegnet CV-Cj og
kunne eventuelt beskrives som CV-CV.

4 Jf. Fix & Birkmann (1998) med en række henvisninger. I norrøne
håndskrifter er en tilsvarende tendens bl. a. blevet noteret i AM 619
4° (1200–25) (jf. Fix 1995), Holm perg 15 4° (c1200) (jf. de Leeuw van
Weenen 1993, s. 49–50) og DG 11 4° (c1300–25) (jf. Fix & Birkmann
1998). IMöðruvallabók (c1330–70) kan en lignende tendens iagttages,
men man finder dog langt flere eksempler på mere tilfældige orddelin-
ger (jf. de Leeuw vanWeenen 2000, s. 129–30). Dette skal formentlig
primært tilskrives det tospaltede format. I gotiske håndskrifter, hvor
tekstfladerne skal fremstå skarpt indrammede, har skriverne rimelig-
vis været nødt til at anvende mere fleksible orddelingsprincipper.

5Ved en undersøgelse af håndskrifter der anvender bindestreg ved
orddeling, vil man kunne belyse spørgsmålet nærmere. Som allerede
nævnt følges en sådan praksis imidlertid ikke i MskMS.

6 I reglen sammenfalder morfologiske og fonologiske grænser naturlig-
vis i komposita.
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A B
Struktur Antal Eksempel Antal Eksempel
VC-CV 172 fx ‘gẏr-þır’ 31 fx ‘ꝼreg-þar ꝩ͛c’
CV-CV 119 fx ‘aɴꝺa-þız’ 26 fx ‘cle-þı’
VC-CC 15 fx ‘ꝼoſ-trı’ 3 fx ‘noc-qrıō’
CC-CV 8 fx ‘ꝺanſ-can’ 8 fx ‘heꝼn-ꝺı’
CV-CC 7 fx ‘tala-þr’ 2 fx ‘ꝼate-kıa’
#V-CV 4 fx ‘eı-nō’
CC-VC 3 fx ‘oꝼr-ast’
CV-VC 1 ‘bv-onꝺō’
VC-VC 1 ‘ꝼað-ernı’

Tabel 4.1: Orddeling ved linjeskift (bortset fra enstavelsesord og komposita med deling mellem led)

A B
Struktur Antal Eksempel Antal Eksempel
VC-CV 33 fx ‘h-͛ꝼangıt’ 6 fx ‘vın-ſell’
CC-CV 18 fx ‘ꜹstr-veg’ 5 fx ‘vp-haꝼı’
CV-CV 12 fx ‘hvıta-ꝺaga’ 4 fx ‘ſaca-gıptar’
VC-CC 10 fx ‘val-ſlongo’
CC-CC 8 fx ‘lang-ſcıpı’ 2 fx ‘nıðꝛ-btͦnıng’
#V-CV 4 fx ‘o-ıaꝼnt’
CV-CC 4 fx ‘tvı-ſcıptaz’
CC-VC 3 fx ‘barɴ-øſco’
VC-VC 2 fx ‘vın-atto’
CV-VC 2 fx ‘matħs mͦ-aptan’

Tabel 4.2: Orddeling ved linjeskift i komposita med deling mellem led

synes i kraft af førsteleddets manglende /s/ at indikere
samme adverbialform som i A.1

4.3 Grafofonematisk analyse

4.3.1 Indledende bemærkninger
I nærværende afsnit præsenteres den ortografiske analyse
fra et grafofonematisk perspektiv. Redegørelsen inddeles i
fire overordnede afsnit:

1. Simple ogmodificerede alfabetiske tentative grafemer
(afsnit 4.3.2)

2. Ligaturer (afsnit 4.3.3)

3. Abbreviaturer (afsnit 4.3.4)

Samtlige grafofonematiske relationer for alle tentative
grafemer anføres og eksemplificeres i de pågældende af-
snit. Det er blevet tilstræbt at anføre eksempler fra et bredt

1Det andet eksempel i B, ‘an staþar’ 14r36, er tolkningsmæssigt
usikkert.

udsnit af håndskriftet og at illustrere forskellige kontekster
hvori grafemerne optræder.
Fremstillingen har først og fremmest deskriptiv karak-

ter og indeholder generelt ingen historiske perspektiverin-
ger. Sådanne findes i afsnit 4.4, hvor et fonografematisk
perspektiv anlægges. En undtagelse er dog kommentarerne
til abbreviaturbrugen, hvor de forskellige funktioner ind-
sættes i et skrifthistorisk perspektiv. Dette kan betragtes
som en inkonsekvent fremstillingsform, men skal især ses
i lyset af at ikke alle funktioner omtales i afsnit 4.4, idet
eksempelvis suspensioner og kontraktioner ikke er særlig
interessante i et fonografematisk perspektiv.
Af pladshensyn grupperes eksemplerne i henhold til

ordklasse. Bemærk dog at ordklasserne – på linje med de
kursiverede normaliseringer – kun anføres for at lette ordi-
dentifikationen.2 I langt de fleste tilfælde er oplysningerne

2 I redegørelsen for de grafofonematiske relationer anvendes forkortel-
serne adj. = adjektivforme(r)n(e), adv. = adverbiet/adverbierne,
app. = appellativforme(r)n(e), art. = artikelforme(r)n(e),
kard. = kardinaltalforme(r)n(e), konj. = konjunktione(r)n(e),
ord. = ordinaltalforme(r)n(e), pron. = pronominalforme(r)n(e),
prop. = propriumforme(r)n(e), præp. = præpositione(r)n(e),
præt. part. = præteritum participiumforme(r)n(e), part. rel. = re-
lativpartiklen og vb. = verbalforme(r)n(e). Bemærk altså at der i de
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ikke interessante i grafofonematisk henseende. Som anført
i afsnit 1.4 tilstræber de normaliserede former ikke at af-
spejle sproget i MskMS, men er alene tænkt som hjælp til
afkodning af eksemplerne, som alle anføres på faksimile-
trykniveau.
I beskrivelsen behandles de to skriverhænder side om

side og ikke i hver sit overordnede afsnit. Strukturen kan
dermed illustreres som i figur 4.6.

..⟨x⟩.

B

.

/y/

.
/x/

.

A

.
/y/

.

/x/

Figur 4.6: Strukturen i den grafofonematiske analyse

Som nærmere omtalt i afsnit 4.1, baserer den grafofo-
nematiske analyse sig på hvad der kunne kaldes tentative
grafemer etablerede på basis af grafklasserne efter en ud-
rydning af den i grafematisk henseende mest åbenlyst re-
dundante grafklassevariation.

4.3.2 Simple og modificerede alfabetiske tentative
grafemer

Denne kategori udgøres af ⟨a A á b B c C d D ð e E é É ę
Ę  f F g G ɢ h H ı í I ȷ J  k K  l L m M ᴍ n N ɴ ƞ o O
ó ǫ  ø Ø  p P q Q r R ʀ ꝛ s ſ S t T u U ú v V   ꝩ x y Y
ý z þ Þ⟩ der i det følgende behandles i hver sit afsnit i den
nævnte rækkefølge.

4.3.2.1 ⟨a⟩
⟨a⟩ forekommer godt 25.500 gange i A og anvendes for:(A)

/a/ (ca. × 11.200), fx i pron. aðra ‘aþ’ᷓ 9v33, allir ‘all ’͛ 18r36,
hvat ‘Hvat’ 20r29 og nøkkurn ‘nacqvarɴ’ 31v18 samt
adj. bazt ‘bazt’ 35r9 og hvítjarpr ‘hvıtıarpr’ 24r37.

/á/ (ca. × 5000), fx i pron. sá ‘ſa’ 7r2 og várr ‘vaʀ’ 9v10,
adj. hárfagri ‘harꝼ ’ 20v27 og vb. átti ‘attı’ 26r18 og fáir
‘ꝼaır’ 32r4.

/ǫ/ (× 19), fx i app. stǫllurum ‘stallorō’ 18v12, vǫrð ‘varþ’
5r2 og ǫlpun ‘alpvn’ 6v5 samt pron. sjǫlf ‘ſıalꝼ’ 31v47 og
sjǫlfum ‘ſıalꝼō’ 22r42.

/A/ (ca. × 9300), fx i app. dýflizuna ‘ꝺẏꝼlızona’ 3r7, feðg-
ar ‘ꝼeþgar’ 4v33, geima ‘geıma’ 5v34 og skórnir ‘ſcvarn’͛
26r1 samt vb. bannaði ‘baɴaðı’ 29v9.

fleste tilfælde ikke følger en lemmaangivelse efter forkortelserne,
men derimod en form af et lemma.

førstekomponenten i /au/ (× 38), fx i app. auð ‘avþ’ 9r8,
klingruauga ‘klıngͦ avga’ 34r42 og kaupstað ‘cavpstað’
20v1, adj. auðigr ‘avþıgr’ 26r6 og vápnlausir ‘vapnlavs’͛
2v7 samt adv. austr ‘avstr’ 1r20.

førstekomponenten i ⟨av⟩ for /ǫ/ (× 10), fx i prop.Klif-
lǫnd ‘klıꝼlavnꝺ’ 18v28, app. lǫg ‘lavg’ 29r3 og ǫxlum
‘avxlō’ 2r42 samt adj. ǫrr ‘avʀ’ 9r38.

I omtrent 75 tilfælde er det principielt mere usikkert
hvad ⟨a⟩ betegner, nemlig i proprierne Adríánus (‘aꝺrıanvs’
37r11), Arni og sammensætninger hermed (fx ‘arna’ 20v22)
og Óláfr og sammensætninger hermed (fx ‘olaꝼr’ 6r35),
appellativerne járn og sammensætninger/afledninger her-
med (fx ‘ıarɴ’ 19v7) og árnaðarorð (‘arnaþar orþı’ 27r26),
pronominalformen hánum (‘hanō’ 4r20 og 34v24)1 og
præt. part. árnat ‘arnat’ 9v5. Disse tilfælde behandles nær-
mere i afsnit 4.4.3.2.1 og 4.4.3.2.2 (under “Særlige til-
fælde”).
I B forekommer ⟨a⟩ godt 7000 gange og anvendes for: (B)

/a/ (ca. × 3150), fx i app. dag ‘ꝺag’ 10v23 og stafni ‘staꝼnı’
13r22 samt pron. aðra ‘aþra’ 15v19, annarr ‘an’ 16r24
og hvat ‘hvat’ 17v3.

/á/ (ca. × 1325), fx i app. áminning ‘amınıng’ 10r19,
páskum ‘paſcō’ 10v7, ván ‘van’ 11v12 og vápn ‘vapƞ’
12r10 samt pron. hvárr ‘hvaʀ’ 13r47 og þá ‘þa’ 14r27.

/ǫ/ (× 12), fx i app. dvǫl ‘ꝺval’ 16v42 og skǫp ‘ſcap’ 25r16,
pron. sjǫlfum ‘ſıalꝼō’ 11r1 og ǫðrum ‘aþrō’ 16r34 samt
vb. hǫfðu ‘haꝼ’ 12v8 og hǫfum ‘haꝼō’ 13v17.

/A/ (ca. × 2525), fx i app. ferðar ‘ꝼerðar’ 10v5 og handa
‘hanꝺa’ 11r17 samt pron. annarr ‘annaʀ’ 13v44 og nøkk-
urar ‘nocqrıar’ 15v1.

førstekomponenten i /au/ (× 1) i vb. launaða ‘launaþa’
13v32.

Også i B er en række former mere usikre. Det drejer
sig først og fremmest om propriet Arni og sammensæt-
ninger hermed (fx ‘arna’ 11r7), det propriale forled i fáfnis-
bana (‘ꝼaꝼnıſ bana’ 15v22), appellativet járnsmiðr (‘ıarn-
ſmıðꝛ’ 15v17), pronominalformen hánum ‘hanō’ (12v51,
15r19 og 15v43)2 og verbalformen árnar ‘arnar’ 11r47.3 Som
de tilsvarende tilfælde i A behandles også disse nærmere i
afsnit 4.4.3.2.1 og 4.4.3.2.2 (under “Særlige tilfælde”).

1Begge eksempler i poesi.
2Alle i poetisk kontekst.
3Desuden kan nævnes appellativformen ‘ſcıoþa ſcrvð’ 16v34, hvor man
kunne forvente en manifestation afspejlende skjóðu-. Læsningen af ⟨a⟩
er dog ikke helt sikker, og det kan ikke udelukkes at der i stedet skal
læses ‘ſcıoþo ſcrvð’. Der skal i så fald være tale om et forskrevet ⟨o⟩
manifesteret med ombøjning forneden.

4.3.2.1
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4.3.2.2 ⟨A⟩
⟨A⟩ forekommer 69 gange i A og anvendes for:(A)

/a/ (× 38), fx i pron. allir ‘All ’͛ 21v14, ord. annat ‘Aɴat’
23v12, præp. at ‘At’ 6v13 og vb. andaðisk ‘Anꝺaþız’
18r31.

/á/ (× 16), fx i prop. Ámundi ‘Aꝺı’ 33v26 og Áslákr ‘.A.’
31r29, præp. á ‘A’ 8r36 og vb. átti ‘Attı’ 32r24.

førstekomponenten i /au/ (× 5) i prop. Auðun ‘Avþvn’
35v22, app. auð ‘Avþ’ 24r49, adj. autt ‘Avtt’ 9r28 og
adv. austr ‘Avstr’ 19v50 og 36r22.

førstekomponenten i ⟨Av⟩ for /ǫ/ (× 5) i app. ǫld ‘Avllꝺ’
19v19, adj. ǫrr ‘Avʀ’ 23r26 og pron. ǫll ‘Avll’ 20r42 og
ǫnnur ‘Avɴor’ 23r50 og 26v55.

Som ved ⟨a⟩ må de fem eksempler med ⟨A⟩ i former af
propriet Arni (fx ‘Arnı’ 35v3) betragtes som usikre.

I B forekommer ⟨A⟩ 18 gange og anvendes for:(B)

/a/ (× 14), fx i app. alm ‘Alm’ 13r4, pron. allir ‘Allır’ 12v48
og allt ‘Allt’ 17r46 samt konj. at ‘At’ 14r45.

/á/ (× 3) i prop. Áki ‘Akı’ 10r42 og Ásmundr ‘Aſꝺꝛ’
14r47 samt vb. átt ‘Att’ 10r31.

førstekomponenten i /au/ (× 1) i prop. Auðun ‘Auþun’
10v18.

4.3.2.3 ⟨á⟩
⟨á⟩ forekommer 61 gange i A og anvendes for:1(A)

/á/ (× 59),2 fx i app. banasár ‘banaſár’ 19v11, láss ‘láſſ’
3v14,málit ‘málıt’ 29v4 og rás ‘ráſ’ 18v42, adj. ámt ‘ámt’
18v49 og præp./adv. á ‘á’ 6v36.

/A/ (× 1) i adv. hála ‘hálá’ 9r44.3

I den fremmede propriumform Satírismúla ‘ſátırıſmvla’
23v5 må funktionen af ⟨á⟩ betegnes som usikker.

I B forekommer ⟨á⟩ 60 gange og anvendes for:(B)

/á/ (× 57), fx i app. aflván ‘aꝼlván’ 15r19, ána ‘ána’ 10r14
og stál ‘stál’ 14v16, adj. hátt ‘hátt’ 13v34, pron. vár ‘váʀ’
12v50 og præp./adv. á ‘á’ 15v18.

/a/ (× 3) i app. hals ‘hálſ’ 16r28 og skal ‘ſkál’ 16v32 og vb.
frat ‘ꝼrát’ 10r8.4

1Tolv af eksemplerne optræder i poetisk kontekst, hvor ⟨á⟩ altså er
overrepræsenteret.

2Heraf 44 tilfælde med præp./adv. eller verbalformen á.
3Accentstregen skyldes vel påvirkning fra betegnelsen i den trykstærke
stavelse (skrivefejl).

4 I det sidstnævnte tilfælde er accentstregen dog usikker.

4.3.2.4 ⟨b⟩
⟨b⟩ forekommer ca. 2325 gange i A og anvendes altid for (A)
/b/, fx i appellativformerne brǿðr ‘brøðr’ 6v45, bǿ ‘bø’ 4v50,
erkibyskup ‘erkıƀp’ 20r11, herbergi ‘hb͛g͛ı’ 26r53 og línbrókum
‘lınbrocō’ 31v18.

I B anvendes ⟨b⟩ omtrent 575 gange for /b/, fx i appel- (B)
lativformerne bana ‘bana’ 10r17, lamb ‘lamb’ 15v6 og nafn-
bótina ‘naꝼnbotına’ 13v52 samt adjektivformerne albúit ‘al-
bvıt’ 10v26 og betra ‘betra’ 16v34.

4.3.2.5 ⟨B⟩
⟨B⟩ bruges i alle 36 tilfælde i A for /b/, fx i proprium- (A)
formerne Bárðr ‘Bar’ 8r19, Benteinn ‘.B.’ 34r8 og Bjǫrn
‘Bıorƞ’ 1v18 samt appellativformerne byskup ‘Bẏſcop’ 31v32
og bǿndr ‘Bønꝺr’ 20v18.

I B anvendes ⟨B⟩ to gange for /b/ i appellativformen (B)
beinleiki ‘Beınleıcı’ 17r41 og adv. braut ‘Brꜹt’ 10v2.

4.3.2.6 ⟨c⟩
⟨c⟩ forekommer omtrent 10.800 gange i A og anvendes i (A)
følgende funktioner:

for /k/ (ca. × 9725), fx i app. hvatleik ‘hvatleıc’ 3r6, klǽði
‘cleþı’ 4r2, konu ‘cono’ 5v41, leika ‘leıca’ 7v41, loksins
‘locſınſ’ 18v30 og skattr ‘ſcattr’ 28r21.

for /kk/ (× 6) i prop. Frakkland ‘ꝼracł’ 32v14, app.
drykkjustofunni ‘ꝺrẏcıo stoꝼvɴı’ 30r44 og þǫkk ‘þoc’
26v47, pron. nøkkurum ‘Nocorō’ 8v20 og vb. fekk ‘ꝼec’
24v37 og gekk ‘gec’ 5r47.

for /g/ (× 86) i nom./akk. sg. af adjektiver på -ligr × 57,
fx dýrligt ‘ꝺẏrlıct’ 3v20 og glíkligt ‘glıclıct’ 6v16, og -igr
× 11 i kunnigt ×8, fx ‘Kvƞıct’ 4v22, ókunnigt ‘vkvɴıct’
23v47, snúðigt ‘ſnvþıct’ 23r54 og ǫrðigt ‘ꜹrþıct’ 34v14.
Desuden i adverbierne hvernug ‘hvn͛oc’ × 4, fx 6v22,
og þannug × 14, fx ‘þaƞoc’ 6v29.

for /gg/ (× 2) i adjektivformen allgløggt ‘allgloct’ 5r50 og
verbalformen leggsk ‘lecz’ 18r8.

⟨cc⟩ for /kk/ (ca. × 525), fx i app. flokki ‘ꝼloccı’ 3v39,
grikkjakonung ‘gccıa ꝁ’ 3r21, sundrþykkis ‘ſvnꝺrþẏccıſ’
5r7 og þǫkk ‘þocc’ 6r6 samt pron. ykkar ‘ẏccar’ 7r44.

⟨cc⟩ for /k/ (× 1) i app. konungslykil ‘ꝁ lẏccıl’ 4v39.

⟨ck⟩ for /kk/ (ca. × 275), fx i app. akkeri ‘ackerı’ 8v17,
bekkja ‘beckıa’ 34r26 og flokkr ‘ꝼlockr’ 32r2, pron.
nøkkut ‘nockot’ 18r4 og okkarr ‘ockaʀ’ 33r4 samt
pron./adv. ekki ×219, fx ‘eckı’ 4v45.

⟨ck⟩ for /k/ (× 2) i app. sannleik ‘ſaɴleıck’ 36v19 og tekjum
‘teckıō’ 20r4.

4.3.2.6
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⟨cq⟩ for /kk/ (× 92), fx i former af pron. nøkkurr ×83, fx
‘nacqrͣa’ 7v2, ‘nacqrͣƞ’ 3r1, adj. kløkkvan ‘klocqnͣ’ 24r50
og kløkkvir ‘kløcqr’ 2r13 samt adv. nøkkvi ‘necq’ 22r3.

⟨cck⟩ for /kk/ (× 1) i adv. ekki ‘ecckı’ 36r42.

⟨ch⟩ for /k/ (× 9) i prop. Míkalskirkju ‘Mıchalſ kırkıo’
30r30, ‘mıchalſ ꝁꝁ’ 32r16 ogNikolás/Nikolaus ‘nıcho-
laſ’ 26r44, ‘Nıcholaſ’ 35v12 og ‘nıcholavſ’ 37r111 samt
app. erkibyskup ‘erchıƀp’ 20r18, erkibyskups ‘erchıƀpſ’
37r4, erkibyskupsstóll ‘erchıƀpſ stoll’ 37r4 og páska
‘paſcha’ 32v33.

i numeralier (× 10) i 100 ×4, fx ‘c.’ 20v20, og 200 ‘.cc.’
× 3, fx 18v16.

Det er principielt usikkert om man skal regne med /k/
eller /kk/ i de personlige pronominalformer ok(k)r og
yk(k)r samt i synkoperede former af de possessive prono-
mener okkarr og ykkarr. Forholdene omtales nærmere i af-
snit 5.4.1.4, 5.4.1.5, 5.4.2.2 og 5.4.2.5. Principielt usikker er
også tolkningen af syv tilfælde med ⟨c⟩ foran fortungevo-
kal i fremmedord, nærmere bestemt i propriumformerne
Cecilía ‘cecılıa’ 31v27 og Cecilíu ‘cecılıo’ 34v48 samt appel-
lativformerne cisterna ‘cısterna’ 26r7, 26r11 og Lúcíumessu
‘lvcıo meſſo’ 33r8.

I B forekommer ⟨c⟩ ca. 1750 gange og anvendes i føl-(B)
gende funktioner:

for /k/ (ca. × 1450), fx i app. baki ‘bacı’ 13v14, banasǫk-
ina ‘bana ſꜹcına’ 16v17, brákar ‘bracar’ 15v23, kost ‘cost’
11r36 og leik ‘leıc’ 15r43.

for /kk/ (× 12), fx i app. drykk ‘ꝺrẏc’ 12r46, skikkjan
‘ſcıcıan’ 12r48 og þǫkk ‘þꜹc’ 10v1, adj. klakklaust
‘klaclꜹst’ 10r37 og vb. drekk ‘ꝺrec’ 10v36 og gakk ‘gac’
11v3.

for /g/ (× 1) i adj. líkligt ‘lıclıct’ 15r44.

for /gg/ (× 1) i adj. gløggt ‘glꜹct’ 17r39.

⟨cc⟩ for /kk/ (ca. × 185), fx i app. ástþokka ‘ast þocca’
11r4, bekki ‘beccı’ 12v26, drykkjumaðr ‘ꝺrẏccıoᴍͬ’ 14v37
og þǫkk ‘þꜹcc’ 14r13, pron./adv. ekki × 50, fx ‘eccı’
11v15, pron. nøkkurar ‘nꜹccvı͛ar’ 10v1 og nøkkut ‘nꜹcc-
oð’ 10r20.

⟨cc⟩ for /k/ (× 10) i app. sǫk ‘ſꜹcc’ 10v52, 13r42 og 16r46
og orðatiltǫk ‘oꝛꝺa tıl tꜹcc’ 16v36, den enklitiske pro-
nominalform -k i ‘ſıacc’ 14v35, pron. þik ‘þıcc’ 14r14 og
adv. mjǫk ‘mıꜹcc’ × 4, fx 12v17.

⟨ck⟩ for /kk/ (× 13) i app. bekkinn ‘beckı’ 15v31, rekkju-
stokkinn ‘rec|kıo stokcı’ 15r28–29, pron./adv. ekki
×9, fx ‘eckı’ 12r38, pron. nøkkurr ‘nꜹckvr͛’ 10r4 og
præt. part. drukkit ‘ꝺrvcꝁ’ 13v54.

1 I det sidstnævnte eksempel er ⟨v⟩ rettet fra ⟨ſ ⟩.

⟨cq⟩ for /kk/ (× 63) i former af pronomenet nøkkurr
×62, fx nøkkura ‘nꜹcqrıa’ 11r25, nøkkuru ‘nocqrıo’
15v18 og nøkkut ‘nocqþ’ 16v8, samt adv. nøkkvi ‘nocq’
11v48.

⟨kc⟩ for /kk/ (× 7) i app. rekkjustokkinn ‘rec|kıo stokcı’
15r28–29 og skarlatsskikkju ‘ſcarlaz ſcıkcıo’ 11v4, pron.
ekki ‘ekcı’ × 3, fx 10r42, og ykkur ‘ẏkcur’ 11r32 samt vb.
gekk ‘gekc’ 16v46.

⟨ċ⟩ for /kk/ (× 1) i vb. gekk ‘Geċ’ 12v1.

i numeralier (× 8) i kard. 100 ‘.c.’ 12v5 og 12v53 samt 300
‘.ccc.’ 11r32 og 12v8.

Som nævnt i redegørelsen for forholdene i A er det usik-
kert om man skal regne med /k/ eller /kk/ i de person-
lige pronominalformer ok(k)r og yk(k)r samt i synkope-
rede former af de possessive pronomener okkarr og ykk-
arr (jf. henvisninger ovenfor). Principielt usikker er også
tolkningen af to tilfælde med ⟨c⟩ foran fortungevokal i det
fremmede proprium Vincencius ‘vıncencı ’᷒ 13v11.

4.3.2.7 ⟨C⟩
⟨C⟩ forekommer blot fire gange i A og slet ikke i B. Det (A)
bruges i A i alle tilfælde for /k/ i propriumformen Karl
‘Carl’ 1v10, 1v36 og ‘Carll’ 1v48 samt verbalformen kom
‘Cō’ 30r43.

4.3.2.8 ⟨d⟩
⟨d⟩ forekommer godt 4000 gange i A og anvendes i føl- (A)
gende funktioner:2

for /d/ (ca. × 3850), fx i app. ádrykkju ‘aꝺrẏccıo’ 20v11,
dǿtr ‘ꝺøtr’ 8v41, ǫld ‘ollꝺ’ 4r53 og ǫndu ‘ǫnꝺo’ 9r39.

for /dd/ (× 2) i prop.Maddaðarson ‘maꝺaþar.ſ.’ 35v40 og
præt. part. uppfǿddr ‘v ꝼøꝺr’ 27r3.

for /þ/ uden for stavelsesinitial stilling (× 24), fx i app.
biðum ‘bıꝺō’ 19r29 og dirfð ‘ꝺırꝼꝺ’ 31r30 samt vb. bað
‘baꝺ’ 28v39 og hǫfðu ‘Hoꝼꝺv’ 23v12.

⟨dd⟩ for /dd/ (ca. × 190), fx i prop.Maddaðar ‘maꝺꝺaþar’
35v43 og Oddr ‘Oꝺꝺr’ 18r10 samt app. broddǫr
‘broꝺꝺør’ 33v21, rǫddu ‘roꝺꝺo’ 20v57 og riddarinn
‘rıꝺꝺarıɴ’ 23v34.

I nogle få tilfælde med ⟨d⟩ er det usikkert om man
skal regne med /þ/ eller /d/. Det drejer sig for det første
om appellativet (eller appellativerne) hǫlðr/hauldr, der i
to tilfælde manifesteres med ⟨d⟩.3 Derudover kan nævnes
præteritumformer af verbet sigla × 19, fx sigldi ‘ſıglꝺı’ 4r24,

2 I propriumformenOdds ‘oꝺz’ 18r2 kan man både tolke ⟨d⟩ som afspej-
lende /d/ og /dd/, idet det efterfølgende ⟨z⟩ kan stå for /ds/. Bemærk
i denne sammenhæng ‘oꝺꝺz.ſ.’ 33v30 for Oddsson.

3Om hǫlðr/hauldr, se afsnit 4.4.3.2.16.

4.3.2.8
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‘ſıgllꝺı’ 25v22 og siglduð ‘ſıglꝺvð’ 30v21.1 Nævnes kan også
to tilfælde med appellativer på -sǽld og ét tilfælde med ap-
pellativet hvíld (nærmere herom i afsnit 4.4.5.2.16). Om
præteritumformer (og præt. part.) af verber med stammer
på -rð, hvor det er usikkert om der er tale om former med
/d/ eller /þ/, se afsnit 4.4.5.2.16 og 5.8.1.3.3 (ét tilfælde i A,
‘ſvıv ꝺr’ 8r14, manifesteres med ⟨d⟩).
I B forekommer ⟨d⟩ omtrent 1300 gange og anvendes i(B)

følgende funktioner:

for /d/ (ca. × 975), fx i app. aldr ‘allꝺꝛ’ 11r13, dag ‘ꝺag’
12r36 og deild ‘ꝺeıllꝺ’ 15v17 samt vb. binda ‘bınꝺa’
13v16, draga ‘ꝺraga’ 14r11 og send ‘ſenꝺ’ 15v54.

for /dd/ (× 2) i app. oddviti ‘oꝺuıtı’ 13r5 og præt. part.
staddr ‘staꝺꝛ’ 12v17.

for /þ/ uden for stavelsesinitial stilling (ca. × 250), fx i
app. borð ‘boꝛꝺ’ 16r41, ǫlði ‘ꝼıollꝺı’ 25r47, friðr ‘ꝼrıꝺꝛ’
14v17 og vanða ‘ꝩanꝺa’ 14v13 samt adv. niðr ‘nıꝺꝛ’
16r30, síðan ‘ſıꝺan’ 15v4 og víða ‘ꝩıꝺa’ 12v36.

for /t/ (× 19), fx i app. féit ‘ꝼeıꝺ’ 17v49, kvǽðit ‘qþıꝺ’ 16r35
og sumarit ‘ſumarıꝺ’ 14v39, pron. vit ‘vıꝺ’ 16v18 og adj.
mikit ‘mıcıꝺ’ 15r55.

⟨dd⟩ for /dd/ (× 37), fx i app. haddan ‘Haꝺꝺan’ 15v42 og
oddum ‘oꝺꝺō’ 13r24 samt vb. eyddir ‘eyꝺꝺır’ 17r14 og
leiddi ‘leıꝺꝺı’ 10r4.

⟨dð⟩ for /dd/ (× 1) i præt. part. staddr ‘staꝺðꝛ’ 15v27.

⟨d⟩ for /ddU/ (× 1) i hlýddu ‘hlyꝺ’ 15r35.

⟨dd⟩ for /d/ (× 2) i præt. part. brendan ‘brenꝺꝺaƞ’ 15v54
og sandsynligvis i app. sunda ‘ſvnꝺꝺa’ 12v54 (dog uty-
deligt).

Som allerede nævnt kan der være tvivl om hvad ⟨d⟩ be-
tegner i præteritumformer af verbet sigla. Man finder to
eksempler med hhv. ⟨d⟩ og ⟨⟩ i sigldu ‘ſıgllꝺo’ 17v12 og
‘ſıgll’ 12r55, og heller ikke B rummer modeksempler med
⟨þ ð⟩, hvorfor ⟨d⟩ og førstekomponenten i ligaturen ⟨⟩ ri-
meligvis betegner /d/.
Som særlig afvigende former kan nævnes appellativfor-

men ‘rvꝺna’ 15v53 (poet.), der sandsynligvis er en fejlskriv-
ning for runa og verbalformen sámsk ‘ſamꝺz’ 10v15.

4.3.2.9 ⟨D⟩
⟨D⟩ bruges i alle 12 tilfælde i A for /d/, fx i appellativfor-(A)
merne danir ‘an’͛ 9v30, dráp ‘rap’ 35r47 og dreki ‘Drekı’
9v31 samt propriumformen Dagr ‘agr’ 24r51.

I B anvendes ⟨D⟩ to gange for /d/ i appellativformen dáð(B)
‘Daþ’ 10r21 og verbalformen dreymði ‘Dreymþı’ 12v42.

1Når det betegnes som usikkert i præt. af sigla, skyldes det at man i
oldislandsk rimeligvis må regne med former med såvel /þ/ som /d/
afhængigt af om der er indtruffet metatese eller ej. Da man ikke finder
modeksempler med ⟨þ ð⟩, afspejler formerne med ⟨d⟩ sandsynligvis
/d/, hvilket samtidig indikerer at metatese ikke er indtruffet.

4.3.2.10 ⟨ð⟩
⟨ð⟩ forekommer omtrent 1375 gange i A og anvendes for: (A)

/þ/ uden for stavelsesinitial stilling (ca. × 1350), fx i
app. ármaðrinn ‘armaðrıɴ’ 31r42, boð ‘boð’ 7v26, hǫfði
‘hoꝼðı’ 23v15, sǿmð ‘ſømð’ 18r41 og vanði ‘vanðı’ 6r1.

/þ/ i stavelsesinitial stilling (× 1) i app. íþróttir ‘ıðrott’͛
32v28.

/d/ (× 1) i app. landskyldir ‘lanꝺſcẏllð’͛ 4r55.

/t/ (× 26), fx i app. brotit ‘brotıð’ 24r30 og málasilfrit
‘mala ſılꝼ ð’ 8r13, pron. vit ‘vıð’ × 11, fx 28v30, art. et
‘ıð’ × 3, fx 31r48 og præt. part. andat ‘anꝺað’ 36r36 og
getit ‘getıð’ × 4, fx 4v22.

I B forekommer ⟨ð⟩ omtrent 400 gange og anvendes (B)
for:2

/þ/ uden for stavelsesinitial stilling (ca. × 325), fx i app.
búnað ‘bunað’ 25r20 og leið ‘leıð’ 10r38 samt adj. góð
‘goð’ 12v27 og reiðr ‘reıðꝛ’ 15v40.

/þ/ i stavelsesinitial stilling (× 1) i prop. Svíþjóðar
‘ſvıðıoþar’ 15r48.

/d/ (× 27), fx i app. frǽndr ‘ꝼrenðꝛ’ 11r41, handar ‘hanðar’
10r54, hǫnd ‘hꜹnð’ 10r7, landsmenn ‘lanðz ᴍ ’ 10v53 og
strandhǫgg ‘stranð hꜹɢ’ 12v37 samt vb. stendr ‘stenðꝛ’
15r4.

/t/ (× 45), fx i app. dýrit ‘ꝺyrıð’ 10r46, pron. nøkkut
‘nꜹccoð’ 10r20 og vit ‘vıð’ 17v36, art. et ‘ıð’ 13v25 og
præt. part. látit ‘latıð’ 15r29 og launat ‘lꜹnað’ 15r21.

⟨dð⟩ for /dd/ (× 1), se afsnit 4.3.2.8.

Om præteritumformer (og præt. part.) af verber med
stammer på -rð, hvor det er usikkert om der er tale om for-
mer med /d/ eller /þ/, se afsnit 4.4.5.2.16 og 5.8.1.3.3 (seks
tilfælde manifesteres med ⟨ð⟩ i A, fx ‘ſvıv ðr’ 21r38). Om
et enkeltstående tilfælde i A med ⟨lð⟩ i vinsǽlda, se afsnit
4.4.5.2.2.

4.3.2.11 ⟨e⟩
⟨e⟩ optræder omtrent 15.400 gange i A og anvendes for: (A)

/e/ (ca. × 9700), fx i app. ekkja ‘eckıa’ 3r7, hásetar ‘haſetar’
8r42 og her ‘her’ 9r42, pron. ek ‘ec’ 18r13 og þess ‘þeſſ’
23r16 samt adj. verðir ‘verþ’͛ 28r5.

2 I 27 tilfælde med præpositionen með og propriet Þjóðolfr skrevet hen-
holdsvis ‘mð’ (× 6, fx 10r1) og ‘þıoð’ (× 21, fx 11v12) kan det ikke afgøres
om der er tale om ⟨d⟩+⟨–⟩ eller ⟨ð⟩+⟨–⟩, da abbreviaturen vil falde sam-
men med en eventuel tværstreg. I visse tilfælde kan en sådan dobbelt-
tydighed føre til forskellige tolkningsmuligheder, se Kjeldsen (2006).

4.3.2.11
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/é/ (ca. × 1150), fx i app. bréf ‘breꝼ’ 26v33, fé ‘ꝼe’ 4v9, féit
‘ꝼeıt’ 8v9 og frétt ‘ꝼrett’ 19r4, pron. ér ‘er’ 3r11 og vb.
hné ‘hne’ 18r39.

/ǽ/ (ca. × 800), fx i app. herklǽðum ‘hercleþō’ 2r10, hǽtti
‘hettı’ 3r26 og sǽttarboð ‘ſettar boþ’ 3v44, adj. vǽnn
‘veƞ’ 6r38 og vb. bǽgði ‘begþı’ 9v22, gǽta ‘geta’ 18v17
og vǽri ‘verı’ 20r20.

/ǿ/ (× 25), fx i app. bǿndr ‘benꝺr’ 3v34 og naumdǿlum
‘nꜹ ꝺelō’ 28v53, adj. fǿrr ‘ꝼeʀ’ 6v25 og norrǿnu ‘noreno’
8v51 samt vb. mǿtti ‘Mettı’ 34r35.

/I/ (ca. × 275), fx i app. akri ‘acre’ 4v31, áþjánir ‘aþıaner’
25r5 og féit ‘ꝼeet’ 22v28 samt præt. part. borinn ‘boreɴ’
21v27 og kominn ‘coēƞ’ 6r22.

førstekomponenten i /ei/ (ca. × 2600), fx i app. eitrinu
‘eıt no’ 3r5, grein ‘greın’ 4r40, reiði ‘reıþı’ 4v16, veizluna
‘veızlona’ 5r31 og vǽnleikr ‘venleıcr’ 6v3.

førstekomponenten i /ey/ (ca. × 425), fx i vb. heyra
‘heẏra’ 31r45, keypti ‘keẏptı’ 32v10, neyta ‘neẏta’ 8v12
og reynim ‘reẏnī’ 27v16 samt præt. part. eydd ‘eẏꝺꝺ’
29v8 og reynd ‘reẏnꝺ’ 31v4.

Yderligere en række tolkningsmæssigt mere usikre ord-
former manifesteres med ⟨e⟩. Det drejer sig ikke mindst
om en række tilfælde med propriet Sørkvir, appellativet
gerð og sammensætninger hermed, appellativet gørsemi,
komparativen gervari, superlativformen øfsta og vb. gera.
Disse former behandles i afsnit 4.4.3.2.14. Desuden drejer
det sig om ét eksempel med præp. gegnum, der behandles
i afsnit 5.9.9. Endelig må nævnes en lang række tilfælde,
hvor det er usikkert om ⟨e⟩ repræsenterer /e/ eller /é/.
Det drejer sig især om præteritum af reduplicerende ver-
ber af tredje klasse (halda-typen), men derudover kan også
nævnes propriet Grégóríús × 22, fx ‘Greg’ 36v22, og adv.
heðan ×8, fx ‘heꝥ’ 8v11. Alle disse tilfælde behandles i af-
snit 4.4.3.2.3 under “Særlige tilfælde”.1

I B forekommer ⟨e⟩ omtrent 4800 gange og anvendes(B)
for:

/e/ (ca. × 2950), fx i app. ferðar ‘ꝼerðar’ 10v5 og jafnmenni
‘ıaꝼn·meı’ 11r36, pron. ek ‘ec’ 13v22 og þess ‘þes’ 16v3
samt adj. bezt ‘bezt’ 17r19 og mestan ‘mestan’ 10r25.

/é/ (ca. × 450), fx i app. fé ‘ꝼe’ 11r6 og féit ‘ꝼeıt’ 10v6, pron.
mér ‘mer’ 14r14, adv. hér ‘her’ 15v6 og vb. hét ‘het’ 11r13
og rétti ‘rettı’ 11v12.

/ǽ/ (ca. × 300), fx i app. frǽgðar ‘ꝼregꝺar’ 12v37 og her-
klǽðum ‘hercleþō’ 15r1, adj. frǽgst ‘ꝼregst’ 12v4 og nǽsta
‘nesta’ 13v25 samt vb. mǽl ‘mel’ 10r7 og vǽri ‘verı’
25r36.

1Om forholdene i de reduplicerende verber af tredje klasse, se også
5.8.1.2.3.

/ǿ/ (ca. × 100), fx i app. bǿinn ‘beıƞ’ 15v13 og dǿmi ‘ꝺemı’
16v11, adj. fátǿkja ‘ꝼatekıa’ 16r24 og vb. bǿta ‘beta’
10r11 og fǿra ‘ꝼera’ 12v23.

/I/ (× 19) i pron. henni ‘ħe’ × 16, fx 12r6, og vb. bjóðir
‘bıoꝺer’ 14r15,2 kvǽmi ‘queme’ 16r83 og vǽri ‘ve͛’ 14r53.

førstekomponenten i /ei/ (ca. × 750), fx i app. eigu ‘eıgo’
10r28, galeiðr ‘galeıþr’ 25r43, heiðni ‘heıþnı’ 13v28, leið
‘leıð’ 15r34 og mein ‘meín’ 16r11.

førstekomponenten i /ey/ (ca. × 115), fx i adj. eygð ‘eẏgþ’
16r27 og seinþreyttr ‘ſeınþreytr’ 16v1 samt vb. eyddir
‘eyꝺꝺır’ 17r14, heyra ‘heyra’ 12r14, hleypr ‘hleẏpr’ 15r7
og treysti ‘treystı’ 10r8.

førstekomponenten i ⟨ey⟩ for /au/ (× 2) i app. haugsins
‘heygſınſ’ 15r5 og kaupeyri ‘keẏpeyrı’ 12r24.

førstekomponenten i ⟨eí⟩ for /ǽ/ (× 1) i app. ǽtt ‘eítt’
15v8.

førstekomponenten i ⟨eı⟩ for /e/ (× 2) i vb. stendr
‘steınꝺꝛ’ 11v13 og 11v45.

Som i A manifesteres yderligere en række tolknings-
mæssigt mere usikre ordformer med ⟨e⟩, bl. a. en række
tilfælde med appellativerne gørsemi og ørendi, singulære
præsensformer af verbet koma og et muligt eksempel i en
singulær præsensform af verbet sofa. Disse former behand-
les i afsnit 4.4.3.2.14. Desuden drejer det sig om to til-
fældemed det plurale appellativ þrǿnd(i)r (‘þrenꝺa’ 25r17 og
‘þrenꝺꝛ’ 17r18), hvor det er usikkert om ⟨e⟩ bruges for /ǽ/
eller (det mere sandsynlige) /ǿ/. Disse tilfælde behandles i
afsnit 4.4.3.2.15. Endeligmå nævnes knap 100 tilfældemed
præteritum af reduplicerende verber af tredje klasse, hvor
det er usikkert om ⟨e⟩ repræsenterer /e/ eller /é/. Som om-
talt under A behandles disse tilfælde i afsnit 4.4.3.2.3 under
“Særlige tilfælde” og i afsnit 5.8.1.2.3.

4.3.2.12 ⟨E⟩
⟨E⟩ optræder ca. 550 gange i A og anvendes for: (A)

/e/ (ca. × 300), fx i pron. ek ‘Ec’ 6r41, enskis ‘Enſkıſ’
29r34, konjunktionerne ef ‘Eꝼ’ 6v20, eða ‘Eþa’ 18r56
og en ‘Eɴ’ 30r17 samt vb. eflask ‘Eꝼlaz’ 3v9.

/é/ (× 2) i pron. ér ‘Er’ 27r10 og 31v13.

/ǽ/ (× 2) i vb. ǽtlar ‘E⸌t⸍lar’ 7r6 og ‘Etlar’ 22r3.

førstekomponenten i /ei/ (ca. × 100),4 fx i prop. Eiríkr
‘Eırıcr’ 33v27, app. eiðar ‘Eıþar’ 31v52 og eik ‘Eıc’ 3r57,
pron. einn ‘Eıɴ’ 32v26 og adv. eigi ‘Eıg’ 6r41.

2Brugen af ⟨e⟩ skyldes rimeligvis at der er tale om en rettelse fra ⟨a⟩.
3Bemærk at det finale ⟨e⟩ fremtræder noget underligt og muligvis aldrig
er blevet forsynet med bøjle, måske fordi skriveren har indset at han
burde have brugt ⟨ı⟩.

4Herudover finder man otte eksempler med propriet Einarr skrevet
‘(.)E(.)’, fx ‘.E.’ 32r20. Da det umiddelbart efterfølgende er suspen-
deret, kan funktionen principielt ikke fastslås i disse tilfælde.

4.3.2.12
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førstekomponenten i /ey/ (× 57),1 fx i prop. Eysteinn
‘Eẏsteıɴ’ 27r11 og Eyvindr ‘Eẏvīꝺr’ 7r43 samt vb. eyddi
‘Eẏꝺꝺı’ 32r27.

I de ovenstående tal er skrivemåder med ⟨E⟩ foran /ng/
i former af pronomenet engi ikke inkluderede. Disse be-
handles i afsnit 5.4.4.7, og forholdene sammenfattes i afsnit
4.4.3.2.14.

I B forekommer ⟨E⟩ knap 90 gange og anvendes for:(B)

/e/ (× 53), fx i pron. ek ‘Ec’ 15r33, vb. eggjar ‘Eɢıar’ 13r6,
konj. ef ‘Eꝼ’ 10v3 og en ‘En’ 11r6 samt præp. eptir
‘Eꝼtır’ 16v22.

/é/ (× 1) i pron. ér ‘Er’ 16r49.

/ǽ/ (× 1) i vb. ǽtlum ‘Etlō’ 13r49.

førstekomponenten i /ei/ (× 25), fx i prop. Einarr ‘Eı’
10r14, pron. eitt ‘Eıtt’ 12r30, kard. ein ‘Eın’ 12r13 og
adv. eigi ‘Eıg’ 16v17.

førstekomponenten i /ey/ (× 8) i prop. Eystein × 7, fx
‘Eysteın’ 12r44 og app. ey ‘Eẏ’ 12v10.

Som i A er skrivemåder med ⟨E⟩ foran /ng/ i former af
pronomenet engi ikke inkluderede i de ovenstående tal.

4.3.2.13 ⟨é⟩
⟨é⟩ forekommer fem gange i A og anvendes for:(A)

/é/ (× 4) i vb. hét ‘hét’ 36r36 og réð ‘réþ’ 24r50 samt pron.
(þ)ér ‘þér’ 8v50 og 9r4.

/ǽ/ (× 1) i app. sǽr ‘ſér’ 19v50.2

I B forekommer ⟨é⟩ 36 gange og anvendes for:(B)

/é/ (× 18) i app. féit ‘ꝼéıt’ 17v9, pron. (þ)ér ‘ér’ × 3, fx
10v16, ‘þér’ × 4, fx 12v24, og sér ‘ſér’ × 6, fx 11r2, samt
vb. hét ‘hét’ × 3, fx 10r41, og sér ‘ſér’ 17v42.3

/ǽ/ (× 12), fx i app. frǽndr ‘ꝼrénꝺꝛ’ 16r38, hǽtti ‘héttı’
14v14 og sǽtt ‘ſét’ 14v18, adj. vǽn ‘uén’ 11v20 og vb.
fǽr ‘ꝼér’ 14v22 og 16v38 samt gǽtti ‘géttı’ 16r6.

/I/ (× 1) i app. féit ‘ꝼeét’ 11r21.

førstekomponenten i /ei/ (× 3) i prop. Almsteinn
‘Almstéıƞ’ 11r18, app. mein ‘méıƞ’ 16r34 og adverbi-
alformen meirr ‘méıʀ’ 11r6.

førstekomponenten i /ey/ (× 2) i vb. deyr ‘ꝺéẏr’ 15r26 og
hleyp ‘hléẏp’ 15v35.

1Herudover finder man 84 eksempler med propriet Eysteinn skrevet
‘(.)E(.)’, fx ‘.E.’ 28v15. Som bemærket i den foregående note kan funk-
tionen principielt ikke fastslås i sådanne tilfælde.

2Bemærk dog at der kunne være tale om et ⟨⟩med udvisket krog.Ordet
optræder i poesi.

3Det sidst anførte eksempel dog usikkert pga. en rift i pergamentet.

4.3.2.14 ⟨É⟩
⟨É⟩ forekommer én gang i B for /é/ i pronominalformen (B)
(þ)ér ‘Ér’ 11v31.

4.3.2.15 ⟨ę⟩
⟨ę⟩ forekommer omtrent 300 gange i A og anvendes for: (A)

/e/ (× 7) i prop. Elgisetri ‘elgeſętre’ 20r10, app. sólarsetr
‘ſolar ſętr’ 19r3, konj. eða ‘.ę.’ 18r56 og en ‘ęn’ 28r7 samt
vb. drekkr ‘ꝺręccr’ 24r36, geta ‘gęta’ 26v28 og setti ‘ſęttı’
20v13.

/é/ (× 12) i app. lén ‘lęn’ 28v2, rétt ‘rętt’ 4r36, réttenda
‘ręttınꝺa’ 22r25, vanrétti ‘vanręttı’ 36r45 og vé ‘vę’
34r44, adj. léttara ‘lęttara’ 26v45, léttr ‘lętr’ 6v4 og slétta
‘ſlętta’ 23r30, pron. sér ‘ſęr’ 24v52 og vér ‘vęr’ 4r33 samt
vb. létti ‘lęttı’ 20v23 og 23r36.

/ǽ/ (ca. × 270), fx i app. frǽnda ‘ꝼręnꝺa’ 33r35 og ǽtt ‘ętt’
9r9, adj. vinsǽll ‘vınſęll’ 4v52, adv. ǽ ‘ę’ 8v35 og vb. ǽtlar
‘ętlar’ 8r15 og fǽr ‘ꝼęr’ 6r26.

/ǿ/ (× 1) i app. brǿðr ‘bręþr’ 35v5.

/ǫ/ (× 1) i app. hǫrbrekkan ‘hęrbreccan’ 18v13.

førstekomponenten i /ei/ (× 2) i vb. varðveittum
‘varþvęıttō’ 4r54 og veitti ‘vęıttı’ 27v21.

11 eksempler med ⟨ę⟩ i former, hvor man i oldislandsk
kan finde såvel /e/ som /ø/, er ikke inkluderede i den oven-
stående redegørelse. Det drejer sig om appellativet ørendi,
pronomenet engi, præt. part. sløkðr og muligvis kompara-
tiven nørðri (læsning usikker). Disse former behandles i
afsnit 4.4.3.2.14.

I B forekommer ⟨ę⟩ omtrent 85 gange og anvendes for: (B)

/e/ (× 25) i vb. fegrir ‘ꝼęgrır’ 15r20, ferr ‘ꝼęr’ 17r39 og flensa
‘ꝼlęnſſa’ 12r57 samt konj. eða ‘ęþa’ 14r6, ‘.ę.’ × 15, fx
10r36, ‘ę.’ × 3, fx 11r5, og ‘ę’ × 3, fx 12r18.

/é/ (× 1) i adj. léttr ‘lętr’ 17v20.

/ǽ/ (× 30), fx i adj. ódǽll ‘vꝺęll’ 12v16 og vǽnn ‘vę’ 11r18
samt vb.mǽtti ‘męttı’ 11v40, ǽtlar ‘ętlar’ 10r13 og vǽgja
‘vęgıa’ 12v52.

/ǿ/ (× 25), fx i app. bǿ ‘bę’ 12r34, brǿðr ‘bręþr’ 17r21 og
réttarbǿtr ‘rettar bętr’ 10v50 samt vb. bǿti ‘bętı’ 16r38,
fǿri ‘ꝼęrı’ 11r51 og ǿskja ‘ęſcıa’ 14v45.

/ǫ/ (× 1) i vb. stǫplask ‘stęplaz’ 14v33.

I tre tilfælde i B er funktionen af ⟨ę⟩ mere usikker. Det
drejer sig dels om to eksempler med singulære præsens-
former af verbet koma (‘kęm’ 17v8 og ‘kr’ 15v48), som be-
handles nærmere i afsnit 4.4.3.2.14 og 5.8.1.1.4, og dels ét
eksempel med en singulær præsensform af eta (‘ętr’ 15v37),
der diskuteres i afsnit 4.4.3.2.3 og 5.8.1.1.5.

4.3.2.15
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4.3.2.16 ⟨Ę⟩
⟨Ę⟩ forekommer én gang i A for /ǽ/ i appellativformen(A)
ǽttlǫndum ‘Ęttlonꝺō’ 23r55.

4.3.2.17 ⟨⟩
I A bruges ⟨⟩ i alle 12 tilfælde for /ǽ/ i appellativformerne(A)
ǽsir ‘ſır’ 26r22 og mǽr ‘mr’ 8v54, adjektivformerne hǽri
‘hrı’ 19r43 og kǽr ‘kr’ 35v38, pronominalformen þǽr ‘Þr’
8v43, ‘þr’ 23r41 og 35v9, verbalformerne fǽr ‘ꝼr’ 19v23
og slǽr ‘ſlr’ 36r22 samt præp./adv. og vb. nǽr ‘nr’ 7v40,
24v20 og 18v48.
I B forekommer ⟨⟩ 21 gange og anvendes for:(B)

/é/ (× 2) i pron. þér ‘þr’ 16v44 og sér ‘ſr’ 10r29.

/ǽ/ (× 12), fx i app. fǽð ‘ꝼþ’ 14v24 og ǽttarsvipr
‘ttar ſvıpr’ 17r30, vb. fǽr ‘ꝼr’ 13r28 og 14r52, ǽtlar
‘tlar’ 15v19 og ǽtta ‘tta’ 10v45 (bis), præt. part. snǽtt
‘ſntt’ 10r2 og num. tvǽr ‘tvʀ’ 13r21.

/ǿ/ (× 6) i prop.Mǿri ‘mrı’ 10r26, app. bǿi ‘bı’ 11r2, bǿtr
‘btr’ 16r51 ogmǿðr ‘mþr’ 11r44, adj. stǿrri ‘stʀı’ 13r11
og præt. part. mǽlt ‘mlt’ 16v37.

førstekomponenten i ⟨ı⟩ for /ǽ/ (× 1) i adj. heiðmǽrr
‘heıꝺmıʀ’ 13r23.

4.3.2.18 ⟨f⟩
⟨f ⟩ forekommer knap 6800 gange i A og anvendes i føl-(A)
gende funktioner:

for /f/ uden for stavelsesinitial stilling (ca. × 3275), fx
i app. dýflizuna ‘ꝺẏꝼlızona’ 3r7, hafs ‘haꝼſ’ 8v9, knapp-
hǫfða ‘knaphoꝼða’ 4r10 og stefnu ‘steꝼno’ 24r22, pron.
sjǫlfum ‘ſıalꝼō’ 4v8 og sjalft ‘ſıalꝼt’ 19v24, vb. gefa ‘geꝼa’
6r43 og þarf ‘þarꝼ’ 37v9 samt præp. af ‘af’ 23v3.

for /f/ i stavelsesinitial stilling (ca. × 3450), fx i app.
faðm ‘ꝼaðm’ 3r25, árheimta ‘ꝼıarheīta’ 8v11, flotanum
‘ꝼlotanō’ 18v20 og ófǿru ‘vꝼøro’ 30v47 samt præp. frá
‘fra’ 23v12.

for /v/ (× 3) i app. hjǫrva ‘hıorꝼa’ 35v51, vǽttvanginum
‘vetꝼangınō’ 24v45 og adj. tyrvit ‘tẏrꝼıt’ 2r5.

⟨ff⟩ for /ff/ (× 17) i propriet Giffarðr × 16, fx ‘gıꝼꝼarþr’
23v33, og adj. gjaffalr ‘gıaꝼ ꝼalr’ 28r4.1

⟨ft⟩ for homosyllabisk /pt/2 (× 5) i app. hǫptum ‘hoꝼtō’
32v44, krapt ‘cꝼᷓt’ 28r10 og loptin ‘loꝼtın’ 27v34 samt
præp. eptir ‘eꝼt’͛ 26v5 og 27v11.

1 I det sidstnævnte eksempel altså for /f-f/, jf. bemærkningerne i afsnit
4.3.1 om brugen af /CC/ for såvel /Cː/ som /C-C/.

2Om neutralisering af /f/:/p/ foran /t/, se afsnit 4.4.5.2.3.

I ét tilfælde anvendes ⟨f⟩ tilsyneladende for /p/ uden
for den homosyllabiske forbindelse /pt/ i adjektivformen
skapfelt ‘ſcaꝼꝼellt’ 20v42 (se afsnit 4.4.5.2.11).

I B forekommer ⟨f⟩ omtrent 2150 gange og anvendes i (B)
følgende funktioner:

for /f/ uden for stavelsesinitial stilling (ca. × 1025), fx i
prop. Þjóðolfr ‘þıoꝺolꝼr’ 11v9, app. gǽfumaðr ‘geꝼo ᴍͬ’
10r39, haf ‘haꝼ’ 10v34, lífs ‘lıꝼſ’ 11r1 og svefni ‘ſveꝼnı’
13v6, adj. halft ‘halꝼt’ 10r44 og vb. aflask ‘aꝼlaz’ 13v35
og hafði ‘haꝼꝺı’ 15r15.

for /f/ i stavelsesinitial stilling (ca. × 1050), fx i app.
ándskapr ‘ꝼıanſcapr’ 10r18, fóta ‘ꝼota’ 10v14, frétt
‘ꝼrett’ 11r34, harðfengi ‘harþꝼengı’ 12v34, mannfall
‘manꝼall’ 13r22 og vistafari ‘vısta ꝼarı’ 14r15.

for /v/ (× 8) i app. sǽvar ‘ſeꝼar’ 15v4 og ǽvi ‘eꝼı’ 11r16, adj.
brúnvǫlvi ‘brunvꜹlꝼı’ 12r29, gerviligastr ‘gıꜹrꝼılıgastr’
10r18, hávan ‘haꝼan’ 16v53 og ǫrvi ‘ꜹrꝼı’ 11r56, adv.
gørva ‘gıꜹrꝼa’ 13r15 og vb. ger(v)a ‘gǫꝛꝼa’ 15v35.

⟨ff⟩ for /ff/ (× 1) i app. offylli ‘oꝼ ꝼyllı’ 15v43.3

⟨ft⟩ for homosyllabisk /pt/ (ca. × 75) i app. eptirleit-
un/-an ‘eꝼtır|leıtan’ 25r26–27 og ‘eꝼtır leıton’ 16v2,
adj. eptra ‘eꝼt’ᷓ 11v39, adv./præp. eptir ‘eꝼt’͛ × 29, fx
10r11, ‘eꝼtır’ × 43, fx 12r13, og ‘Eꝼtır’ 11r1, 16v22 samt
præt. part. keypt ‘keyꝼt’ 17v15.

I et enkelt tilfælde med appellativformen gjǫfina
‘gıꜹꝼ|ꝼına’ 12r48–49 er brugen af ⟨ff⟩ for /f/ rimeligvis for-
årsaget af linjeskift.
Også B anvender i et enkelt tilfælde ⟨f⟩ for /p/ uden for

forbindelsen ⟨pt⟩, nemlig i appellativformen ‘hıalꝼar’ 11v41.

4.3.2.19 ⟨F⟩
I A bruges ⟨F⟩ i alle omtrent 110 tilfælde for /f/, fx i ap- (A)
pellativformerne fóstri ‘Ꝼost ’ 7v49 og frǽndr ‘Ꝼrenꝺr’ 18r48,
præpositionen frá ‘Fra’ 22r12 og verbalformerne fór ‘Ꝼor’
19r49 og finn ‘Ꝼıƞ’ 6v31.

I B bruges det ligeledes i alle otte tilfælde for /f/, fx i ver- (B)
balformerne fara ‘Ꝼara’ 15r29, ferr ‘Ꝼeʀ’ 11v14 og fór ‘Ꝼoꝛ’
16r25 og 16v48 samt præpositionen fyr ‘Ꝼẏr’ 12r42.

4.3.2.20 ⟨g⟩
⟨g⟩ forekommer godt 8000 gange i A og anvendes i føl- (A)
gende funktioner:

for /g/ (ca. × 8000), fx i app. augu ‘ꜹgo’ 3r18, dag ‘ꝺag’
4v8, fǫgnuðr ‘ꝼognoþr’ 6r8, fylking ‘ꝼẏlkīg’ 18v36, gǿði
‘gøþı’ 20r12 og guðvear ‘gvðveꝼıar’ 24r42.

3Altså for /f-f/.

4.3.2.20
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for /gg/ (× 41), fx i app. byggð ‘bẏgþ’ 23v11, hryggð ‘hrẏgð’
27r9 og sprakaleggs ‘ſpcᷓalegſ’ 18r32, adj. gløggt ‘gløgt’
27r14, hryggvari ‘hrẏgvarı’ 2r29 og jafnhryggvir ‘ıaꝼn-
hrẏg|v’͛ 30v9–10 samt vb. hygg+þú ‘Hẏgþv’ 6v26 og
leggsk ‘legſc’ 9v25.

⟨gg⟩ for /gg/ (× 10), fx i app. hǫggspjót ‘hꜹggſpıot’ 29v20
og kugg ‘⸌kvgg⸍’ 1r37 samt vb. eggjuðu ‘eggıoþo’ 2r25,
hyggjask ‘hẏggıaz’ 30r5 og leggja ‘leggıa’ 31v37.

for /k/ (× 15) i app. afreksorða ‘aꝼ|regſ orþa’ 35r43–44 og
húks ‘hvgſ’ 37v39, den enklitiske pronominalform -k
‘g’ × 10, fx 3r39 (‘røg’), pron. þik ‘þıg’ 33r18, adv.mjǫk
‘Mıog’ 36v10 og præt. part. fylkt ‘ꝼẏlgt’ 19r31.

for /kk/ (× 1) i hnekkt ‘hnegt’ 37v14.

⟨ng⟩ for /gn/ (× 1) i app. sogns ‘ſongſ’ 35v43 (poet.).

I visse tilfælde med ⟨gı⟩ er det principielt usikkert om
der er tale om /gj/ eller /g/ foran fortungevokal (hvor
⟨gı⟩ markerer en palatal allofon af /g/ ([c]) foran ældre
/ø/). Det sidste synes bl. a. at være tilfældet i verbalformen
‘gıørþ’ 3r36. Sådanne tilfælde behandles nærmere i afsnit
4.4.3.2.14 under “Særlige tilfælde”.
I B forekommer ⟨g⟩ omtrent 1800 gange og anvendes i(B)

følgende funktioner:

for /g/ (ca. × 1750), fx i app. ágangs ‘agangſ’ 13v29, berginu
‘bergıno’ 11v34, bjǫrg ‘bıꜹrg’ 10r26, eign ‘eıgn’ 14r10 og
gǽfu ‘geꝼo’ 12r23.

for /gg/ (× 5) i app. byggðina ‘bygꝺına’ 10v56, adj. tryggt
‘trẏgt’ 12v9, vb. høggr ‘hꜹgr’ 10r16, adv. gløggliga ‘glꜹg-
lıga’ 17r27, og præt. part. byggð ‘bẏgꝺ’ 16v12.

⟨gg⟩ for /gg/ (× 49), fx i vb. byggið ‘byggıt’ 13v39, eggjar
‘eggıar’ 12v47, hǫggva ‘hꜹggva’ 15v2, leggja ‘leggıa’
13r19, liggja ‘lıggıa’ 12v7 og þiggja ‘þıggıa’ 11v5.

⟨gg⟩ for /g/ (× 5) i app. fengjar ‘ꝼenggıar’ 25r42 og sigr-
inn ‘ſıggrıƞ’ 14r44, adj. líkligra ‘lıclıgg’ᷓ 12v45 og óhǿgra
‘o·heggra’ 15r2 samt vb. íhugaði ‘ıhug|gaðı’ 10r47–48.

⟨ng⟩ for /gn/ (× 2) i prop. Ragnhildr ‘rangħ’ 13v32 og
‘ranghıllꝺꝛ’ 13v26.1

Som i A optræder ⟨gı⟩ i en række tilfælde i former, hvor
det principielt er usikkert om der er tale om /gj/ eller /g/
foran fortungevokal. Disse behandles i afsnit 4.4.3.2.14 un-
der “Særlige tilfælde” og i afsnit 4.4.5.2.4.

4.3.2.21 ⟨G⟩
I A anvendes ⟨G⟩ i alle godt 100 tilfælde for /g/, fx i pro-(A)
priumformerne Gunnarr ‘Gvɴaʀ’ 33r50 og Gyrgir ‘Gẏrg’͛
2v30, appellativformerne gørsemi ‘Gerſımı’ 7v44 og gramir

1Desuden muligvis i det tolkningsmæssigt usikre ‘Sꜹngſ’ 13r20 (poet.),
jf. afsnit 4.4.5.2.4.

‘Gram͛’ 7r47 samt verbalformerne gefr ‘Geꝼr’ 21r19 og gerðu
‘Gørþo’ 32v12.

I B anvendes ⟨G⟩ i alle tyve tilfælde ligeledes for /g/, fx (B)
i appellativformerne graut ‘Grꜹt’ 15v35 og grís ‘Grıſ’ 15v52
samt verbalformerne gaf ‘Gaꝼ’ 10v37, gekkat ‘Geccat’ 13r25
(med verbalsuffiks) og gettu ‘Gettv’ 17r46 (med enklitisk
þú).

4.3.2.22 ⟨ɢ⟩
⟨ɢ⟩ optræder godt 350 gange i A og anvendes for: (A)

/gg/ (ca. × 350), fx i app. áhyggju ‘ahẏɢıo’ 2r14 og egg ‘eɢ’
24v39, pron. beggja ‘beɢıa’ 3v44 og hvárrtveggi ‘hvaʀ-
tveɢı’ 29r25 samt vb. hǫggva ‘hꜹɢva’ 5r28 og uggði ‘vɢþı’
21r41.

/g/ i initialstilling (× 11) i prop. Goðinason ‘.ɢ.ſ.’ 20r31,
Guttorm ‘ɢotħ.’ 18v3, Guttormr ‘ɢvtħ’ 18v4 og Gyrgir
‘.ɢ.’ 2v15, 2v17 og ‘ɢ.’ 2v36 samt app. gilli ‘.ɢ.’ 33r30,
goða ‘.ɢ.’ 8r10, guði ‘ɢ ’ 3r9 og guðs ‘.ɢ.ᷤ’ 34v4 og ‘ɢ.ᷤ’
34v12.2

/g/ i andre stillinger (× 2) i prop. Grégóríús ‘Greɢ ’ 36v35
og app. háleygjanna ‘haleẏɢıaɴa’ 28v22.

I B forekommer ⟨ɢ⟩ 70 gange og anvendes for: (B)

/gg/ (× 69), fx i app. bagga ‘baɢa’ 17v26 og eggjan ‘eɢıan’
13r2, pron. hvártveggja ‘hvartveɢıa’ 10v46 og vb. byggva
‘byɢ’ͣ 14r15 og høggr ‘hꜹɢr’ 11v50.

/g/ i initialstilling (× 1) i den forkortede appellativform
goði ‘.ɢ.’ 17r36.

4.3.2.23 ⟨h⟩
⟨h⟩ optræder omtrent 7300 gange i A i følgende funktio- (A)
ner:

for /h/ (ca. × 6825), fx i app. hafit ‘haꝼ ’ 3r29, hǽð ‘hęð’
6v5, herra ‘heʀa’ 20r5, hǫfði ‘hoꝼþı’ 22r37 og vanheil-
endi ‘vanheılẏnꝺı’ 21r50.

som førsteelement i /hl/ (ca. × 150), fx i app. borgar-
hlið ‘borgarhlıþ’ 2v4, hlaupa ‘hlꜹpa’ 24r8 og hlut ‘hlvt’
27v10 samt adj. óhlífinn ‘vhlıꝼıɴ’ 24r45 og óhlutsamari
‘ohlvtſamarı’ 29v18.

som førsteelement i /hn/ (× 35), fx i app. hnakk-
ann ‘hnackaɴ’ 33v21, hneftafl ‘hneꝼtaꝼl’ 30r11, hneitis
‘hneıtıſ’ 19v10 og valhnotum ‘valhnotō’ 26r33 samt adj.
óhnøggr ‘ohnøɢr’ 21r18.

2 I ni af elleve tilfælde er det umiddelbart efter ⟨ɢ⟩ følgende altså
forkortet.
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som førsteelement i /hr/ (ca. × 275), fx i app. gull-
hring ‘gullh ng’ 28r3, hrafn ‘hraꝼƞ’ 33v8 og hríð ‘hrıð’
19v29 samt vb. hrauð ‘hrꜹþ’ 32v9, hrósa ‘hroſa’ 5v31
og hrukku ‘hrvcco’ 25v40.

⟨hr⟩ for /r/ (× 1) i app. sólarroð ‘ſolar hroþ’ 9v23.

⟨ch⟩ for /k/ (× 9), se afsnit 4.3.2.6.

⟨[pP]h⟩ for /f/ (× 3) i det fremmede prop. Fil(l)ippus
‘Phılıvs’ 35v12, ‘phılıꝰ’ 37v29 og ‘phıllıꝰ’ 37v33.

Desuden bruges ⟨h⟩ i ni tilfælde sammen med ⟨t tt⟩ i
propriet Goð(þ)ormr/Guttormr og sammensætninger her-
med (‘gothormr’ 26v14, ‘Gothormr’ 33r26, ‘ɢvtħ’ 18v4,
‘ɢotħ.’ 18v3, ‘gothormſ’ 4r19, ‘Gothormſ’ 20r8, ‘gotthormſ’
32r28, ‘gutthormſ.ꝺ.’ 32v56 og ‘Gvtħ.ꝺ.’ 33r5). Funktionen
af ⟨th tth⟩ må her betegnes som usikker.

I B forekommer ⟨h⟩ godt 2350 gange og anvendes i føl-(B)
gende funktioner:

for /h/ (ca. × 2275), fx i app. hendi ‘ħnꝺı’ 10v30,
hjartat ‘hıartat’ 11v39, hǫnd ‘hꜹnꝺ’ 12r10 og strandhǫgg
‘stranð hꜹɢ’ 12v37 samt prop. Sig(h)vatr ‘ſıgħ’ 12v20.

som førsteelement i /hl/ (× 40), fx i app. athlaupit
‘at hlꜹpıt’ 15r9, hlǫðum ‘hlꜹþō’ 12r43 og hljóðs ‘hlıoþſ’
12v26 samt vb. hló ‘hlo’ 14r9, hlýða ‘hlyða’ 12r16 og
hlýddu ‘hlyꝺ’ 15r35.

som førsteelement i /hn/ (× 6) i app. hnakka ‘h.’ 16v55,
‘hnacca’ 16v55 og hnekkir ‘hneccır’ 10v56 samt vb.
hnekkja ‘hneccıa’ 12v26, hnigu ‘hnıgo’ 25r16 og hnykkir
‘hnycc’͛ 13r51.

som førsteelement i /hr/ (× 38), fx i app. gullhring
‘gvllh ng’ 16r40, hróðr ‘hþͦr’ 12v26 og hrotta ‘hrotta’
17r4 samt vb. hreinsaði ‘hreınſaþı’ 17r31, hrøkkva
‘hrꜹkkva’ 14v56 og hrósa ‘hſͦa’ 12v6.

4.3.2.24 ⟨H⟩
⟨H⟩ optræder godt 250 gange i A i to funktioner:(A)

for /h/ (ca. × 250), fx i app. herr ‘Heʀ’ 26r51 og herra
‘Heʀa’ 6v14 samt adj. hart ‘Hart’ 36r19 og heill ‘Heıll’
21v41.

som førsteelement i /hr/ (× 16), fx i prop. Hreiðarr
‘Hreıþaʀ’ 7r40, adj. hraustr ‘Hrꜹstr’ 24r4 og vb. hratt
‘Hratt’ 33v40, hraut ‘Hrꜹt’ 34v28 og hrauzk ‘Hrꜹþſc’
35r3.

I B anvendes ⟨H⟩ omtrent 40 gange i tre funktioner:(B)

for /h/ (× 38), fx i prop. Hákon ‘Hac’ 13v2 og Haraldr
‘Har’ 12v34 samt pron. hann ‘ ’ 10r25, hvat ‘Hvat’
13v27 og hverr ‘Hvr͛’ 15v10.

som førsteelement i /hl/ (× 1) i vb. hlýðið ‘Hlyþí’ 16v33.

som førsteelement i /hr/ (× 2) i app. hrang ‘Hrang’ 16v53
og vb. hrauð ‘Hrꜹꝺ’ 13r22.

4.3.2.25 ⟨ı⟩
⟨ı⟩ optræder godt 24.000 gange i A i følgende funktioner: (A)

for /i/ (ca. × 6150), fx i app. bragning ‘bragnīg’ 3r20, ólið
‘vlıþ’ 18r27, siðr ‘ſıðr’ 20v4 og tíðendi ‘tıþīꝺı’ 3v43 samt
adv. snimma ‘ſnīma’ 4v30.

for /í/ (ca. × 3250), fx i pron.mína ‘mına’ 6r36, slíkt ‘ſlıct’
9r46, þínu ‘þıno’ 19v35 og því ‘þvı’ 21r35 samt præp. í
‘ı’ 28r27.

for /y/ (ca. × 400). Bortset fra app. myrkvastofu
‘mırkvastoꝼo’ 2v44 og præt. part. gyrðr ‘gırþr’ 3v37 for-
deler det store antal eksempler sig på ganske få ord-
former, nemlig fyri(r) og sammensætninger hermed
(× 165), fx præp./adv. fyrir ‘ꝼır’͛ 6r10 og app. fyrirmenn
‘ꝼıre ’ 3v34, yfir og sammensætninger hermed (× 87),
fx præp./adv. yfir ‘ıꝼ͛’ 3v20 og app. yfirlǽti ‘ıꝼerlętı’
26v24, samt former af vb. þykkja(sk) (× 133), fx ‘þıccıa’
5r25.

for /I/ (ca. × 8725), fx i app. áverkinn ‘avk͛ıƞ’ 3r1, endi
‘enꝺı’ 4v40 og feldinum ‘ꝼellꝺınō’ 6v33 samt vb. and-
aðisk ‘anꝺaþız’ 18v14, áttir ‘attır’ 22v4 og byrjaði
‘bẏrıaþı’ 25v27.

for /j/ (ca. × 2650), fx i app. drengjum ‘ꝺrengıō’ 3r34, ár
‘ꝼıar’ 4v38, jafnmǽli ‘ıaꝼnmelı’ 6v33, skjǫldu ‘ſcıollꝺo’
19r11 og þjófum ‘þıoꝼō’ 22r10 samt pron. sjalfir ‘ſıalꝼ’͛
24r31 og sjá ‘Sıa’ 26r5.

for andenkomponenten i /ei/ (ca. × 2700), fx i app. eitr-
inu ‘eıt no’ 3r5, ótrúleika ‘otrvleıca’ 7v17 og steini ‘steını’
9r41 samt pron. neinna ‘neıɴa’ 28r21 og þeim ‘þeī’
30r33.

som del af numeralier (ca. × 325), fx i kard. 1 ‘.ı.’ 37v42,
2 ‘.ıı.’ 3r20, 3 ‘.ııı.’ 4v6, 4 ‘.ıııȷ.’ 33v18, 6 ‘.vı.’ 26r15, 7
‘.vıı.’ 21r27, 8 ‘vııȷ.’ 30r19, 9 ‘.ıx.’ 23v19, 12 ‘.xıı.’ 2r35,
14 ‘.xıııı.’ 20r32, 15 ‘xııııı.’ 5r35, 16 ‘xvı.’ 3r33, 18 ‘.xvııı.’
34v33 og 19 ‘.xıx.’ 37r20.1

I omtrent 75 tilfælde er det mere usikkert hvad ⟨ı⟩ repræ-
senterer. Det er først og fremmest usikkert om der er tale
om /i/ eller /í/, jf. bl. a. adv. illa ×25, fx ‘ılla’ 8r14, former
af adjektivet illr ×28, fx illt ‘ıllt’ 6v2, og sammensætninger
hermed × 12, fx illvirki ‘ıllv kı’ 22r31, samt adjektivet tíginn
× 7, fx tígnir ‘tıgn’͛ 6r5. Desudenmå nævnes at det i visse til-
fælde med ⟨gı⟩ – som omtalt i afsnit 4.3.2.20 – principielt

1 Som en særlig interessant brug af romertal kan nævnes følgende ek-
sempel på 6r16: “hvſıt v ͬ tvıꝺẏrt oc e͛ h ͦ la þar eın. þa var qtͣt aƞaʀa ꝺẏraƞa
.ıȷ. oc et .ııȷ. ſıƞ gecc v hvrþın.” Her skal ‘.ıȷ.’ formentlig læses som
tvisvar, hvilket er i overensstemmelse med læsningen i Flateyjarbók.
Alternativt kunne det måske tolkes som annat eller tvennra.
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er usikkert om der er tale om /gj/ eller /g/. Formerne be-
handles nærmere i afsnit 4.4.3.2.14 under “Særlige tilfælde”
og i afsnit 4.4.5.2.4.

I B forekommer ⟨ı⟩ godt 7000 gange og anvendes i føl-(B)
gende funktioner:

for /i/ (ca. × 1775), fx i app. giptu ‘gıptv’ 10r36, gør-
semar ‘gıꜹrſımar’ 10r36, lið ‘lıþ’ 11r22, vanheilendi
‘vanheılınꝺı’ 11v25, vináttu ‘vınattv’ 11v20 og þings
‘þıngſ’ 12r22 samt præp./adj. hrumlig ‘hrumlıg’ 15r36.

for /í/ (ca. × 775), fx i app. tíma ‘tıma’ 10r19 og vík ‘vıc’
10r40, pron. sína ‘ſına’ 11r7 og því ‘þuı’ 11v32, adj. ís-
lenzkr ‘ıſł’ 12r7 og adv. í ‘ı’ 16v7.

for /y/ (× 180). Eksemplerne fordeler sig på ganske få
ordformer, nemlig fyri(r) og sammensætninger her-
med (× 74), fx præp. fyrir ‘ꝼırır’ 13v22 og app. fyrir-
rúmit ‘ꝼır ͛ rumıt’ 13r33, former af verbet munu, fx
‘mınꝺa’ 10v37, ‘mınꝺı’ 11v28 og ‘mınꝺī’ 17v40,1 adv. yfir
‘ıꝼır’ 12r47 og former af verbet þykkja(sk) (× 46), fx
‘þıccıa’ 16r8 og ‘þıccı’ 11v11.

for /I/ (ca. × 2875), fx i app. baki ‘bakı’ 10r3, bjarndýrit
‘bıarnꝺyrıt’ 10v25, boðinu ‘boþıno’ 11r8 og ermina
‘ermına’ 11v16 samt vb. fegrir ‘ꝼęgrır’ 15r20 og fyndisk
‘ꝼẏnꝺız’ 16v25.

for /j/ (ca. × 675), fx i app. bjarndýrit ‘bıarnꝺyrıt’ 10v25,
heljar ‘helıar’ 11r15 og jóladag ‘ıola ꝺ’ 12r17 samt adj.
gjarn ‘gıarn’ 14v21 og jafnt ‘ıaꝼnt’ 15r44.

for andenkomponenten i /ei/ (ca. × 750), fx i app. eigu
‘eıgo’ 10r28, skutilsvein ‘ſcutıl ſueın’ 10v18 og veizluna
‘veızlona’ 11r10 samt pron. einhverju ‘eınhvı͛o’ 11v22,
eitt ‘Eıtt’ 12r30 og þeim ‘þeī’ 12v7.

som andenkomponenten i ⟨ı⟩ for /ǽ/ (× 1), se afsnit
4.3.2.17.

som andenkomponenten i ⟨eı⟩ for /e/ (× 2), se afsnit
4.3.2.11.

som del af numeralier (× 34) i kard. 2 ×4, fx ‘.ıȷ.’ 25r22,
3 × 7, fx ‘ııȷ’ 11r26, 6 ×6, fx ‘.vı.’ 13r31, 7 ×4, fx ‘.vıȷ.’
13r19, 8 ‘.vııȷ.’ 25r47 og 14 ‘xıııȷ’ 11r5 samt ord. 12 ‘.xıȷ.’
14r36.

I omkring 50 tilfælde er det mere usikkert hvad ⟨ı⟩ re-
præsenterer. Som i A er det først og fremmest usikkert
om der er tale om /i/ eller /í/, jf. fx appellativet tígn og
sammensætninger hermed × 4, fx tígnar ‘tıgnar’ 13v42 og
tígnarnafn ‘tıgnar naꝼn’ 13v41, adj. illr × 14, fx ‘ıllt’ 11r28,
og tíginn × 3, fx ‘tıgnō’ 10v34 samt adv. illa × 14, fx ‘ılla’

1 Pga. de uregelmæssige omlydsforhold i dette verbum med analogiske
udjævninger mellem flere bøjningskategorier kan nogle af tilfældene
i stedet betragtes som eksempler på ⟨ı⟩ for /u/. Jf. afsnit 4.4.3.2.11 og
5.8.1.4.6.

10r10. Desuden må nævnes at det også i B i visse tilfælde
med ⟨gı⟩ principielt er usikkert om der er tale om /gj/ eller
/g/. Som de tilsvarende eksempler i A behandles formerne
nærmere i afsnit 4.4.3.2.14 under “Særlige tilfælde” og i af-
snit 4.4.5.2.4.

4.3.2.26 ⟨í⟩
⟨í⟩ er det grafem som hyppigst manifesteres med accent-
streg. Det forekommer godt 250 gange i A og anvendes (A)
for:

/í/ (ca. × 250),2 fx i prop. Ívars ‘ívarſ’ 26v18, app. orðstír
‘orðztír’ 19v22 og svín ‘ſvín’ 37r37 samt præp./adv. í ‘í’
6r46.

/I/ (× 3) i app. hendinni ‘heɴꝺíɴı’ 31r37, tréin ‘treín’ 2r3 og
þinginu ‘þıngíno’ 3v22.

andenkomponenten i /ei/ (× 2) i prop. Meita ‘meíta’
5v32 og app. sveit ‘ſveít’ 3v32.

/j/ (× 2) i app. jarteignum ‘íartegnō’ 36r54 og adj. ljótr
‘líotr’ 6r39.

Funktionen af ⟨í⟩ i det fremmede stednavn Kunnaktir
(‘kvɴactír’ 24v11) må betragtes som usikker.3
I B forekommer ⟨í⟩ 38 gange og anvendes for: (B)

/i/ (× 2) i pron. sitt ‘ſítt’ 16r40 og þinn ‘þíṅ’ 13r37.

/í/ (× 13), fx i prop. Vík ‘víc’ 17v2, app. víg ‘víg’ 16v26,
pron. sín ‘ſíƞ’ 12v15, adj. hvíti ‘huítı’ 12v16 og præp. í
‘í’ 10v3.

/I/ (× 2) i app. bǿgslin ‘bex|líƞ’ 11v38–39 og vb. hlýðið
‘Hlyþí’ 16v33.

/j/ (× 4) i app. tjǫru ‘tíoꝛv’ 16v45 og umsjá ‘ ſía’ 10r25
samt vb. jók ‘íoc’ 10v11 og sjá ‘ſía’ 17v16.

andenkomponenten i /ei/ (× 14), fx i prop.Geirrøð ‘geír-
roð’ 15v19, app. mein ‘meín’ 16r11 og 17r25, adj. heitt
‘heítt’ 15r1, num. einn ‘eí’ 16v9 og vb. eignar ‘eígnar’
11r54.

andenkomponenten i ⟨eí⟩ for /ǽ/ (× 1), se afsnit 4.3.2.11.

del af romertal (× 2) i numeralet 3 ‘íí’ 14r37.

4.3.2.27 ⟨I⟩
⟨I⟩ anvendes tre gange i B for /j/ i appellativformerne jarl (B)
‘.I.’ 11r13 og 15r33 og jarli ‘Iarllı’ 14v38.

2Heraf knap 240 tilfælde med præp./adv. í (herunder i sammensatte
præpositioner som í milli).

3Kunnaktir må være herredet Connacht på Irlands vestkyst. Det er i
det hele taget problematisk at opstille et lemma på basis af de tre fore-
komster i A. Foruden det ovenfor anførte eksempel finder man således
‘kvɴactırı’ 24v11 og ‘kvɴactō’ 24v14.
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4.3.2.28 ⟨ȷ⟩
⟨ȷ⟩ anvendes 21 gange i A. Bortset fra det i afsnit 4.3.2.25(A)
omtalte ‘.ıȷ.’ 6r16, der formentlig skal tolkes som adv.
tvisvar (alternativt som annat eller tvennra), anvendes det
udelukkende i følgende numeralier: 2 ×2, fx ‘ıȷ.’ 7r3, 3 ×6,
fx ‘.ııȷ.’ 19r18, 4 ‘.ıııȷ.’ × 2, fx 33v18, 7 × 3, fx ‘.vıȷ.’ 18r31,
8 × 5, fx ‘vııȷ.’ 30r19, 13 ‘.xııȷ.’ 5v7 og 18 ‘.xvııȷ.’ 34v32.

I B anvendes ⟨ȷ⟩ 14 gange, udelukkende i numeralierne 2(B)
× 2, fx ‘.ıȷ.’ 10r33, 3 × 5, fx ‘.ııȷ.’ 10r25, 7 ×4, fx ‘.vıȷ.’ 11v56,
8 ‘.vııȷ.’ 25r47, 12 ‘.xıȷ.’ 14r36 og 14 ‘xıııȷ’ 11r5.

4.3.2.29 ⟨J⟩
⟨J⟩ optræder godt 275 gange i A og anvendes for:(A)

/i/ (ca. × 125), fx i prop. Inga ‘Jnga’ 33v30, Ingibjargar
‘Jngıƀ’ 35v14, Ingigerðr ‘Jngıgerþr’ 35v12 og Ingiríðr
‘Jngırıþr’ 37r33 samt adv. inn ‘Jƞ’ 3v29.

/í/ (× 57) i former af propriet Ívarr ×48, fx ‘Jvarı’ 26v15
og ‘.J.’ 26v35, app. íþróttir ‘Jþtͦt’͛ 3r38 og præp. í ‘J’ × 8,
fx 23v29.

/j/ (ca. × 100), fx i app. jarl ‘.J.’ 18v3, Jórsalaferð ‘Jorſala-
ꝼþ͛’ 2v21 og jǫfurr ‘Joꝼvʀ’ 35v2, adverbierne já ‘Ja’ 7r27
og jafnan ‘Jaꝼnā’ 2v31 samt vb. jók ‘Joc’ 35v50.

I fire tilfælde er det usikkert om der er tale om /i/ eller
/í/, nemlig adj. illt ‘Jllt’ 7r28 og ill ‘Jll’ 21v54 samt adv. illa
‘Jlla’ × 2, fx 31v16.

I B forekommer ⟨J⟩ 35 gange og anvendes for:(B)

/í/ (× 6) i former af propriet Ívarr, nemlig ‘Jꝩͬr’ 12v23, ‘Jv’͛
12v18, ‘Jvaʀ’ 12v22 og ‘Jvar’ 12v27 samt præp./adv. í ‘J’
17r26 og 25r18.

/j/ (× 29), fx i former af appellativet jarl × 25, fx ‘.J.’ 13r39
og ‘Jarll’ 11r13, adj. jafnt ‘Jamt’ 12r12 og adv. já ‘Ja’
15v12.

4.3.2.30 ⟨⟩
⟨⟩ forekommer én gang i B i num. 3 ‘íí’ 14r37.(B)

4.3.2.31 ⟨k⟩
⟨k⟩ forekommer omtrent 4000 gange i A og anvendes i(A)
følgende funktioner:

for /k/ (ca. × 3675), fx i app. girkja ‘gırkıa’ 3r20, hurð-
arbaki ‘hurþarbakı’ 4v40, knǫrr ‘knoʀ’ 5v40, kona
‘kona’ 6r10, kynjalǽti ‘kẏnıa letı’ 7v11 og orðaframkast
‘orþaꝼrākast’ 8r3.

for /kk/ (× 17) i app. rekkjunnar ‘rekıoƞar’ 6r17, pron.
okkur ‘okor’ 34v41 og vb. fekk ‘ꝼek’ 24v51, gakk ‘Gak’
29r2, ‘gak’ 30v38 og gekk ‘gek’ × 12, fx 5v20.

⟨ck⟩ for /kk/ (ca. × 275), se afsnit 4.3.2.6.

⟨ck⟩ for /k/ (× 2), se afsnit 4.3.2.6.

⟨kk⟩ for /kk/ (× 2) i adv. ekki ‘ekkı’ 19v36 og 26v28.

⟨cck⟩ for /kk/ (× 1), se afsnit 4.3.2.6.

Desuden forekommer ⟨kk⟩ i 55 tilfælde som del af en
abbreviatur for pluralisformer af appellativet konungr el-
ler sammensætninger hermed, fx konunga ‘ꝁꝁ’ 4r35, ‘ꝁꝁga’
29v32 og smákonungum ‘ſmaꝁꝁ’ 4r16.
Det er principielt usikkert om man skal regne med /k/

eller /kk/ i de to tilfælde med yk(k)r (‘ẏkr’ 3r12 og 34v18),
men en tolkning som /k/ er mest sandsynlig (jf. afsnit
5.4.1.5).

I B forekommer ⟨k⟩ omtrent 1200 gange og anvendes i (B)
følgende funktioner:

for /k/ (ca. × 1175), fx i app. baki ‘bakı’ 10r3, knǫrr ‘knꜹʀ’
10v40, konungi ‘ꝁ’ 11r7, kyrtilinn ‘kyrtıllın’ 11v13 og
víkina ‘vıkına’ 12v22, pron. ek ‘ek’ 13v35 og adj. alkátr
‘alkatr’ 13r33.

for /kk/ (× 6) i vb. gakk ‘Gak’ × 2, fx 11v8, og gekk ‘gek’
× 4, fx 10v13.

⟨ck⟩ for /kk/ (× 13), se 4.3.2.6.

⟨kc⟩ for /kk/ (× 7), se 4.3.2.6.

⟨kk⟩ for /kk/ (× 1) i vb. hrøkkva ‘hrꜹkkva’ 14v56.

Desuden optræder ⟨kk⟩ i fem tilfælde i den under A om-
talte funktion som del af en abbreviatur for pluralisfor-
mer af appellativet konungr eller sammensætninger hermed
(konungar ‘ꝁꝁ’ × 3, fx 14v16, konunga ‘ꝁꝁ’ 12v31 og kon-
ungaeign ‘ꝁꝁ eıgn’ 11r41).
Det er principielt usikkert om man skal regne med /k/

eller /kk/ i pronominalformerne ok(k)r ‘okr’ 17r30, yk(k)r
× 3, fx ‘ykr’ 11r32, og yk(k)rum ‘ykrō’ 16r34, selvom en tolk-
ning som /k/ er mest sandsynlig.2

4.3.2.32 ⟨K⟩
⟨K⟩ anvendes i alle 145 tilfælde i A for /k/, fx i appella- (A)
tivformerne karl ‘Karll’ 30r41 og konungr ‘Ꝁ’ 6r24 samt
verbalformerne kallaði ‘Kallaþı’ 29v11, kømr ‘Kr’ 28v14 og
krjúpum ‘Krıvp’ 19r55.

Samme funktion har ⟨K⟩ i B i begge de forekommende (B)
tilfælde i adjektivformen kunnigr ‘Kvnnıgr’ 17v21 og verbal-
formen kennir ‘Keır’ 11r46.

1Det første ⟨o⟩ rettet fra et påbegyndt ⟨þ⟩.
2 For yderligere kommentarer og henvisninger, se afsnit 5.4.1.4, 5.4.1.5
og 5.4.2.5.
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4.3.2.33 ⟨⟩
⟨⟩ bruges i A muligvis én gang for /g/ i adjektivformen(A)
auðigt ‘av‖þıt’ 20r57–20v1, men der er måske snarere tale
om et forskrevet ⟨k⟩.

I B anvendes ⟨⟩ 31 gange for /kk/ i pronominalformen(B)
og adv. ekki ‘eı’ × 25, fx 10r11 og 11v12, pronominalformen
okkarrar ‘oaʀar’ 12r53 og verbalformen gekk ‘ge’ × 5, fx
10v9.

4.3.2.34 ⟨l⟩
⟨l⟩ forekommer godt 10.500 gange i A og anvendes i føl-(A)
gende funktioner:

for /l/ (ca. × 7700), fx i app. alma ‘alma’ 3r39, félag ‘ꝼelag’
3v22, lǫndum ‘lonꝺō’ 9r39,mál ‘mal’ 20v42 ogmáldaga
‘malꝺaga’ 29r42.

for /ll/ (× 2) i prop. Halldóri ‘halð’ 8r4 og app. ullstrengr
‘vlst ’͛ 21v40.

for /hl/ (× 115) i app. hlutr/hluti (× 99) eller sammensæt-
ninger hermed (× 7), fx árhlut ‘ꝼıarlut’ 29r24 og hlut
‘lvt’ 8v13, samt vb. hlaupa ‘lꜹpa’ 32v30, hlíta ‘lıta’ 1r44,
hljóp ‘lıop’ 31v24 og 33r11, hluta ‘lvta’ 29r46, hlýða
‘lẏþa’ 1v21 og 18r5 samt hlýddi ‘lẏꝺꝺı’ 1r22 og 26v48.

⟨ll⟩ for /ll/ (ca. × 1550), fx i app. gull ‘gull’ 3r43, pall-
inn ‘pallıƞ’ 5r20 og tillǫgur ‘tıllꜹg’ 6r32 samt adj.
allskjótt ‘allſcıott’ 9r8, gamall ‘gamall’ 20v7 og hugfullr
‘hvgꝼvllr’ 22r9.

⟨ll⟩ for /ld/ (× 1–2) i adv. aldri ‘allrı’ 27v7 og muligvis i
prop. Reinald ‘reınall’ 32r12.

⟨ll⟩ for /l/ (ca. × 1000). Der kan skelnes mellem for-
skellige kontekster: 1) Foran ⟨d⟩ (= /d/) ca. × 800,
fx i app. aldri ‘allꝺ ’ 3v32, adj. feld ‘ꝼellꝺ’ 6v41 og vb.
heldr ‘hellꝺr’ 7r9, valda ‘vallꝺa’ 9r39 og vildi ‘vıllꝺı’
18r35. 2) Foran ⟨d⟩ (= /þ/) × 1 i app. vilð ‘vıllꝺ’ 19r3.
3) Foran ⟨ð⟩ (= /d/) ×2 i app. varðhaldi ‘varþhallðı’
2v35 og landskyldir ‘lanꝺſcẏllð’͛ 4r55. 4) Foran ⟨t⟩
(= /t/) ca. × 125, fx i app. altaraklǽði ‘alltara kleþı’
4r19, gyltr ‘gẏlltr’ 7r53, kiltingu ‘kılltıngo’ 33r46, malt
‘mallt’ 9v39 og saltara ‘ſalltara’ 35r26 samt vb. mǽlti
‘melltı’ 35r37. 5) Foran ⟨z⟩ (= /(dental)s/) × 36, fx
i prop. Haralds ‘harallz’ 18v12, app. allvalds ‘allvallz’
23r31, eldsgang ‘ellz gang’ 8v49 og tjalds ‘tıallz’ 2r29
samt adv. helzt ‘hellzt’ 6v38. 6) Efter /r/ (= /r/) ×41
i appellativet jarl × 14, fx jarl ‘ıarll’ 20r15, og sam-
mensætninger hermed × 7, fx jarldóm ‘ıarllꝺō’ 4v17
og Jarlmaðr ‘ıarllmaðr’ 36r18, propriet og appellati-
vet karl (hhv. × 13 og × 4), fx Karl ‘carll’ 1v14 og karl
‘karll’ 30r33, samt sammensætninger med appellati-
vet i búandkarl ‘bvanꝺcarll’ 20v56 og húskarl ‘hvſcarll’
37r31 og 37r42. 7) Andre, mere sporadiske tilfælde
(× 6) i app. afl ‘aꝼll’ 18r39, sárgǫgl ‘ſargogll’ 34v31, segl

‘ſegll’ 12r24 og 23v13 og valbaugs ‘vallbꜹgſ’ 23r18 samt
adj. helga ‘hellga’ 31v44.

⟨ll⟩ for /þl/ (× 6) i adj. ógreiðligr ‘vgreıllıgr’ 30r40 og
adv. allfriðliga ‘allꝼ llıga’ 4r21, bráðliga ‘brallıga’ 36r6 og
37r10 samt prúðliga ‘prvllıga’ 23v1 og 34v38.

⟨hl⟩ for /hl/ (ca. × 150), se afsnit 4.3.2.23.

i numeralier (× 19) i kard. 60 ‘(.)lx(.)’ × 18, fx 9v7, og 80
‘lxxx.’ 37v40.

Til eksemplerne med ⟨lld⟩ for /lþ/ skal man mulig-
vis også henføre de to eksempler med ⟨lld⟩ i appellati-
vet/appellativerne hǫlðr/hauldr (dog mindre sandsynligt).1
I omtrent 400 tilfælde er funktionen principielt usikker.

Det drejer sig først og fremmest om en lang række tilfælde
med forkortede skrivemåder af verbet mǽla, fx mǽlti ‘mł’
7v42, ‘młı’ 31v16 ogmǽltu ‘młto’ 20v33, samt omtrent ti til-
fælde med singulære andenpersonsformer af vb. vilja når
et enklitisk þú følger, fx ‘Vılltv’ 6v23.2
Af andre særlig bemærkelsesværdige tilfælde med ⟨ll⟩

kan nævnes appellativformen brúðhlaupi ‘brvllꜹpı’ 31v28,
adjektivformen margfaldligr ‘margꝼallıgr’ 26r32 og adv.
auðveldliga ‘ꜹðvellıga’ 20r10.

I B forekommer ⟨l⟩ knap 2900 gange og anvendes i føl- (B)
gende funktioner:

for /l/ (ca. × 1925), fx i app. afli ‘aꝼlı’ 15v21, flótta ‘ꝼlotta’
15r5, halminum ‘halmınō’ 10r3, klǽði ‘cleþı’ 10v17,
kyrtil ‘kyrtıl’ 11r38 og leika ‘leıca’ 16r13.

for /ll/ (× 4) i app. fullting ‘ꝼultıng’ 14v36, adj. fulls ‘ꝼulſ’
11v57 og vb. vill ‘uıl’ 11v9 og ‘vıl’ 10v2.

for /hl/ (× 32) i appellativet hlutr (× 12) og sammensæt-
ninger hermed (× 3), fx hlutr ‘lutr’ 11v39 og árhlut
‘ꝼıaʀ lvt’ 13v11, app. úthlaupi ‘t lꜹpı’ 15v32, vb. hlaut
‘lꜹt’ 13r26, hleypr × 7, fx ‘leẏpr’ 15r7, hljóp ×2, fx ‘lıop’
15v34, hljópu ×2, fx ‘lıopo’ 16r31, hljóta ‘lıota’ 15v47,
hljóti ‘lıotı’ 13v52 og hlupu ‘lꜹpo’ (sic!) 10r20 samt
præt. part. hlaupinn ‘lꜹpı’ 15v38.

⟨ll⟩ for /ll/ (ca. × 400), fx i app. gull ‘gull’ 10r21, hellinn
‘hellı’ 15r7, skarlatsmǫttull ‘ſcarlaz mꜹttull’ 12r47 og
vatnfallz ‘ꝩatnꝼallz’ 11v32.

⟨ll⟩ for /l/ (ca. × 315). Som i A kan der skelnes mellem
forskellige kontekster: 1) Foran ⟨d⟩ (= /d/) ca. × 225,
fx i app. aldr ‘allꝺꝛ’ 11r13, eld ‘ellꝺ’ 12v11, kveldit ‘kꝩellꝺ-
ıt’ 10r2 og mildingi ‘mıllꝺıngı’ 25r16. 2) Foran ⟨d⟩
(= /þ/) ×4 i app. ǫlði ‘ꝼıollꝺı’ 25r47 og vb. skilðisk
‘ſcıllꝺız’ 10v48, tǫlðu ‘tꜹll’ 10v50 og valði ‘vallꝺı’
14v39. 3) Foran ⟨t⟩ (= /t/) ×41, fx i adj. auðvelt
‘ꜹþvellt’ 15r28, haltan ‘halltan’ 13r49, heimilt ‘heımıllt’

1Om hǫlðr/hauldr, se afsnit 4.4.3.2.16.
2 Jf. oversigterne i afsnit 5.8.2.1.1 og 5.8.3.7.
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12r23 og skylt ‘ſcyllt’ 16v21 samt vb. helt ‘hellt’ 16r28.
4) Foran ⟨z⟩ (= /(dental)s/) × 1 i adv. helzt ‘hellzt’
25r30. 5) Efter /r/ (= /r/) × 36 i appellativet jarl
×25, fx jarl ‘ıarll’ 15r6 og jarlinn ‘ıarllıƞ’ 11r21, og
sammensætninger hermed × 10, fx jarldóm ‘ıarllꝺóm’
10r22 og jarlsnafnit ‘ıarllſ naꝼnıt’ 14r2 samt app. fiski-
karlinn ‘Ꝼıſcı karllıƞ’ 17r3. 6) Andre, mere sporadiske
tilfælde (× 12), fx prop. Halfdani ‘hallꝼð’ 11r17, app.
fylgðinni ‘ꝼyllꝺıı’ 15v38,1 kyrtilinn ‘kyrtıllın’ 11r44 og
silfr ‘ſıllꝼr’ 10v38, adj. ǫlmennt ‘ꝼıꜹllment’ 16v27 og
vb. skal ‘ſcall’ 11v34.

⟨ll⟩ for /rl/ (× 2) i app. jarldóm ‘ıallꝺō’ 13v512 og jarlinum
‘ıalł’ 11r26.

⟨hl⟩ for /hl/ (× 40), se afsnit 4.3.2.23.

i numeralier (× 1) i kard. 60 ‘.lx.’ 14v39.

I omtrent 150 tilfælde er funktionen principielt mere
usikker. Det drejer sig først og fremmest om omtrent 140
tilfælde med forkortede skrivemåder af verbet mǽla, fx
mǽlti ‘mł’ 11v7, ‘młt’ 12r13 og mǽltu ‘młto’ 15r21, samt godt
ti tilfælde med singulære andenpersonsformer af vb. vilja
når et enklitisk þú følger, fx ‘Vılltv’ 10r32.3

4.3.2.35 ⟨L⟩
⟨L⟩ anvendes 35 gange i A for /l/, fx i appellativformerne(A)
lík ‘Lıc’ 21r52, lǫnd ‘Lonꝺ’ 20r54 og lauðr ‘Lꜹꝺr’ 3v31 samt
adjektivformerne lítill ‘Lıtıll’ 19r51 og litlu ‘Lıtlo’ 35v39.

4.3.2.36 ⟨m⟩
⟨m⟩ forekommer godt 6700 gange i A og anvendes i føl-(A)
gende funktioner:

for /m/ (ca. × 6700), fx i app. alma ‘alma’ 3r39, heimi
‘heımı’ 5v34, hirðmaðr ‘hırðmͬ’ 6r40,mál ‘mal’ 9v14 og
turniment ‘tvrnıt’ 30r12.

for /mm/ (× 8), fx i app. rammdýr ‘ramꝺẏr’ 25v50, adj.
grimmr ‘gmr’ 31v18, rammir ‘ram͛’ 33v40 og rammr
‘ramr’ 6v55.

for /f/ (× 6) i former af appellativet safnaðr ×2 i safnað
‘ſamnað’ 35v35 og safnaði ‘ſamnaþı’ 21r43 samt former
af verbet safna ×4, fx safnar ‘ſamnar’ 4v51 og sǫfnuðu
‘ſomnoþo’ 37v40.

⟨mm⟩ for /mm/ (× 1) i prop. Emma ‘Emma’ 19r53.

⟨–m⟩ for /mm/ (× 29), fx i app. gamma ‘gāma’ 34r26
og skǫmm ‘ſcōm’ 9v36 samt adv. frammi ‘ꝼrāmı’ 7r13,
snemma ‘ſnēma’ 5r4 og snimma ‘ſnīma’ 7r35.

1 I dette tilfælde afspejler ⟨lld⟩ formentlig /ld/ opstået ved svind af /g/
i en trekonsonantgruppe.

2 I dette tilfælde har skriveren rent faktisk rettet ‘ıar’ til ‘ıal’.
3 Jf. oversigterne i afsnit 5.8.2.1.1 og 5.8.3.7.

⟨ṁ⟩ for /mm/ (× 1) i adj. grimmr ‘gṁr’ 4v19.

Desuden kan nævnes ét tilfælde med ⟨fm⟩ for /fnm/ i
adjektivformen jafnmarga ‘ıaꝼmarga’ 36r31.

I B forekommer ⟨m⟩ godt 2000 gange og anvendes i føl- (B)
gende funktioner:

for /m/ (ca. × 2025), fx i app. áminning ‘amınıng’ 10r19,
ermina ‘ermına’ 11v16, gørsemi ‘gǫꝛſımı’ 12r34,morgin-
inn ‘moꝛgınıƞ’ 15r43 og munaðr ‘mvnaþr’ 16v9.

for /mm/ (× 5) i app. grimmleik ‘gmleıc’ 11v54 og grimm-
leiks ‘gmleıcſ’ 11v44 og adj. rammliga ‘ramlıga’ 16r27,
skammri ‘ſcamrı’ 13r14 og skemmri ‘ſcemrı’ 13r10.

for /f/ (× 2) i app. safnaðarherr ‘ſamnaþar heʀ’ 14v34 og
vb. safnar ‘ſamnar’ 14v31.

⟨m̅⟩ for /mm/ (× 8) i app. hlǫmm ‘hlꜹ’ 17r4 og skemmu
‘ſceo’ 12r28, adj. rǫmm ‘rꜹ’ 17r18 og skǫmmu
‘ſcꜹo’ × 4, fx 17r7, og adv. snimma ‘ſnıa’ 12r49.

⟨ṁ⟩ for /mm/ (× 7) i prop. Emmu ‘eṁo’ 15v28, app.
hlamm ‘hlaṁ’ 13r46 og skemmu ‘ſceṁo’ 11v3, adj.
skǫmmu ‘ſcṁo’ 17r14 og ‘ſcoṁo’ 17r9, adv. skǫmmum
‘ſcꜹṁō’ 12r16 og vb. stemmið ‘steṁıt’ 11v33.

Herudover kan to tilfælde med hhv. ⟨fmt⟩ og ⟨mt⟩ for
/fnt/ særlig bemærkes, nemlig adjektivformen jafnt ‘ıaꝼmt’
10r8 og ‘Jamt’ 12r12.

4.3.2.37 ⟨M⟩
⟨M⟩ optræder ca. 375 gange i A og bruges altid for /m/ (A)
(i meget overvejende grad i proprier),4 fx propriumformer-
ne Magnúsi ‘.M.’ 5r9 og Magni ‘Magnı’ 31v28 samt appel-
lativformerne maðrinn ‘Maþƞ’ 6r21 og matr ‘Matr’ 21v44.

Samme funktion har ⟨M⟩ i alle 11 tilfælde i B, fx i propri- (B)
umformenMagnús ‘Magn᷒’ 13r37, appellativformernemaðr
‘Maþr’ 10r23 og mildingr ‘Mıllꝺıngr’ 17r8 samt verbalfor-
men munt ‘Mvnt’ 17v6.

4.3.2.38 ⟨ᴍ⟩
⟨ᴍ⟩ anvendes 40 gange i A for /m/ i former af propriet (A)
Magnús × 31, fx ‘ᴍ.’ 5r19 og i appellativformerne konungs-
móður ‘ꝁ ᴍͦ’ 7v12, móðir ‘ᴍͦ’ 7v37 og ‘ᴍͦ.’ 3r54, móður ‘ᴍ’ͦ
7v32, ‘.ᴍͦ.’ 20r16, menn ‘ᴍ ’ 1r9, 1v39 og 2v49 og sendimenn
‘ſenꝺıᴍ ’ 3v17.5

I B er ⟨ᴍ⟩ belagt omtrent 225 gange, og med undtagelse (B)
af appellativformen hlamm ‘hlaᴍ’ 16v32 anvendes det altid

4Dette skyldes ikke mindst propriet Magnús som udgør hele 83% af
det samlede antal tilfælde med ⟨M⟩.

5 I samtlige tilfælde er det umiddelbart efter ⟨ᴍ⟩ følgende altså forkortet.
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for /m/ (i former hvor det efter ⟨ᴍ⟩ følgende er forkor-
tet). Brugen begrænser sig næsten helt til former af maðr
(ca. × 175),1 fx maðr ‘ᴍ ’ 11v17 og ‘ᴍͬ’ 13v40, maðrinn ‘ᴍͬıƞ’
10v13, manni ‘ᴍ ’ 16v27 og mǫnnum ‘ᴍ ’ 17r5, og sammen-
sætninger hermed × 50, fx fiskimannz ‘ꝼıſcıᴍᷦ’ 17r12, hirð-
maðr ‘hırþᴍ ’ 17v7 og vildarmenn ‘vıllꝺ|ͬᴍ ’ 10r2–3. Derud-
over finder man propriumformerne Finnmǫrk ‘ꝼı·ᴍ ’ 17v11
og Magnús ‘(.)ᴍ.’ × 4, fx 13v14, samt verbalformen mǽlti
‘ᴍ.’ 13v5.

4.3.2.39 ⟨n⟩
⟨n⟩ forekommer knap 10.500 gange i A og anvendes i føl-(A)
gende funktioner:2

for /n/ (ca. × 10.325), fx i app. augun ‘ꜹgon’ 3r19, bǿndr
‘benꝺr’ 3v34, dreng ‘ꝺreng’ 4v17, fríðenda ‘ꝼ þınꝺa’ 6v36,
fǫruneyti ‘ꝼnͦeẏtı’ 7r8,megni ‘megnı’ 30r6 og norðmenn
‘norþ’ 20v51.

for /nn/ (× 9), fx i prop. Eysteinn ‘eẏsteın’ 19v23 og app.
jólaaptann ‘ıola aptan’ 36v40 og svangann ‘ſvangan’
36r16 (poet.).

for /nd/ (× 3) i prop. Þrándheimi ‘þnᷓheīe’ 27v56 og
34v47–48 og ‘þnᷓheıme’ 28r39.

for /hn/ (× 1) i præt. part. hniginn ‘nıgıƞ’ 1r24.

⟨hn⟩ for /hn/ (× 35), se afsnit 4.3.2.23.

⟨nn⟩ for /nn/ (× 6) ved linjeskift i prop. Þrándheims-
mynni ‘þnᷓꝺheīſmẏn|nı’ 34r38–39, app. gunni ‘gvn|nı’
33v45–46 og vinnur ‘vın|nor’ 19v41–42, vb. banna
‘ban|na’ 20r39–40, brunnu ‘brvn|no’ 34r15–16 og
præt. part. bannat ‘ban|nat’ 31v41–42.

⟨ƞn⟩ for /nn/ (× 1) i app. minnum ‘mıƞnō’ 18v52.

⟨ɴn⟩ for /nn/ (× 3) ved linjeskift i app. austmanninn ‘ꜹst-
maɴ|nıɴ’ 32v28–29 og hrísrunni ‘h ſrvɴ|nı’ 37v54–55
samt adv. þannug ‘þaɴ|noc’ 28r9–10.

⟨–n⟩ for /nn/ (× 3) i app. konungsstofunni ‘ꝁſ stoꝼnı’
8r50, skipabrennunni ‘ſcıpa breɴōnı’ 37v32 og stofunni
‘stoꝼō|nı’ 7r44–45.

⟨ng⟩ for /gn/ (× 1), jf. afsnit 4.3.2.20.

Tre gange synes ⟨⟩ anvendt for /nn/ i pron. sinnar
‘ſıar’ 3r56, adj. kunnigt ‘Kvıct’ 1r38 og art. enn ‘e’ 1r35,
men eksemplerne er noget utydelige, hvorfor det ikke kan

1 I et enkelt af disse eksempler, dativformen mǫnnum ‘ᴍᴍ ’ 14v26, kan
funktionen principielt ikke fastslås. Der er rimeligvis tale om en paral-
lel til eksempelvis ‘ꝁꝁ’, hvor de to ⟨k⟩-er tilsammen indikerer pluralis,
men man kan teoretisk også opfatte det andet ⟨ᴍ⟩ som repræsente-
rende dativendelsens udlydende /m/.

2 I 45 tilfælde kan funktionen principielt ikke fastslås, da ⟨n⟩ forudgås
af en kontraktion, fx i appellativformerne almenning ‘alnıng’ 8v29,
ǫlmenni ‘ꝼıolnı’ 22r22 og mennina ‘nına’ 30v29, adjektivformen
ǫlmennari ‘ꝼıolnarı’ 37v31 og adv. þannug ‘ꝥnoc’ 2v10.

udelukkes at der i stedet er tale om ⟨ƞ⟩. Det samme må si-
ges om det enkeltstående eventuelle eksempel på ⟨⟩ for
/n/ i app. vandrǽða ‘vaꝺreþa’ 1v49.

I B forekommer ⟨n⟩ godt 3700 gange og anvendes i føl- (B)
gende funktioner:3

for /n/ (ca. × 3025), fx i app. bjarndýrit ‘bıarnꝺyrıt’
10v25, bǿnum ‘benō’ 11r23, eggjan ‘eɢıan’ 13r2, ein-
rǽði ‘eın reþı’ 13v42, fingrgull ‘ꝼıngr gull’ 14r26 og gnýr
‘gnẏr’ 16v31.

for /nn/ (ca. × 160), fx i prop. Eysteinn ‘Eẏsteın’ 12r31,
app. beinann ‘beınan’ 16r26, ferðarinnar ‘ꝼꝥ͛ınar’ 10v6
og innsigli ‘ınſıglı’ 17v2 samt pron. þann ‘þan’ 11r36.

⟨hn⟩ for /hn/ (× 6), se afsnit 4.3.2.23.

⟨nn⟩ for /nn/ (× 63), fx i app. ánni ‘ánnı’ 15v5, gǫtunnar
‘gꜹtunnar’ 15r26 ogmǫnnum ‘mꜹnnō’ 10v34, samt vb.
kann ‘kann’ 14r13 og ynnim ‘ynnī’ 12v38.

⟨nn⟩ for /n/ (× 2) i prop. Arnórr ‘arnnoꝛr’ 13r21 og app.
segllaunin ‘ſegl lꜹnnı’ 12r44.

⟨n⟩̅ for /nn/ (ca. × 375) i app. bǿinn ‘beı’ 11r27, erminni
‘ermıı’ 11v17, finnferðina ‘ꝼıꝼ͛|þına’ 16r41–42, kyrtil-
inn ‘kyrtıllı’ 11v15 og menn ‘me’ 10v24.

⟨n⟩̅ for /n/ (× 11) i app. bǫrnin ‘bꜹrnı’ 16r12, hirð-
ina ‘hırþıa’ 15v29, hǫllin ‘hꜹllı’ 10r14, kvǽðin ‘qþı’
16r13, ǫrn ‘ꜹr’ 17r14, segllaunin ‘ſegl lꜹnnı’ 12r44 og
vápn ‘vap’ 11v36 samt pron. sín ‘ſı’ × 4, fx 11r10.

⟨–n⟩ for /nn/ (× 3) i app. dalsbrúninni ‘ꝺalſ·brvnīnı’
14v48, adj.minni ‘mīnı’ 12v21 og vb. kynni ‘kȳnı’ 12r8.

⟨n–⟩ for /nn/ (× 2) i num. annan ‘anāƞ’ 12r44 og adv.
þannig ‘þanīg’ 12r51.

⟨ṅ⟩ for /nn/ (× 19), fx i app. eyjarinnar ‘eẏıarıṅar’ 12r39,
kunnustu ‘kuṅosto’ 10v26, munn ‘muṅ’ 11v45 og vatn-
anna ‘vatnaṅa’ 11v46 samt pron. þinn ‘þíṅ’ 13r37.

⟨ṅ⟩ for /n/ (× 1) i konj. en ‘Eṅ’ 14r21.

⟨ng⟩ for /gn/ (× 2), se afsnit 4.3.2.20.

Af særlig tvivlsomme tilfælde kan nævnes propriumfor-
men Ein(d)riða ‘eıraþa’ 10r14 og appellativformen jarð-
irnar ‘ıarþıar’ 14r22.

3 I godt 30 tilfælde kan funktionen principielt ikke bestemmes, oftest
fordi det umiddelbart forudgående er kontraheret, jf fx appellativfor-
merne hendi ‘ħnꝺı’ 10v30 og kvenna ‘qna’ 13v26 samt pronominalfor-
merne annan ‘anƞ’ 13v9, hennar ‘ħnar’ 11v26 og henni ‘ħnı’ 11v22.

4.3.2.39
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4.3.2.40 ⟨N⟩
⟨N⟩ forekommer ca. 150 gange i A i et ret begrænset antal(A)
lemmata1 og bruges i alle tilfælde for /n/, fx i proprium-
formerne Nikolás ‘Nıcholaſ’ 35v12 og Norðbrikt ‘Norþbct’
2v13, appellativformen nauðsyn ‘Nꜹðſẏn’ 18r1 og adv. nei
‘Neı’ 27v40 og nú ‘Nv’ 6v23.

I B anvendes ⟨N⟩ 64 gange for /n/ i pronominalformen(B)
nøkkuru ‘Nocqrıo’ 15v33 og adv. nei ‘Neı’ 14r43, 16v30 og
17r2 samt nú ‘Nv’ × 58, fx 11r7 og ‘Nu’ 13r5 og 13v5.

4.3.2.41 ⟨ɴ⟩
⟨ɴ⟩ forekommer godt 1800 gange i A og anvendes i føl-(A)
gende funktioner:

for /nn/ (ca. × 1350), fx i app. ánni ‘aɴı’ 8v5, bǿinn
‘bøıɴ’ 27v6 og brennunni ‘breɴoɴı’ 37v33, adj. kunnigt
‘kvɴıct’ 21r8 og pron. þinn ‘þıɴ’ 33r18.

⟨ɴ⟩ for /nn/ (ca. × 210), fx i app. bǿinn ‘bøıɴ’ 9v2, eig-
unni ‘eıgoɴı’ 30v16 ogmanna ‘maɴa’ 18v22 samt pron.
annan ‘aɴan’ 19v14 og hennar ‘heɴar’ 36r42.

⟨ɴ⟩ for /n/ (× 1) i konj. en ‘Eɴ’ 9v46.

⟨ɴn⟩ for /nn/ (× 2) i app. austmanninn ‘ꜹstmaɴ|nıɴ’
32v28–29 og adv. þannug ‘þaɴ|noc’ 28r9–10. I begge
tilfælde altså ved linjeskift.

for /nd/ (× 7) i app. hvínandtorða ‘hvınaɴtorþa’ 33v47
og vandkvǽðis ‘vaɴqþͤıſ’ 32r47, vb. ándskapaðisk
‘ꝼıaɴſcapaþız’ 36r42 og præt. part. handtekinn
‘haɴtekıɴ’ 32r7 og 35r14 samt handteknir ‘haɴtecn’͛
21v43 og 32r7.

for /n/ (ca. × 230) i en række forskellige tilfælde: 1) ⟨ɴd⟩
for /nd/ (× 80), fx i app. fundi ‘ꝼvɴꝺı’ 30r48 og land-
inu ‘laɴꝺıno’ 33v1 samt vb. andask ‘aɴꝺaz’ 21r50, píndu
‘pıɴꝺo’ 35r24 og syndi ‘Sẏɴꝺı’ 34v42. 2) ⟨ɴz⟩ for /nds/
(× 16), fx i prop. Erlends ‘erleɴz’ 23r21, app. lands
‘laɴz’ 34r27 og landsskyldir ‘laɴzſcẏllꝺ’͛ 34v11 samt adj.
íslenzkr ‘ıſleɴzcr’ 23v40 og lends ‘leɴz’ 33v31. 3) ⟨ɴt⟩
for /nt/ (× 4) i vb. inti ‘ıɴtı’ 29r44, rǽnti ‘reɴtı’ 33v53
og 35v46 samt þyntisk ‘þẏɴtıſc’ 24v32. 4) for /n/ i for-
bindelsen /rn/ (× 81), fx i app. arngrennir ‘arɴgreɴır’
37v9, bǫrn ‘borɴ’ 26v14 og forneskju ‘ꝼorɴeſcıo’ 26r24
samt pron. hvern ‘hvɴ͛’ 8v43, nøkkurn ‘nacqrͣɴ’ 31v9
og yðvarn ‘ẏþvarɴ’ 22v27. 5) for /n/ i forbindelserne
/[gkp]n/ (× 9) i prop. Sogn ‘ſogɴ’ 33r22, app. eign
‘eıgɴ’ 26r49, regn ‘regɴ’ 18v47, slembidjákn ‘ſlēbıꝺıacɴ’
32v53, sǫgn ‘ſogɴ’ 23r47, 32v52 og vápn ‘vapɴ’ 34r9
samt adj. bǫðfrǿkn ‘bꜹþꝼrecɴ’ 35r27 og ógnsnart ‘ogɴ-
ſnart’ 24r46. 6) for /n/ i forbindelsen /fn/ (× 4) i
app. nafn ‘naꝼɴ’ 28r21 og 28r33 og stafnbúi ‘staꝼɴbvı’
33v51 samt adj. jafngóðan ‘ıaꝼɴgoꝥ’ 31v10. 7) i andre

1 86% af tilfældene udgøres af adv. nú.

tilfælde (× 35), fx i app. inngǫngu ‘ıɴgoɴgo’ 34r10,
manverja ‘maɴvı͛a’ 23r25 og steinkirkju ‘steıɴkırkıo’
20v30, adj. vǽnsti ‘veɴstı’ 34v51 og konj. en ‘Eɴ’ 30r17.

I B bruges ⟨ɴ⟩ blot fire gange. I to af tilfældene bruges (B)
⟨ɴ⟩ for /nn/ i appellativformenmenn ‘meɴ’ 13r13 og adjek-
tivformenmikinn ‘mıcıɴ’ 10r52. I ét tilfælde bruges ⟨⟩ for
/nn/, nemlig i præp. innan ‘ıan’ 13r32. Det sidste tilfælde,
appellativformen lén ‘lɴ’ 10r22, er tvivlsomt, da der enten
er tale om en fejl eller en rettelse.

4.3.2.42 ⟨ƞ⟩
⟨ƞ⟩ forekommer godt 1025 gange i A og anvendes i følgende (A)
funktioner:2

for /n/ (× 35), fx i prop.Rǫgnvaldr ‘Rꜹgƞv’͛ 35v23 og Þor-
brands ‘ꝥbƞᷓꝺz’ 19r7, app. hrafn ‘hraꝼƞ’ 33v8 og járn-
festar ‘ıarƞꝼestar’ 3r23 samt pron. einnhvern ‘eıɴhvƞ͛’
28r3 og várn ‘varƞ’ 22v11. Knap to tredjedele af ek-
semplerne med /n/ optræder i positioner hvor bru-
gen af ⟨ɴ⟩ og ⟨ƞ⟩ også er særlig hyppig, eksempelvis i
forbindelserne /nd/, /rn/ og /fn/.

for /nn/ (× 57), fx i app. bǿinn ‘bøıƞ’ 8v6 og sinn ‘ſıƞ’
18r36 samt adj. lítinn ‘lıtıƞ’ 19r26, minna ‘mıƞa’ 30r34
og sannast ‘ſaƞast’ 6r46.

⟨ƞn⟩ for /nn/ (× 1), se afsnit 4.3.2.39.

⟨ƞ⟩ for /n/ (× 66), fx i app. bandingjana ‘baƞꝺīgıana’ 7v19,
hrafn ‘hraꝼƞ’ 9r29 og turn ‘t ƞ’ 3r7, pron. hvárn ‘hvarƞ’
5v18 og yðvarn ‘ẏðarƞ’ 6v17 samt konj. en ‘eƞ’ 6v14.
Omtrent tre erdedele af eksemplerne optræder i po-
sitioner hvor brugen af ⟨ɴ⟩ og (i mindre grad) ⟨ƞ⟩ også
er særlig hyppig, eksempelvis i forbindelserne /nd/,
/rn/ og /fn/.

⟨ƞ⟩ for /nn/ (ca. × 850), fx i app. bǿinn ‘bøıƞ’ 5r41,mann
‘maƞ’ 5v16 og vitruninni ‘vıtnͦıƞı’ 3r14 samt pron.
annan ‘aƞan’ 5v25, einn ‘eıƞ’ 6r2 og þann ‘þaƞ’ 5r30.

⟨ƞ⟩ for /nd/ (× 5)3 i app. andskotum ‘aƞſcot’ 3v10,
andstyggð ‘aƞstẏgð’ 1v24, vandkvǽði ‘vaƞqþı’ 1v5 og
1v20 samt adj. vandsét ‘vaƞſet’ 1v23.

⟨ƞ⟩ for /nd/ (× 2) i app. andsvǫr ‘aƞſvor’ 3v6 og handsǫlum
‘haƞſolō’ 29r2.

I appellativformerne mungát ‘mvƞgat’ 21v44, penninga
‘peƞınga’ 6v15, silfrpenningar ‘ſılꝼrpeƞıngar’ 4r48 og silfr-
penningr ‘ſılꝼr peƞıngr’ 6r33 er det principielt usikkert om
⟨ƞ⟩ anvendes for /n/ eller /nn/.4

2 I knap 10 tilfælde kan funktionen principielt ikke bestemmes, fordi
det umiddelbart forudgående er kontraheret, jf fx appellativformen
kvenna ‘qƞa’ 20v6 og pronominalformen þenna ‘þƞa’, fx 5v27.

3 I fem tilfælde finder man desuden ⟨ƞz⟩ for /nds/, fx prop. Guðbrands-
dǫlum ‘gvþbƞᷓz ꝺolō’ 19v54 og adj. útlenzkr ‘vtleƞzcr’ 4v20.

4 Jf. afsnit 4.3.4.2.5.
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I B forekommer ⟨ƞ⟩ omtrent 120 gange og anvendes i(B)
følgende funktioner:1

for /n/ (× 36). Bortset fra app. danaherr ‘ꝺaƞa heʀ’ 13r27
kun i finalstilling, fx i app. merkin ‘merkıƞ’ 15r23 og
vápn ‘vapƞ’ 12r10 samt adv. heðan ‘heðaƞ’ 25r16, síðan
‘ſıꝺaƞ’ 15v39 og undan ‘vnꝺaƞ’ 12v24.

for /nn/ (× 73), kun i finalstilling, fx i app. aptaninn
‘aptanıƞ’ 13r3, menn ‘meƞ’ 11r10, adv. inn ‘ıƞ’ 15v29
og præt. part. drepinn ‘ꝺpͤıƞ’ 16v1 og kominn ‘komıƞ’
14v44.

⟨ƞ̇⟩ for /n/ (× 1) i adv. sunnan ‘ſvaƞ’̇ 17r18.

⟨ƞ⟩ for /nn/ (× 10), kun i finalstilling, fx i app. maðrinn
‘maþrıƞ’ 13r49 og menn ‘meƞ’ 10v32, pron. einn ‘eıƞ’
10v22 og 15v47 og minn ‘mıƞ’ 14v10 samt adv. inn ‘ıƞ’
16r29.

4.3.2.43 ⟨o⟩
⟨o⟩ forekommer omtrent 17.000 gange i A og anvendes i(A)
følgende funktioner:

/o/ (ca. × 7475), fx i app. borg ‘borg’ 3r41, hugboð ‘hvgboþ’
6r7, logi ‘logı’ 9v4 og sona ‘ſona’ 33r28.

/ó/ (ca. × 2550), fx i app. bróðir ‘broþ’͛ 3r12, ólið ‘olıð’ 7r4,
sjó ‘ſıo’ 3v32, sóma ‘ſoma’ 22r17 og spjóti ‘ſpıotı’ 24v32
samt adv. þó ‘þo’ 25r8.

/ǫ/ (ca. × 1575), fx i app. andsvǫr ‘aƞſvor’ 3v6 og fǫður
‘ꝼoþor’ 4v21, pron. ǫðrum ‘oþrō’ 7r4 og vb. stǫkk ‘stocc’
18v37 og þǫgðu ‘þogþo’ 30v28.

/ø/ (× 6) i app. øxn ‘oxn’ 4r46 og valsløngu ‘val|ſlongo’
32r15–16, adj. kløkkar ‘kloccar’ 33v39 og kløkkvan
‘klocqnͣ’ 24r50 samt vb. støkkva ‘stocq’ͣ 35v55 og støkkvi
‘stocq’ 22r17.

/ǿ/ (× 1) i app. skǿð ‘Scoð’ 18v21.

/á/ (× 45) i prop. Páll ‘poll’ 36r24 og Pálssyni ‘polſ .ſ.’
23v20, app. gráðr ‘groþr’ 36r22, heimván ‘heīvon’
27r30, málum ‘molō’ 23v47 og ván ‘von’ × 17, fx 4r13,
præp./adv. án ‘on’ 9v6 og 22v522 samt vb. kváðu
‘quoþo’ 22r24, sjá ‘ſıo’ 3v29, váruð × 3, fx ‘voroð’
26v25, várum ‘Vorō’ 21v46 og váru ‘voro’ × 13, fx 2v7
og ‘Voro’ 20r38.

/u/ (× 6) i app. konungar ‘konongar’ 37r20, konungum
‘konong’ 37r34, launungu ‘lꜹ|nongo’ 32v53–54 og
nýjung ‘nẏıong’ 18v7 samt adj. blóðugr ‘bloþogr’ 19v10
og fámálugr ‘ꝼa malogr’ 5r21.

1 I otte tilfælde med kontraktion/suspension i pronomenet/
ordinaltallet annarr kan funktionen ikke bestemmes, jf. fx annan
‘anƞ’ 10r21.

2 I dette tilfælde kan der muligvis i stedet læses ‘øn’.

/U/ (ca. × 4925), fx i app. augu ‘ꜹgo’ 3r18, konur ‘konor’
6r9, landinu ‘lanꝺıno’ 7v13,misserum ‘mıſſerō’ 9r26 og
rǿðu ‘røþo’ 22r23.

I over 400 tilfælde i A er det mere eller mindre usik-
kert hvad ⟨o⟩ betegner. En række af disse tilfælde omta-
les nærmere i afsnit 4.4.3.2.2 (plurale præteritumformer af
koma),3 afsnit 4.4.3.2.5 (app. tigr/tugr/tøgr og sammensæt-
ninger hermed), afsnit 4.4.3.2.7 (pronominalformen hon),
afsnit 4.4.3.2.8 (prop. Nóregr og sammensætninger her-
med samt app. dróttning og dróttinn), afsnit 4.4.3.2.14 (adj.
allgløggr, døkklitaðr, adj. komp. øfri, adv. nøkkvi, gǫrla og
gǫrva, præt. part. af gera4 og en række tilfælde med ór- el-
ler ør- skrevet ⟨or⟩), afsnit 4.4.3.2.16 (adv./præp. gegnum),
afsnit 4.4.4.3 (enklitisk form af 3. pers. pl. præs. ind. af
vera, altså (r)ó),5 afsnit 5.4.1.2 (enklitisk þú), afsnit 5.4.4.17
(pron. nøkkurr) og afsnit 5.10.1.3 (adv. brot). Endelig kan
også nævnes propriet Selund (‘ſelonꝺ’ 3v10) og et særlig af-
vigende tilfælde med ⟨o⟩ i appellativformen ǿskan ‘orſcan’
24v26.

I B forekommer ⟨o⟩ omtrent 2500 gange og anvendes i (B)
følgende funktioner:6

/o/ (ca. × 725),7 fx i app. boð ‘boþ’ 13v23, golfinu ‘golꝼıno’
11v3, hertoginn ‘hertogın’ 25r31 og orð ‘oꝛþ’ 14r7.

/ó/ (ca. × 625), fx i app. fóta ‘ꝼota’ 10v14, jóta ‘ıota’ 13r26,
óleyfi ‘oleyꝼı’ 17v40 og skóginn ‘ſcogı’ 15r18.

/ǫ/ (× 47), fx i app. frásǫgn ‘ꝼſᷓogn’ 25r39, gjǫfum ‘gıoꝼō’
12v19, hǫfði ‘hoꝼðı’ 17r4, hǫndunum ‘honꝺonō’ 16r28
og hvǫt ‘hvot’ 13r32.

/ø/ (× 1) i prop. Geirrøð ‘geírroð’ 15v19.

/á/ (× 9) i vb. kváðu ‘quoþv’ 11r11 og 13r20, kvámu
‘kvomo’ 17v9, ‘quomo’ 15v16, sátu ‘ſotv’ 10r2, váruð
‘voꝛut’ 11r31 og várum ‘voꝛō’ 15v11, 16r12 og 16r42.

/U/ (ca. × 900), fx i app. alþýðu ‘alþyþo’ 11v23, bardǫgum
‘barꝺꜹgō’ 14v36, berginu ‘bergıno’ 11v34, bryggjur
‘bryɢıoꝛ’ 10v23 og hǫndunum ‘honꝺonō’ 16r28.

I omtrent 200 tilfælde i B er det mere eller mindre usik-
kert hvad ⟨o⟩ betegner. En række af disse tilfælde omta-
les nærmere i afsnit 4.4.3.2.2 (plurale præteritumformer
af koma),8 afsnit 4.4.3.2.7 (pronominalformen hon), af-
snit 4.4.3.2.8 (prop. Nóregr og sammensætninger hermed
samt former af app. dróttning og dróttinn), afsnit 4.4.3.2.14
(app. útgerð, pron. engi, adj. gǫrvallr, adj. komp. øfri, adv.
nøkkvi og gǫrla og former af vb. gera),9 afsnit 4.4.4.3 (enkli-

3 Se også 5.8.3.2 og 5.8.1.1.4.
4Om gera, se også afsnit 5.8.3.1.
5 Jf. også afsnit 5.8.1.1.5.
6 I fem tilfælde med pronominalformen ‘hō’ (honum) kan det principielt
ikke fastslås om ⟨o⟩ betegner /o/ eller /U/.

7Det forholdsvis lille antal eksempler i sammenligning med forholdene
i A skal ses i lyset af at hånd A konsekvent udskriver ok (og ikke an-
vender forkortelsen ⟨⟩).

8 Se også 5.8.3.2 og 5.8.1.1.4.
9Om engi og gera, se også hhv. afsnit 5.4.4.7 og 5.8.3.1.
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tisk form af 3. pers. pl. præs. ind. af vera, altså (r)ó),1 afsnit
5.4.1.2 (enklitisk þú), afsnit 5.4.4.17 (pron. nøkkurr) og af-
snit 5.10.1.3 (adv. brot). Som en særlig bemærkelsesværdig
form med ⟨o⟩ kan nævnes adv. nú ‘no’ 17r47.

4.3.2.44 ⟨O⟩
⟨O⟩ optræder hyppigt i A og anvendes for:(A)

/o/ (ca. × 250),2 fx i prop. Ormi ‘Ormı’ 4v11, app. orð
‘Orþ’ 21v57, pron. oss ‘Oſſ’ 3r41 og konj. ok ‘Oc’ 5r31.

/ó/ (× 86), fx i prop.Óláfr ‘Olaꝼr’ 20v12 ogÓttari ‘Ottarı’
34v3, app. ótti ‘Ottı’ 5v28, adj. óvitr ‘Ovıtr’ 24v28 og
vb. óx ‘Ox’ 32r49.

/ǫ/ (× 2) i pron. ǫllum ‘Ollō’ 21r45 og ǫnnur ‘Oɴor’ 27v49.

I B forekommer ⟨O⟩ godt 100 gange og anvendes for:(B)

/o/ (× 102) i prop.Oddr ‘Oꝺꝺꝛ’ 17v23 og 17v40, app. orr-
usta ‘Or’ 25r45, adv. of ‘Oꝼ’ 14r41 og konj. ok ‘Oc’ × 98,
fx 15r30, og ‘Ok’ × 7, fx 10r28.

/ó/ (× 2) i adj. ófúsa ‘Oꝼvſa’ 17r3 og vb. óðu ‘Oþo’ 25r17.

4.3.2.45 ⟨ó⟩
⟨ó⟩ bruges i alle fem tilfælde i A for /ó/ i appellativfor-(A)
merne góma ‘góma’ 6v42, hóf ‘⸍hóꝼ⸌’ 10v56 og hófs ‘hóꝼſ’
33v13, adjektivformen móð ‘móþ’ 24r44 og verbalformen
fór ‘ꝼór’ 19r27.

I B forekommer ⟨ó⟩ 32 gange og anvendes for:(B)

/o/ (× 2) i prop. Þjóðolfr ‘þıoꝺólꝼr’ 15v15 og pron. oss ‘ós’
13v5.

/ó/ (× 26), fx i prop. Halldór ‘hallꝺóꝛ’ 11v26, app. gnótt
‘gnót’ 13r16, góðvili ‘góþvılı’ 14v10, jarldóm ‘ıarllꝺóm’
10r22 og óp ‘óp’ 16v32.

I de resterende tilfælde er det mere eller mindre usikkert
hvad ⟨ó⟩ betegner. Disse tilfælde omtales nærmere i afsnit
4.4.4.3 (enklitisk form af 3. pers. pl. præs. ind. af vera, altså
(r)ó),3 og afsnit 4.4.3.2.14 (præt. part. af gera).4

4.3.2.46 ⟨ǫ⟩
⟨ǫ⟩ forekommer blot otte gange i A og anvendes for:(A)

/ǫ/ (× 5) i prop. Manǫrk ‘manǫrc’ 25v57 og app. ǫndu
‘ǫnꝺo’ 9r39, bǫðkennir ‘Bǫþkeɴır’ 23v1, bǫð ‘bǫð’ 37v10
og fǫru ‘ꝼǫro’ 23r22.

1 Jf. også afsnit 5.8.1.1.5.
2Over 93% af eksemplerne udgøres af konj. ok.
3 Jf. også afsnit 5.8.1.1.5.
4 Jf. også afsnit 5.8.3.1.

/á/ (× 1) i pron. báðum ‘bǫþō’ 23v1.

/ó/ (× 1) i adj. ófátt ‘ǫꝼatt’ 32r25.

/U/ (× 1) i vb. hǫfðu ‘hoꝼþǫ’ 6v56.

Alle eksempler med undtagelse af ‘manǫrc’ og ‘hoꝼþǫ’
optræder i poesi.

I B optræder ⟨ǫ⟩ godt 60 gange og anvendes for: (B)

/ǫ/ (× 19), fx i app. jǫtni ‘ıǫtn⸌ı⸍’ 15v20, ǫld ‘ǫllꝺ’ 17r29,
lǫgsǫgumaðr ‘lꜹgſǫgo ᴍͬ’ 15r4 og vesǫld ‘ꝩeſǫllꝺ’ 14v37,
pron. ǫðrum ‘ǫþrō’ 16r52 og adj. lǫngu ‘lǫngo’ 17r8.

/á/ (× 1) i prop. Skotborga(r)á ‘ſcot|boꝛga ǫ’ 14v29–30.5

/ø/ (× 1) i prop. Geirrøðr ‘geırrǫðꝛ’ 15v21.

/ǿ/ (× 9) i app. bǿnum ‘bǫ|nō’ 17r38–39, ‘bǫnō’ 17r40,
brǿðr ‘brǫðꝛ’ 25r11 og 25r15, brǿðra ‘brǫþra’ 25r14, bǿtr
‘bǫtr’ 16v2, dǿtrum ‘ꝺǫttr’ 13v31 og fóstbrǿðr ‘ꝼost-
brǫꝺꝛ’ 11r13 samt adj. ǿrr ‘ǫꝛr’ 16v35.

/ǽ/ (× 1) i vb. hlǽja ‘hlǫıa’ 10v16.

I godt 30 tilfælde er funktionenmere usikker. Disse om-
tales nærmere i afsnit 4.4.3.2.14 (app. gørsemi, pron. engi og
nøkkurr samt former af gera og singulære præsensformer af
koma)6 og afsnit 4.4.3.2.10 (app. alúðarvin/ǫluðarvin).
Som en særlig bemærkelsesværdig form med ⟨ǫ⟩ kan

nævnes appellativformen síu ‘ſıǫ’ 15v21. Den optræder i po-
esi og er muligvis ikke blevet fuldt forstået af skriveren.

4.3.2.47 ⟨⟩
⟨⟩ forekommer syv gange i B og anvendes for: (B)

/á/ (× 1) i app. ánni ‘nnı’ 15v4.

/ó/ (× 1) i app. hót ‘htt’ 14v34, hvor accentstregen dog er
usikker.

/ǫ/ (× 1) i adj. skǫmmu ‘ſcṁo’ 17r14.

/ǿ/ (× 1) i vb. fǿr ‘ꝼꝛ’ 14r39.

Funktionen i de resterende tre tilfælde er principielt
mere usikker. Det drejer sig om to tilfælde med verbal-
formen gør (‘gꝛ’ 17r44 og ‘Gꝛ’ 15v18) og ét tilfælde med
præt. part. af samme verbum (‘gꝛ’ 12r39). Disse tilfælde
behandles i afsnit 4.4.3.2.14.

5 Jf. desuden den i afsnit 4.3.2.50 omtalte appellativform sjó/sjá ‘ſı’
9r40, som muligvis i stedet skal læses ‘ſıǫ’, og hvor ⟨ǫ⟩ i givet fald bru-
ges for enten /ó/ eller /á/.

6Om engi, gera og koma, se også hhv. afsnit 5.4.4.7, 5.8.3.1 og 5.8.1.1.4.
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4.3.2.48 ⟨ø⟩
⟨ø⟩ forekommer omtrent 1000 gange i A og anvendes i føl-(A)
gende funktioner:

for /ø/ (× 23), fx i app. støkkvir ‘støcqr’ 23r31, val-
hnøtr ‘val·hnøtr’ 26r30, øðli ‘øðlı’ 5v46 og valsløngum
‘valſløngō’ 25v12 samt vb. høggr ‘høɢr’ 19v4 og søkkði
‘ſøcþı’ 34r24.

for /ǿ/ (ca. × 575), fx i app. bǿ ‘bø’ 3v11, bǿn ‘bøn’ 4v25,
brǿðr ‘brøðr’ 29v30, dǿmi ‘ꝺı’ 20v8, fǿti ‘ꝼøtı’ 32v9 og
gǿzku ‘gøzco’ 27v45.

for /ǽ/ (× 15), fx i app. ǽgir ‘øg’͛ 32v14, adj. fǽri ‘ꝼørı’ 8v54
og vb. fǽr ‘ꝼør’ 8v30,mǽra ‘møra’ 30r42,mǽtti ‘møttı’
8v47 og rǽðr ‘røþr’ 6r7.

for /ǫ/ (× 15), fx i app. banahǫgg ‘bana·høɢ’ 34r13, broddǫr
‘broꝺꝺør’ 33v21, folkrǫgnir ‘ꝼolcrøg|n’͛ 9v5–6, fǫr ‘ꝼør’
35v39, hjǫrs ‘hıørſ’ 21v42, húskǫrlum ‘hvſcørlō’ 34v31 og
randǫlun ‘raɴꝺølō’ 35v55.

for /o/ (× 1) i adv. forðum ‘ꝼørþō’ 21v46.

for /e/ (× 4) i app. búendr ‘bvønꝺr’ 21v15 og vb. ferr ‘ꝼøʀ’
1v36, getr ‘gøtr’ 9v6 og tekr ‘tøcr’ 6r20.

for /au/ (× 1) i app. haukr ‘Høcr’ 5v25.

for /á/ (× 1) i vb. sá ‘ſø’ 6r4.2

I de resterende tilfælde i A er det mere eller mindre
usikkert hvad ⟨ø⟩ betegner (visse tilfælde dog temmelig
sikre). Disse behandles i afsnit 4.4.3.2.5 (app. tigr/tugr/tøgr
og sammensætninger hermed), afsnit 4.4.3.2.15 (det plu-
rale appellativ þrǿndir/þrǽndir og beslægtede afledninger
og sammensætninger), afsnit 4.4.3.2.14 (prop. Sørkvir og
sammensætninger hermed, app. atgervi, gerð og sammen-
sætninger hermed, góðgerning, gørsemi og ørendi, pron. engi,
adj. døkkr, gerviligr, gløggr, gǫrr, nørðri og øfri, adverbierne
gǫrla, gørr og gǫrva, former af vb. gera, koma og sofa samt
tilfælde med ør- eller ór- skrevet ⟨ør⟩), afsnit 5.4.4.17 (pron.
nøkkurr) og afsnit 5.8.1.2.5 (præteritumformer af róa).

I B finderman blot et enkelt eksempel på ⟨ø⟩. Det bruges(B)
for /ǿ/ i appellativformen bǿina ‘bøına’ 14r22.

4.3.2.49 ⟨Ø⟩
⟨Ø⟩ anvendesmuligvis én gang i A for /ǿ/ i adjektivformen(A)
ǿrit ‘Ørıt’ 1r30, men læsningen er usikker.

1Her synes ⟨ø⟩ rettet fra ⟨v⟩.
2 Jf. endnu et muligt eksempel med adv. án skrevet ‘on’ eller muligvis
‘øn’ 22v52 omtalt i note 2 på s. 122.

4.3.2.50 ⟨⟩
⟨⟩ forekommer 32 gange i A og anvendes for: (A)

/ø/ (× 3) i prop. Guðrøðar ‘gvðrþar’ 23r38 og app.
sløngvir ‘ſlngvır’ 25v3 og øxum ‘xō’ 22r10.

/ǿ/ (× 12), fx i prop. Mǿri ‘mrı’ 33r42, app. rǿkðum
‘rkþō’ 22r9 og vb. kǿja ‘kıa’ 6r49, mǿtti ‘Mttı’
33v43 og þǿtti ‘þttı’ 6v39.

/ǽ/ (× 1) i app. vélrǽðum ‘velrþō’ 9v15.

/ǫ/ (× 4) i prop. Nǫrvasunda ‘nrva·ſvnꝺa’ 25v21 og app.
gǫtu ‘gto’ 3r20, hǫfuð ‘hꝼoð’ 3v31 og vǫrsa ‘vrſa’
23r15.

I de resterende tolv eksempler er det mere eller mindre
usikkert hvad ⟨⟩ betegner.Disse tilfælde behandles i afsnit
4.4.3.2.15 (det plurale appellativ þrǿndir/þrǽndir) og afsnit
4.4.3.2.14 (app. ørendi, pron. engi, adj. øfri og former af vb.
gera). Endelig optræder et ⟨⟩ muligvis for /ó/ eller /á/ i
appellativformen sjó/sjá ‘ſı’ 9r40, men læsningen er usik-
ker, og der kan i stedet være tale om ⟨ǫ⟩.

4.3.2.51 ⟨p⟩
⟨p⟩ forekommer omtrent 1500 gange i A og anvendes i føl- (A)
gende funktioner:3

for /p/ (ca. × 1500), fx i app. byskupar ‘bẏſcopar’ 32v12,
páfi ‘paꝼı’ 37r10 og pell ‘pell’ 25v35, adj. alvápnat
‘alvapnat’ 29r38 og djúp ‘ꝺıvp’ 24v19, adv. aptr ‘aptr’
9r11, eptir ‘ept’͛ 18v16 og vb. hjalpa ‘hıalpa’ 24v42.

for /pp/ (× 4) i app. kapps ‘capſ’ 23r58 og knapphǫfða
‘knaphoꝼða’ 4r10, adj. kappsfullr ‘capſ ꝼvllr’ 36r37 og
vb. keppðusk ‘kepþoz’ 21r32.

for /f/ (× 2) i app. ofstopamaðr ‘opstopa mͬ’ 36r6 og
stǫfnum ‘stopnō’ 6r3.

⟨ph⟩ for /f/ (× 2), se afsnit 4.3.2.23.

Af anden brug af ⟨p⟩ finder man i A ‘pſaltı͛ū’ 26r25 for
appellativformen (p)salterium.

I B anvendes ⟨p⟩ godt 400 gange i følgende funktioner: (B)

for /p/ (ca. × 340), fx i app. aptaninn ‘aptanıƞ’ 13r3, drápu
‘ꝺrapo’ 25r39 og óp ‘óp’ 16v32, adj. djúpri ‘ꝺıvprı’ 15r36
og vb. drepa ‘ꝺrepa’ 15v46, hleyp ‘hléẏp’ 15v35 og keyptir
‘keẏpt’͛ 10r32.

for /pp/ (× 64), fx i prop. Upplǫndum ‘vpł’ 11r3, app.
greppr ‘grepr’ 15v52 og uppgǫngu ‘up gꜹngo’ 14v2, adv.
upp × 52, fx ‘vp’ 10r7, og vb. kippisk ‘kıpız’ 15r6.

3 Jf. desuden behandlingen af ⟨⟩ i afsnit 4.3.3.18.
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⟨ṗ⟩ for /pp/ (× 11) i app. happ ‘haṗ’ 14v15, skreppa ‘ſcreṗa’
16v34 og skreppu ‘ſcreṗo’ 10v10 samt adv. upp ‘vṗ’1
15r45 og uppi ‘uṗı’ 11v4, 12r11 og 13r12 samt ‘vṗı’
10r40, 11v46, 13r39 og 25r29.

⟨p⟩ for /pp/ (× 2) i adv. uppi ‘vpı’ 13v13 og 25r34.

4.3.2.52 ⟨P⟩
⟨P⟩ anvendes tre gange i A. I to af tilfældene anvendes det(A)
for /p/, nemlig i propriumformen Páli ‘Palı’ 18v19 og in-
terj. putt ‘Putt’ 22r56, mens det i ét tilfælde sammen med
⟨h⟩ betegner /f/ i propriumformen Fil(l)ippus ‘Phılıvs’
35v12.

4.3.2.53 ⟨q⟩
⟨q⟩ forekommer ca. 450 gange i A, altid foran /v/ i følgende(A)
funktioner:

for /k/ (godt × 350), fx i app. kváma ‘qmͣa’ 6r6 og kvikv-
endi ‘qqnꝺı’ 3r4, adj. óhallkvǽmra ‘vhallqmͤra’ 30r33 og
rǫskvari ‘røſqrͣı’ 35r26 samt vb. kvað ‘.q.’ 31r4 og ýkva
‘ẏqva’ 8r20.

⟨cq⟩ for /kk/ (× 92), se afsnit 4.3.2.6.

I B anvendes ⟨q⟩ i alle knap 200 tilfælde ligeledes kun(B)
foran /v/ i samme funktioner:

for /k/ (ca. × 130), fx i app. framkvǽmðarmaðr ‘ꝼram-
quemꝺar ᴍͬ’ 11r18, kvenna ‘qna’ 13v26 og kviðrinn
‘qþrı’ 11v22 og vb. kvaddi ‘qvaꝺꝺı’ 17v20, kvað ‘.q.’
17r13 og sýkva ‘ſyq’ᷓ 14r56.

⟨cq⟩ for /kk/ (× 63), se afsnit 4.3.2.6.

4.3.2.54 ⟨Q⟩
⟨Q⟩ anvendes formentlig én gang hos hver af skriverne for
/k/ foran /v/ (verbalformerne kveð ‘Qþ’ 5r25 i A og kveða(A)

(B) ‘Qꝩeþa’ 16r9 i B).

4.3.2.55 ⟨r⟩
⟨r⟩ forekommer omtrent 18.000 gange i A og anvendes i(A)
følgende funktioner:2

for /r/ (ca. × 17.625), fx i app. auðr ‘ꜹðr’ 4r9, bardagi
‘barꝺagı’ 5r4, ráð ‘rað’ 6r35 drykkju ‘ꝺrẏccıo’ 7r42 og
hár ‘har’ 26v12.

1 Prikken noget utydelig.
2 I over 150 tilfælde kan funktionen principielt ikke bestemmes, da ⟨r⟩
enten forudgås eller efterfølges af en kontraktion, således i app. orrusta
‘or a’ 33r45, pron. þeirar ‘þr ar’ × 6, fx 23v44, þeira ‘þr a’/‘Þra’ × 146, fx
3v18, og þeiri ‘þr ı’ × 15, fx 7v31.

for /rr/ (× 6) i prop.Halldórr ‘hallꝺor’ 8v20, pron. nøkk-
urra ‘nocqrͦa’ 19v533 og adj. dýrri ‘ꝺẏrı’ 19v43, kyn-
stórr ‘kẏnstor’ 35r25, norrǿnir ‘norøn’͛ 8r48 og norrǿnu
‘noreno’ 8v51.

for /hr/ (× 3) i app. hraustleik ‘rꜹstleıc’ 25v10, vb. hruðusk
‘rvþvſc’ 34v30 og præt. part. hreinsat ‘reınſat’ 22r31.

⟨rr⟩ for /rr/ (× 48), fx i app. orrustu ‘orr ’ 25v12 og stór-
refsinga ‘storreꝼſınga’ 31r24, pron. nøkkurr ‘noccorr’
22r54 og adj. kyrra ‘kẏrra’ 20r33 og ǫrr ‘ǫrr’ 21r19.

⟨ ͛r⟩ for /err/ (× 27), fx i app. herra ‘hr͛a’ 22v28, pron. ein-
hverrar ‘eınhvr͛ar’ 2r33 og hverr ‘hvr͛’ 8v8 samt adj. verri
‘vr͛ı’ 30v17.

⟨ ͛r⟩ for /Irr/ (× 6), fx i app. eptirróðrar ‘ept ͛roþrar’
9v27, fyrirráðsmaðr ‘ꝼır ͛ raz mͬ’ 20v19 og fyrirrúminu
‘ꝼır ͛ rvmıno’ 35r3.

⟨ r⟩ for /yrr/ (× 1) i adj. fyrri ‘ꝼ rı’ 4v32.

⟨hr⟩ for /r/ (× 1), se afsnit 4.3.2.23.

⟨[hH]r⟩ for /hr/ (× 138), se afsnit 4.3.2.23 og 4.3.2.24.

Om forholdene ved adverbier med komparativ på -ar(r)
og superlativ på -a(r)st, se afsnit 5.10.2. Om andre tilfælde
med /(r)s/, se afsnit 4.4.5.2.12.
I B forekommer ⟨r⟩ godt 4500 gange og anvendes i føl- (B)

gende funktioner:4

for /r/ (× 4325), fx i app. bjarndýri ‘bıarnꝺyrı’ 10r27,
bryggjur ‘bryɢıoꝛ’ 10v23, drykknum ‘ꝺrycnō’ 11v31, gnýr
‘gnẏr’ 16v31 og ráð ‘rað’ 16r3.

for /rr/ (× 6) i prop. Einarr ‘eınar’ 10r8, Gizurr ‘gızvr’
17r32 og Ívarr ‘Jvar’ 12v27, app. jǫfurr ‘ıoꝼvr’ 25r17 og
vb. ferr ‘ꝼęr’ 17r39 og spyrr ‘ſpẏr’ 11v54.

for /hr/ (× 8) i prop. Hringaríki ‘rınga rıcı’ 10v57 og
Hringunesi ‘rıngo neſı’ 12v29 samt app. hríð ‘rıþ’ 11r25
og 12r17, hring ‘rıng’ 10v44 og hringinn ‘rıng’ 10v45,
‘rıngıƞ’ 10v33 og ‘rıngı’ 10v33.

⟨rr⟩ for /rr/ (× 8) i prop. Geirrøð ‘geírroð’ 15v19 og Geir-
røðr ‘geırrǫðꝛ’ 15v21, app. dǫrr ‘ꝺꜹrr’ 17r5 og fyrirrúm-
inu ‘ꝼırır rumıno’ 13r4, pron. várra ‘várra’ 17r42 og adj.
dreyrrauðan ‘ꝺreyrrꜹꝥ’ 14v6, kyrrir ‘kyrrır’ 12r45 og
kyrrum ‘kyrrō’ 14v38.

⟨rr⟩ for /r/ (× 2) i app. dýrsins ‘ꝺyrrſınſ’ 10r45 og vb. gerir
‘gꜹrr’͛ 10r8.

3Alternativt kunne ⟨o⟩ tolkes som afspejlende /vor/.
4 I omtrent 30 tilfælde kan funktionen principielt ikke fastslås, da
det umiddelbart forudgående eller efterfølgende er kontraheret (eller
suspenderet). Af sådanne tilfælde kan nævnes appellativformen orr-
usta ‘Or’ 25r45, pronominalformerne nøkkurr ‘nocqr’ 12v10, nøkkurra
‘nocqra’ 10r41, nøkkurri ‘nocqrı’ 17v13, þeira, fx ‘þr a’ 11r16, og þeiri, fx
‘þr ı’ 10v21.

4.3.2.55
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⟨ꝛr⟩ for /rr/ (× 38), fx i prop. Arnórr ‘arnnoꝛr’ 13r21 og
Þórr ‘þóꝛr’ 15v20, app. forráði ‘ꝼoꝛ·raþı’ 13v51 og orr-
usta ‘oꝛr ’ 13r9 samt præt. part. gǫrr ‘gǫꝛr’ 14v14.

⟨ꝛr⟩ for /r/ (× 2) i prop. Nóregi ‘noꝛr ’ 13v32 og Nóreg
‘noꝛr ’ 15v4.

⟨ ͛r⟩ for /err/ (× 57), fx i app. herra ‘hr͛a’ 11v14 og herr
‘hr͛’ 25r28 samt pron. hverr ‘hvr͛’ 10v14 og nøkkurrar
‘nꜹccvr͛ar’ 10r1.

⟨ ͛r⟩ for /Irr/ (× 2) i fyrirrúmit ‘ꝼır ͛ rumıt’ 13r33 og fyrir-
rúminu ‘ꝼır ͛ rumıno’ 14v3.

⟨ ͬr⟩ for /arr/ (× 1) i prop. Ívarr ‘Jꝩrͬ’ 12v23.

⟨ ͬr⟩ for /Arr/ (× 1) i app. ábyrgðarráð ‘a·byrgþ|ͬraþ’
13v27–28.

⟨ r⟩ for /yrr/ (× 1) i den sammensatte konjunktion fyrr
en ‘ꝼ r en’ 12v7.

⟨hr⟩ for /hr/ (× 29), se afsnit 4.3.2.23.

Præpositionen fyr på 14v33, der må læses som enten ‘ꝼ r’
eller ‘ꝼrͮ’, skal muligvis betragtes som en rettelse foretaget
under skrivningen (skriveren er måske fejlagtigt begyndt
at skrive præp. frá,1 men har rettet fejlen ved tilføjelse af
den interlineære abbreviatur).
Som ved A kan der henvises til afsnit 5.10.2 for en re-

degørelse for forholdene ved adverbier med komparativ på
-ar(r).

4.3.2.56 ⟨R⟩
⟨R⟩ anvendes 14 gange i A for /r/, fx i propriumformerne(A)
Roðbert ‘Roþbt͛’ 20r15 og Rǫgnvaldr ‘Rꜹgƞv’͛ 35v23, appel-
lativformerne ráðs ‘Raþſ’ 9v32 og riddarinn ‘Rıꝺð’ 19r42
samt adjektivformen rauðri ‘Rꜹðrı’ 34v40.

I B anvendes ⟨R⟩ blot én gang for /r/ i propriumformen(B)
Ragnhildr ‘Ranħ’ 14r31.

4.3.2.57 ⟨ʀ⟩
⟨ʀ⟩ forekommer knap 900 gange i A og anvendes i følgende(A)
funktioner:2

for /rr/ (ca. × 875), fx i app. byrr ‘bẏʀ’ 8v9, dyrrnar ‘ꝺẏʀn-
ar’ 20v25, forrǽði ‘ꝼoʀeþı’ 6r44, herra ‘heʀa’ 6r30, jǫf-
urr ‘ıoꝼvʀ’ 20r39 og orrusta ‘oʀosta’ 24v23.

for /r/ (× 26). Bortset fra prop. Maríu ‘maʀıo’ 2v31,
app. riddararnir ‘ʀıꝺð’ 19r46 og riddarinn ‘ʀıꝺꝺarıɴ’
19r38 kun i medial- og finalstilling, fx i app. fortǫlur
‘ꝼoʀtolor’ 33v3 og pron. várom ‘vaʀō’ 4r15 og yðar
‘ẏðaʀ’ 36r31.

1 ‘ꝼ’ᷓ og ‘ꝼ ’ kan hos nogle skrivere udvise stor lighed.
2 I pronominalformen ‘þʀı’ 36v34 kan funktionen principielt ikke fast-
slås, da det umiddelbart forudgående er kontraheret.

⟨ʀ⟩ for /rr/ (× 2) i pron. annarra ‘aɴaʀa’ 33r26 og várri
‘vaʀı’ 4r11.

⟨ ͛ʀ⟩ for /err/ (× 5) i app. þverrir ‘þvʀ͛ır’ 21r22 og pron.
hverr ‘hvʀ͛’ 2r7, 24r30, 28r26 og 37v9.

Om forholdene ved adverbier med komparativ på -ar(r),
se afsnit 5.10.2.

I B forekommer ⟨ʀ⟩ ca. 185 gange og anvendes i følgende (B)
funktioner:

for /rr/ (ca. × 180), fx i app. byrr ‘bẏʀ’ 12r45 og herra
‘heʀa’ 11v9, pron. okkarrar ‘oaʀar’ 12r53 og adj. fǿrr
‘ꝼęʀ’ 16r10 og stǿrri ‘stʀı’ 13r11.

for /r/ (× 6) i app. árhlut ‘ꝼıaʀ lvt’ 13v11, herinn ‘heʀı’
13r10 og þroskamaðr ‘þroſca ᴍ a þ ʀ’ 12r24,3 pron. vár
‘váʀ’ 12v50, adj. allhár ‘allhaʀ’ 16r29 og kard. tvǽr
‘tvʀ’ 13r21.

⟨ ͛ʀ⟩ for /err/ (× 1) i adj. verri ‘vʀ͛ı’ 16v9.

Om forholdene ved adverbier med komparativ på -ar(r),
se afsnit 5.10.2.

4.3.2.58 ⟨ꝛ⟩
⟨ꝛ⟩ optræder blot 31 gange i A og anvendes altid for /r/, (A)
fx i appellativformerne brǿðr ‘brøðꝛ’ 19v15, feðr ‘ꝼeꝺꝛ’ 4v8,
fékostnaðr ‘ꝼe|costnaðꝛ’ 1r8–9 og fǫrinni ‘ꝼoꝛıƞı’ 2v4, pro-
nominalformen yðr ‘ẏðꝛ’ 3v14 og verbalformen rýðr ‘rẏðꝛ’
19v5.

I B anvendes ⟨ꝛ⟩ langt hyppigere og optræder omtrent (B)
600 gange i følgende funktioner:

for /r/ (ca. × 550), fx i app. aldr ‘allꝺꝛ’ 11r13, borð ‘boꝛð’
13r6, forellri ‘ꝼoꝛ·ellrı’ 14r3, gørsemi ‘gǫꝛſımı’ 12v3 og
tjǫru ‘tíoꝛv’ 16v45.

⟨ꝛr⟩ for /rr/ (× 38), se afsnit 4.3.2.55.

⟨ꝛr⟩ for /r/ (× 2), se afsnit 4.3.2.55.

4.3.2.59 ⟨s⟩
⟨s⟩ forekommer godt 450 gange i A fordelt på et relativt (A)
begrænset antal ordformer. Det anvendes for:4

/s/ i initialstilling (ca. × 175) i et meget begrænset antal
ordformer, nemlig pron. sér ‘s’͛ × 94, fx 6v15, adv. svá
‘s’ͣ × 66, fx 6r27, og vb. sér ‘s’͛ × 13, fx 6v6, ‘ser’ 5r5 og
spyrr ‘sp’ 5v215 – bortset fra tre tilfælde kun i forbin-
delse med interlineære forkortelser.

3 I dette tilfælde kan brugen af ⟨ʀ⟩ tænkes at udspringe af spatieringen.
4 I godt 200 tilfælde hvor ⟨s⟩ anvendes somdel af forkortelser for former
af pron. sjá, kan funktionen principielt ikke bestemmes pga. den for-
udgående kontraktion. Det drejer sig eksempelvis om þessa ‘þs a’ 6r34,
þessar ‘ꝥsar’ 20r26, þessi ‘þs ı’ 7v12, þessir ‘þs ır’ 4v36, þessu ‘þs o’ 7v2 og
þessum ‘ꝥsō’ 6v38.

5Desuden “initialt” i anden del af patronymet Goðinasonar ‘Goꝥ .s.’
20r13 (i rød overskrift).
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/s/ i finalstilling (× 35), fx i app. búandahers ‘bvanꝺa hs͛’
9r47, bǿjarins ‘bøıarīs’ 6r8, byskups ‘ƀps’ 32r50, heims
‘heīs’ 32r27 og konungs ‘ꝁs’ 18r30.1

/ss/ (× 3) i app. hrossin ‘hsͦın’ 5r43 og hrossit ‘hsͦıt’ 21r4 og
21r5.

Om forholdene i nom./gen. sg. af proprietMagnús, hvor
det principielt ikke kan afgøres omman skal regnemed /s/
eller /ss/, se afsnit 5.2.3.2. Samme usikkerhed finder man i
appellativformen sǫnghúshornit ‘ſꜹnghvs hornıt’ 35r55.

⟨s⟩ optræder godt 300 gange i B og bruges for:2(B)

/s/ i initialstilling (× 145) i et meget begrænset antal ord-
former, nemlig app. sveinninn ‘.s.’ 13v14, former af
proprierne Sigurðr ×9, fx ‘.s.’ 25r22, og Sveinn ×44,
fx ‘.s.’ 13r13, adj. saklaust ‘sac lꜹst’ 13r25 og adv. svá ‘s’ͣ
× 90, fx 10r4 og 15r5. Det helt overvejende antal ek-
sempler udgøres altså af proprier forkortede som ‘.s.’
og adv. svá. Brugen af ⟨s⟩ i disse tilfælde skyldes sand-
synligvis ikke den initiale stilling. I tilfældenemed ‘.s.’
er betegnelsen rimeligvis valgt for at undgå sammen-
blanding med forkortede former af visse verber (især
segja), hvorimod brugen ved svá er forårsaget af den
interlineære abbreviatur.

/s/ i medialstilling (× 15) i adv. hversu ‘hvs͛o’ × 14, fx
10r38 og 13v38 samt ‘hverso’ 13v49.

/s/ i finalstilling (× 17), fx i app. hrís ‘h s’ 10v55 og jarðhús
‘ıarþhs’ 11r24, pron. hans ‘ħs’ 12v34 og adj. laus ‘lꜹs’
13r11.

/ss/ (× 85) i et relativt begrænset antal ordformer, fx app.
Laurentiusmessuaptann ‘lꜹrentıuſ meso apt ’ 13r3 og
misseri ‘mısı͛’ 13v57, pron. oss ‘os’ 13r9, þess ‘þes’ 12r9
og þessa ‘þesa’ 10r19, adj. lauss ‘lꜹs’ 10v43 og vb. vissu
‘vıso’ 12v10. Bemærk at ⟨s⟩ i denne funktion er bety-
delig mere frekvent end i A.

4.3.2.60 ⟨ſ ⟩
⟨ſ ⟩ forekommer godt 10.500 gange i A og anvendes i føl-(A)
gende funktioner:3

1Til denne brug må også regnes to eksempler, hvor ⟨s⟩ anvendes “finalt”
i første del af kompositum (stavelsesfinalt foran mellemrum), nemlig
appellativformerne Matheusmessuaptann ‘matħs mͦ|aptan’ 18v43–44
og óðinsdegi ‘oþīs ꝺegı’ 18v44. Endelig må man inkludere 31 tilfælde,
hvor ⟨s⟩ manifesteres som et ords sidste graf på grundlinjen og blot ef-
terfølges af en interlineær abbreviatur. Dette forekommer i proprium-
formerne Eysteins ‘Eẏs’ 28r40 og Geirsteinn ‘Geırs ’ 36v25, appellativ-
formerne keisara ‘keıs ’ × 8, fx 26r5, og ‘keıs’͛ × 4, fx 26r8, keisari ‘keıs ’
× 13, fx 26r16, og ‘keıs’͛ 26r1 og 26r4 samt adj. brynjulausir ‘brẏnıo·lꜹs’͛
19r52 og vápnlausir ‘vapnlavs’͛ 2v7. Yderligere kommentarer til brugen
gives i afsnit 4.4.5.2.13.

2 I knap 60 tilfælde med former af pron. sjá kan funktionen principi-
elt ikke bestemmes, da det umiddelbart forudgående og/eller efterføl-
gende er kontraheret, således i þessa ‘þs a’ × 7, fx 12v35, þessar ‘þsār’ × 2,
fx 12r14, þessi ‘þs ı’/‘Þsı’ × 16, fx 13r11, þessir ‘þs ır’ × 3, fx 12v41, þessu
‘þs o’ × 17, fx 11r34, þessum ‘þs ō’ × 2, fx 11v42 og 13r18 samt ‘þs m’ 15v29.

3 Jf. desuden behandlingen af ⟨st⟩ i afsnit 4.3.3.19.

for /s/ (ca. × 9700), fx i app. afskipti ‘aꝼſcıptı’ 6v15, ásjá
‘aſıa’ 23v20, bǿjarins ‘bøıarınſ’ 5v4, dags ‘ꝺagſ’ 4r3, sakir
‘ſac’͛ 3r44 og skipinu ‘ſcıpıno’ 8r23.

for /ss/ (× 2) i app. hross ‘hroſ’ 21r3 og pron. oss ‘oſ’ 1v54.

⟨ſſ ⟩ for /ss/ (ca. × 400),4 fx i app. hámessu ‘hameſſo’
29v30, hauss ‘hꜹſſ’ 24r8, hrossin ‘hroſſın’ 5r44 og húss-
ins ‘hvſſınſ’ 35v30 samt pron. oss ‘oſſ’ 4r10 og þessar
‘þeſſar’ 26v39.

⟨ſſ ⟩ for /s/ (× 10) i prop. Þóris ‘þorıſſ’ 5r28 og app. bús
‘buſſ’ 18r24 og ‘bvſſ’ 28v10, fús ‘ꝼvſſ’ 37v11, hellisins
‘hellıſſınſ’ 25v43, leyfis ‘leẏꝼıſſ’ 29v21, ríkis ‘rıkıſſ’ 18r35,
ríkisins ‘rıkıſſınſ’ 3v39 og 5r11 og rǽsis ‘reſıſſ’ 33v38.

⟨ſſ ⟩ i pluralisformer (× 13) i former af app. (-)sonr,
nemlig synir ×6, fx ‘.ſſ.’ 36v17, sonu ‘.ſſ.’ 34r30,
35r19, sonum ‘.ſſ.’ 33v30, sona ‘.ſſ.’ 29r56,Kolbeinssynir
‘kolƀ.ſſ.’ 34r18, ‘kolƀ .ſſ.’ 34v54.Desuden i pron. sínum
‘ſſ.’ 1r5.

Om forholdene ved adverbier med komparativ på -ar(r),
se afsnit 5.10.2.
Om forholdene i nom./gen. sg. af proprietMagnús, hvor

det principielt ikke kan afgøres om man skal regne med
/s/ eller /ss/, se afsnit 5.2.3.2. Samme usikkerhed finder
man i appellativformen hússfreyju ‘hvſſꝼ ’ 27r37. Endelig er
tolkningen af Foss ‘ꝼorſſ’ 33v19 principielt usikker (om for-
holdene ved /(r)s/, se afsnit 4.4.5.2.12 under “Særlige til-
fælde”).
Om brug af ⟨ſ ⟩ for dental + /s/, se afsnit 4.4.5.2.13.5

I B forekommer ⟨ſ ⟩ godt 2200 gange og anvendes i føl- (B)
gende funktioner:6

for /s/ (ca. × 2200), fx i app. ágangs ‘agangſ’ 13v29, ásjá
‘aſıa’ 12r8, byskup ‘bẏſcvp’ 17r34, sagan ‘ſagan’ 12r13 og
skáld ‘ſcallꝺ’ 15v8.

for /ss/ (× 8) i pron. þess ‘þeſ’ × 6, fx 11r19, og adj. alló-
þesslig ‘allo·þeſlıg’ 16v56 og ýmissa ‘ymıſa’ 10v23.

⟨ſſ ⟩ for /ss/ (× 17)7 i fx app. íssinn ‘ıſſı’ 15r54, Maríu-
messu ‘marıo meſſo’ 11v57 og missýni ‘m⸌ı⸍ſſynı’ 14r54

4Heraf 15 tilfælde hvor der i komposita er mellemrum mellem de to
forekomster af ⟨ſ ⟩. Ud over de omtrent 400 tilfælde med ⟨ſſ ⟩ fin-
der man 50 eksempler hvor et kompositums to led er adskilt af et ⟨.⟩
der tjener som abbreviatur, fx i patronymformerne Eilífsson ‘eılıꝼſ.ſ.’
22r18,Hreiðarssonar ‘hreıþarſ.ſ.’ 6r38, Jóanssyni ‘ıoanſ.ſ.’ 27r4, Steinars-
son ‘steınarſ.ſ.’ 21r29 og Ulfsson ‘vlꝼſ.ſ.’ 3v7, idet sådanne former i nær-
værende analyse betragtes som komposita.

5Om forholdene ved refleksivformanten, se afsnit 5.8.2.9.
6 I omtrent 15 tilfælde kan funktionen principielt ikke fastslås, da en
kontraktion forudgår eller efterfølger ⟨ſ ⟩. Som eksempler kan nævnes
appellativformerne konungsskipinu ‘ꝁ ſcı|pıno’ 12v2–3 og konungssyni
‘ꝁ ſynı’ 11r17.

7Herudover ni tilfælde hvor et kompositums to led er adskilt af et ⟨.⟩
der tjener som abbreviatur, i patronymformerne Erlingsson ×2, fx ‘er-
lıngſ.ſ.’ 12v41, Eyjolfsson ‘eyıolꝼſ.ſ.’ 15r53, Glúmssonar ‘glvmſ.ſ.’ 17r36,
Ívarsson ×2, fx ‘ıꝩarſ.ſ.’ 14v19,Ótryggssonar ‘otryɢſ.ſ.’ 15r51 ogUlfsson-
ar × 2, fx ‘vlꝼſ.ſ.’ 15v6.
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samt pron. ossum ‘oſſom’ 12v25, þessu ‘þeſſo’ 10r19 og
10v29 samt þess ‘þeſſ’ 16v43 og 17r33.

⟨ſſ ⟩ for /s/ (× 1) i vb. flensa ‘ꝼlęnſſa’ 12r57.

Om forholdene i nom. af proprietMagnús, hvor det som
allerede nævnt principielt ikke kan afgøres om man skal
regne med /s/ eller /ss/, se afsnit 5.2.3.2.

4.3.2.61 ⟨S⟩
⟨S⟩ optræder omtrent 650 gange i A for /s/, fx i propri-(A)
umformerne Símón ‘Sımon’ 37v55 og Sveinn ‘.S.’ 4v32, ap-
pellativformerne saga ‘Saga’ 20r33 og skipit ‘Scıp’ 6r8 samt
pronominalformerne sá ‘Sa’ 6v11 og sú ‘Sv’ 24r36.

I B anvendes ⟨S⟩ ca. 80 gange for /s/, fx i proprium-(B)
formerne Steinkell ‘Steınkell’ 14v18 og Stúfr ‘.S.’ 17v5, ap-
pellativformerne sigr ‘Sıgr’ 13v17 og skrín ‘Scrın’ 13v11 samt
pronominalformerne sá ‘Sa’ 13r43 og sú ‘Sv’ 12r13.

4.3.2.62 ⟨t⟩
I A forekommer ⟨t⟩ godt 12.150 gange1 og anvendes i føl-(A)
gende funktioner:2

for /t/ (ca. × 10.100), fx i app. bát ‘bat’ 32v45, dǿtr ‘ꝺøtr’
8v41, tǫskur ‘toſcor’ 4r2, tiltekja ‘tıltekıa’ 7v24 og við-
tǫkur ‘v tocor’ 33v10 samt præt. part. brotit ‘btͦıt’ 2r12.

for /þ/ i tryksvag finalstilling (× 155), fx i app. hernað
‘hernat’ 9r50 og trúnað ‘trvnat’ 19r14, adj. gullmunnuð
‘gullmvɴvt’ 9r41 og vb. berið ‘bı͛t’ 21r5, hǫfðuð ‘hoꝼþot’
28v36, takið ‘takıt’ 22v53 og vitið ‘Vıtıt’ 26r30.

for /þ/ i andre stillinger (× 2) i app. rǿkðarmálum
‘røctar malō’ 24r43 og vanlykðum ‘van|lẏctō’ 1v38–39.

for /tt/ (× 12), fx i app. sáttarfundr ‘ſatar ꝼꝺr’ 6v57
og vǽttvanginum ‘vetꝼangınō’ 24v45, adj. skjóttbúin
‘ſcıotbvın’ 28r16, adv. lítt ‘lıt’ 27r5 og vǽttki ‘vętkı’ 19v7,
kard. eitt ‘eıt’ 28r15 og vb. sǽttask ‘ſetaſc’ 22v51 og kvatt
‘qtͣ’ 1v29.

⟨tt⟩ for /tt/ (ca. × 1525), fx i app. banasótt ‘bana ſott’
21r26, dóttur ‘ꝺottor’ 24r32, drótt ‘ꝺrott’ 9r28, hǫtt
‘hott’ 6r17, léttlǽtiskonum ‘lettlętıſ conō’ 8r1 og réttr
‘rettr’ 28r49.

⟨tt⟩ for /t/ (× 3) i adj. langt ‘langtt’ 37r28, vb. gat ‘gatt’
2v29 og præt. part. ort ‘ortt’ 5v18.

⟨ṫ⟩ for /tt/ (× 2) i adj. heitt ‘heıṫ’ 19v26 og vb. þǿtti ‘þøṫı’
7r21.

1 Jf. desuden behandlingen af ⟨st⟩ i afsnit 4.3.3.19.
2 I omtrent 250 tilfælde kan funktionen principielt ikke bestemmes, da
det umiddelbart forudgående er kontraheret. Det drejer sig om pro-
nominalformerne þetta, fx ‘þt a’ 29r22, og præteritumformer af verbet
þykkja, fx þǿtti ‘þt ı’ 3r22.

⟨th⟩ for /t/ (× 5) i prop. Elísabeth ‘elıſabeth’ 3r35 og 3r45
ogLotharium ‘lotharı’ 26r42 samt app.Bartholomeus-
messuaptann ‘bartholomeuſ meſſo aptan’ 24v173 og
Matheusmessuaptann ‘matħs mͦ|aptan’ 18v43–44.

⟨tz⟩ for /tts/4 (× 3) i app. spotts ‘ſpotz’ 4r50 og spottsins
‘ſpotzınſ’ 8v34 samt adj. kringlótts ‘c nglotz’ 26r21.

I en række tilfælde er det mere eller mindre usikkert
hvad ⟨t⟩ betegner. Disse tilfælde omtales i afsnit 4.3.2.23
(⟨th tth⟩ i propriet Goð(þ)ormr/Guttormr og sammensæt-
ninger hermed), afsnit 4.4.5.2.14 (appellativformen dróttni
og former af appellativet dróttning) og afsnit 5.10.1.3 (adv.
brot(t)). Af andre mere bemærkelsesværdige former med
⟨t⟩ kan nævnes propriumformerne Apardjón ‘apartıon’
35v46 og Roðberts ‘rotbt͛z’ 20r15.
I B forekommer ⟨t⟩ godt 3500 gange og anvendes i føl- (B)

gende funktioner:5

for /t/ (ca. × 3000), fx i bǿtr ‘btr’ 16r51, tali ‘talı’ 13v26,
þingit ‘þıngıt’ 11r43, ǽtlan ‘etlan’ 14r12 og ǫltólum ‘ꜹl-
tol’ 11r41.

for /þ/ i tryksvag finalstilling (× 33), fx i app. fagnað
‘ꝼagnat’ 12r46 og hernað ‘hernat’ 12v28 samt vb. byggið
‘byggıt’ 13v39, gerið ‘Gerıt’ 13v33, sǫgðuð ‘ſꜹgꝺvt’ 16r49
og vilið ‘vılıt’ 16v1.

for /þ/ i andre stillinger (× 2) i styrkðarmaðr ‘styrct ͬᴍͬ’
11r17 og vakðir ‘vactır’ 11v10.

for /tt/ (× 64), fx i app. flótta ‘ꝼlota’ 15r14 og sǽtt ‘ſét’
14v18, adj. fátt ‘ꝼat’ 11v23 og hljótt ‘hlıot’ 16v35 og pron.
sitt ‘ſıt’ 14v31.

⟨tt⟩ for /tt/ (ca. × 350), fx i app. sǽttir ‘ſettır’ 10r13, nótt
‘nott’ 11r23, ǽttjǫrðu ‘ęttıꜹrþo’ 25r17, kvitt ‘qtt’ 15r47 og
spotti ‘ſpottı’ 13v33.

⟨ṫ⟩ for /tt/ (× 7) i pron. sitt ‘ſıṫ’ 10r28, adj. gott ‘goṫ’ 15v24
og hǽtt ‘heṫ’ 16v10, kard. eitt ‘eıṫ’ 11v31, adv. lítt ‘lıṫ’
11r38, konj. þótt ‘þoṫ’ 10v38 og vb. þǿtti ‘þęṫı’ 11v24.

⟨ṫ⟩ for /t/ (× 1) i vb. ǽtluðu ‘eṫloþo’ 12v30.

⟨tt⟩ for /t/ (× 37), fx i app. dǿtrum ‘ꝺǫttr’ 13v31, vetrinn
‘vett n’ 17v12, graut ‘grtt’ 15v45, mat ‘matt’ 12v9 og
hlutrinn ‘lutt n’ 10v22 samt pron. eitthvert ‘eıtt hvt͛t’
10r32.

I et mindre antal tilfælde er det usikkert hvad ⟨t⟩ beteg-
ner. Disse tilfælde omtales i afsnit 4.4.5.2.14 (appellativfor-
men dróttni og former af appellativet dróttning) og afsnit
5.10.1.3 (adv. brot(t)).

3 I håndskriftet er ‘aptan’ rettet fra ‘ꝺag’.
4De omtrent 100 eksempler med ⟨tz⟩ for /ts/ (fx langaspjóts ‘langa-
ſpıotz’ 20r15) og /t/ + refleksivformant ⟨z⟩/⟨zc⟩ (fx lízk ‘lıtz’ 1v2 og
lízk ‘lıtzc’ 5v32) er inkluderet i de ca. 10.100 eksempler på ⟨t⟩ for /t/.
Se også afsnit 4.3.2.76.

5 I omtrent 80 tilfælde kan funktionen principielt ikke bestemmes, da
det umiddelbart forudgående er kontraheret. Som i A udgøres de fleste
af tilfældene af pronominalformen þetta, fx ‘þt a’ 14v13.
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4.3.2.63 ⟨T⟩
⟨T⟩ anvendes 23 gange i A for /t/, fx i propriumformen(A)
Tosti ‘.T.’ 19r40, appellativformen tilgangr ‘Tılgangr’ 18r30
og verbalformerne tók ‘⸍Tok⸌’ 10v56, telja ‘Telıa’ 18v8 og
treystuzk ‘Treẏstvſc’ 25v26.

I B forekommer ⟨T⟩ seks gange for /t/ i propriumfor-(B)
men Túta ‘Tvta’ 15v49, præp./adv. til ‘Tıl’ 16r55 og verbal-
formerne taka ‘Taca’ 12r17, tak ‘Tac’ 11r41 og 11r48 samt tók
‘Toc’ 10v56.

4.3.2.64 ⟨u⟩
⟨u⟩ forekommer omtrent 250 gange i A og anvendes for:(A)

/u/ (ca. × 200) i et ganske begrænset antal lemmata, fx
prop. Sigurðar ‘ſıgurþar’ 6r28, app. gull ‘gull’ 7r38, hlut
‘lut’ 19r20 og spurning ‘ſpurg’ 33r6 samt vb. spurði
‘ſpurþı’ 6r26 og þurfa ‘þurꝼa’ 8v25.

/ú/ (× 27), fx i prop. Magnús ‘Magnuſ’ 20v22 og Skúla
‘ſcula’ 20r3, app. bús ‘buſſ’ 18r24, stafnrúm ‘staꝼnrū’
18v12 og þúsundum ‘þuſꝺū’ 18v50 samt pron. þú ‘þu’
7r5 og 22v8.

/U/ (× 18), fx i app. fégjǫfum ‘ꝼegıoꝼū’ 21r18, fyrirsǫngs-
kápur ‘ꝼıreſongſ ca|pur’ 32r44–45 og lífinu ‘lıꝼınu’ 1r51,
adj. tíguligra ‘tıgulıg’ᷓ 20r34 og præt. part. skipuð ‘ſcıp-
uð’ 23r58.

/v/ (× 5) i prop. Eyvindr ‘eẏuīꝺr’ 7r45,1 app. niðrlag ‘nıþr-
lag’ 3r33, adj. verra ‘ueʀa’ 22v1 og vb. kváðu ‘quoþo’
22r24 og var ‘uar’ 19r15.

Som usikker må funktionen vel betegnes i de fremmede
propriumformer Kolumkilla ‘colūkılla’ 23r28 ogNikolaum
‘nıcolaū’ 37r10 samt appellativformen Bartholomeusmessu-
aptann ‘bartholomeuſ meſſo aptan’ 24v17.2

I B forekommer ⟨u⟩ knap 700 gange og anvendes for:(B)

/u/ (ca. × 325), fx i app. atburðum ‘atburꝺō’ 17r27, djǫrfung
‘ꝺıꜹrꝼung’ 12r18, fingrgull ‘ꝼıngr gull’ 14r26 og fund
‘ꝼunꝺ’ 14r38 samt præp. um ‘ū’ 11v10 og undir ‘unꝺır’
11r22.

/ú/ (ca. × 135), fx i app. búanda ‘buanꝺa’ 10r23, dúkinn
‘ꝺucın’ 13r51 og rúmsins ‘rumſınſ’ 16v2 og pron. þú ‘þu’
14v22.

/y/ (× 1) i vb. spyrr ‘ſpuʀ’ 12r10.

/U/ (ca. × 100), fx i app. dýnunum ‘ꝺynonū’ 10r7,
fǫður ‘ꝼꜹþur’ 14r47, sǫgunni ‘ſꜹguı’ 12r19 og umrǿðu
‘ reþu’ 11v10 samt præt. part. fǫstnuð ‘ꝼꜹstnuð’ 13v53.

1 I dette tilfælde er ⟨u⟩ imidlertid resultat af en rettelse fra et påbegyndt
⟨st⟩.

2 I håndskriftet er ‘aptan’ rettet fra ‘ꝺag’.

/v/ (ca. × 120), fx i app. hirðvistar ‘hırþuıstar’ 11r26, kvǽði
‘queþı’ 12v23 og svín ‘ſuın’ 11r47, pron. einhverju ‘eın-
huerıo’ 10v17 og vb. var ‘uar’ 11r19 og vill ‘uıl’ 11v9.

/f/ (× 5) i vb. gǽfa ‘geua’ 10v43, hafa ‘haua’ 10v37, 10v41
og 11v29 samt hafið ‘hauı’ 11r41.

andenkomponenten i /au/ (× 2) i prop. Auðun ‘Auþun’
10v18 og vb. launaða ‘launaþa’ 13v32.

4.3.2.65 ⟨U⟩
⟨U⟩ optræder én gang hos hver af skriverne. I A bruges det (A)

(B)
for /v/ i verbalformen ‘Uılltv’ 19v34 (med enklitisk þú), og
samme funktion har det i B i adv. vel ‘Uel’ 15v33.

4.3.2.66 ⟨ú⟩
⟨ú⟩ anvendes blot to gange i B for /ú/ i propriumformen (B)
Magnús ‘magnúſ’ 13r37 og appellativformen dúk ‘ꝺúc’ 13r53.

4.3.2.67 ⟨v⟩
⟨v⟩ forekommer omtrent 12.000 gange i A og anvendes i (A)
følgende funktioner:

for /u/ (ca. × 2450), fx i app. fundr ‘Ꝼvnꝺr’ 3r35, gull ‘gvll’
3v48, hluta ‘lvta’ 4r41, konungum ‘kongū’ 5r8, mun
‘mvn’ 7r44 og uppgǫngu ‘vgongo’ 19r7.

for /ú/ (ca. × 1775), fx i app. búa ‘bva’ 22v6, djúps ‘ꝺıvpſ’
23v15, húfa ‘hvꝼa’ 3r37 og skúarnir ‘ſcvarn’͛ 26r1 samt
pron. sú ‘ſv’ 6r10.

for /y/ (× 2) i adj. mylsk ‘mvlſc’ 23r32 og vb. ynni ‘vƞı’
1r28.

for /U/ (ca. × 375), fx i app. dómum ‘ꝺom’ 29r30,
fǫðurinn ‘ꝼꜹþvrıƞ’ 7v29, óhǽfu ‘vheꝼv’ 18r18, uppgǫngu
‘Vgongv’ 19r26 og veizluna ‘veızlvna’ 4r17.

for /v/ (ca. × 7125), fx i app. áverkinn ‘avk͛ıƞ’ 3r1, sveit
‘ſveít’ 3v32 og vald ‘valꝺ’ 4v42 samt pron. einhverja
‘eınhvı͛a’ 22v19 og hvat ‘hvat’ 24r16.

for /f/ (× 5) i prop. Alfífu ‘alꝼıvo’ 4r53 og Svarfaðardal
‘ſvarvaðar ꝺal’ 7v12, adj. nafarskeptum ‘navar·ſcep|tō’
31v18–19 og ofanverðan ‘ovanvþ͛an’ 18v5 samt adv.
ofan ‘ovan’ 23v38.

⟨[aA]v⟩ for /ǫ/ (× 15), se afsnit 4.3.2.1 og 4.3.2.2.

⟨[aA]v⟩ for /au/ (× 43), se afsnit 4.3.2.1 og 4.3.2.2.

i numeralier (× 56) i kard. og/eller ord. 5 × 15, fx ‘.v.’
29v31, 6 × 5, fx ‘.vı.’ 26r15, 7 × 12, fx ‘.vıı.’ 21r27, 8 × 5,
fx ‘vııȷ.’ 30r19, 15 × 15, fx ‘.xv.’ 3v37, 16 ‘xvı.’ 3r33 og
33r30 samt 18 ‘.xvııȷ.’ 34v32 og ‘.xvııı.’ 34v33.
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I omtrent 120 tilfælde er funktionen mere usikker.
Langt størstedelen af disse tilfælde omtales i afsnit
4.4.3.2.10 (appellativformer med oprindeligere -hugð) og
afsnit 5.4.1.2 (enklitisk þú). Desuden kan nævnes ét tilfælde
med ⟨v⟩ i appellativformen ǽttstýrǫndum ‘ettstẏrꝺō’ 19v43,
hvor ⟨v⟩ kan betegne såvel /ǫ/ som /U/, og nogle tilfælde
med (latinske) proprier på -us/-ús som Adríánus ‘aꝺrıanvs’
37r11, Fil(l)ippus ‘Phılıvs’ 35v12, Nikolaus ‘nıcholavſ’
37r111 og Odmarus ‘oꝺmarvſ’ 20r22 og 20r29. Om former
med -verð- vs. -urð-, se afsnit 4.4.3.2.3.

I B forekommer ⟨v⟩ godt 2400 gange og anvendes i føl-(B)
gende funktioner:

for /u/ (ca. × 375), fx i app. fémunum ‘ꝼemvnō’ 25r20,
fingrgull ‘ꝼıngr gvll’ 15v25, fluga ‘ꝼlvga’ 16v6, fund
‘ꝼvnꝺ’ 17v9, hlut ‘lvt’ 10r12 og umrǿðu ‘ reþu’ 11v10.

for /ú/ (ca. × 475), fx i app. bú ‘bv’ 10r26 og pron. sú ‘ſv’
13r34, adj. djúpri ‘ꝺıvprı’ 15r36, adv. úti ‘vtı’ 15v37 og
vb. trúir ‘trvır’ 15r49.

for /U/ (ca. × 120), fx i app. dǿtrum ‘ꝺǫttr’ 13v31, óttu
‘óttv’ 13r16, stofuna ‘stoꝼvna’ 16v46, sumur ‘ſumvr’
12v29 og vináttu ‘vınattv’ 11v20.

for /v/ (ca. × 1350), fx i prop. Ívarsson ‘ıvarſ .ſ’ 13v2,
app. kveldsǫngs ‘kvellꝺſꜹngſ’ 10v11, sveit ‘ſveıt’ 10r9 og
vaðmáli ‘vaþmalı’ 11v34 samt pron. eitthvert ‘eıt hvt͛’
13v26 og hvárr ‘hvaʀ’ 14v14.

for /f/ (× 27) i prop. Alfífuson ‘alꝼıvo.ſ.’ 17r23, app.
erfidrápu ‘ervıꝺpᷓo’ 17v10 og vb. hafa ‘hava’ × 24, fx
11r27, og hafi ‘havı’ 15v48.

i numeralier (× 13) i kard. 5 ‘.v.’ 15r46, 6 ‘.vı.’ × 6, fx 13r31,
7 ×4, fx ‘.vıȷ.’ 13r19, 8 ‘.vııȷ.’ 25r47 og 15 ‘xv’ 11r5.

I omtrent 70 tilfælde er funktionen mere usikker, først
og fremmest i en lang række tilfælde med enklitisk þú (se
afsnit 5.4.1.2). Om usikkerheden i tolkningen af rodvoka-
len i præt. konj. og præt. ind. af þurfa, se afsnit 5.8.1.4.10.
Om former med -verð- vs. -urð-, se afsnit 4.4.3.2.3.

4.3.2.68 ⟨V⟩
⟨V⟩ forekommer omtrent 135 gange i A og anvendes for:(A)

/u/ (× 22), fx i prop. Ulfr ‘Vlꝼr’ 24r52, app. uppgǫngu
‘Vgongo’ 24v38, adj. ungr ‘Vngr’ 21v3, vb. unnuð
‘Vɴoð’ 33r51 og præp. um ‘Vm’ 20v26.

/ú/ (× 6) i app. útferðarsaga ‘Vtꝼerþar ſaga’ 25r7, adj.
ólíkir ‘Vlık’͛ 30v21, ósǽllig ‘Vſellıg’ 31r37 og ótryggum
‘Vtrẏɢvm’ 32r22 samt adv. út ‘Vt’ 25v20 og 37v12.

1Her er ⟨v⟩ interessant nok rettet fra ⟨ſ ⟩ (vaklen mellem lat. Nicholaus
og isl.Nikolás).

/v/ (ca. × 110), fx i prop. Vilhjalmr ‘Vılħ’ 20r26, app. ván
‘Van’ 9r38 og verkmaðrinn ‘Vercmaþɴ’ 34r50, pron.
vér ‘Ver’ 4r5 og vit ‘Vıt’ 6v24 samt adv. vel ‘Vel’ 6v21.

I B forekommer ⟨V⟩ 37 gange og anvendes for: (B)

/u/ (× 4) i prop.Ulfr ‘Vlꝼr’ 11r4 ogUlfi ‘Vlꝼı’ 11r49, app.
undr ‘Vnðꝛ’ 13r15 og adv. upp ‘Vp’ 15v55.

/v/ (× 33), fx i app. víg ‘Vıg’ 17r17 og pron. vér ‘Ver’ × 8,
fx 15r4, adv. vel ‘Vel’ × 5, fx 12v21, og vb. var ‘Var’ × 3,
fx 13r33.

4.3.2.69 ⟨⟩
⟨⟩ bruges i A i alle fem tilfælde for /ú/ i propriumformen (A)
Úsu ‘ſo’ 18v31 og 18v45, adjektivformen togfúsa ‘togꝼſa’
18v50 og adv. út ‘t’ 7r54 og 37r21.

I B forekommer ⟨⟩ 16 gange og anvendes for: (B)

/ú/ (× 15) i app. búm ‘bm’ 11r53, jarðhús ‘ıarþhs’ 11r24,
úthlaupi ‘t lꜹpı’ 15v32 og útlǫndum ‘t|lꜹnꝺō’ 10r3–4,
adj. ófúss ‘vꝼs’ 11r5 og adv. nú ‘n’ 11v57 og út ‘t’ × 9,
fx 13r28.

/U/ (× 1) i app. jǫtun ‘ıotn’ 15v19.

4.3.2.70 ⟨⟩
⟨⟩ bruges én gang for /y/ i B i verbalformen spyrr ‘ſpʀ’ (B)
14r22.

4.3.2.71 ⟨ꝩ⟩
⟨ꝩ⟩ optræder ikke i A, men forekommer knap 375 gange i
B og anvendes for: (B)

/u/ (× 1) i præt. part. drukknir ‘ꝺrꝩcnır’ 10v11.

/v/ (ca. × 350), fx i app.mannvirðing ‘maꝩırþıng’ 14v21,
adj. óvitr ‘vꝩıtr’ 10r35, præp. við ‘ꝩıð’ 17r4, adv. svá ‘ſꝩa’
14r33 og vel ‘ꝩel’ 12r23 samt pron. vár ‘ꝩár’ 13v33 og vér
‘ꝩ’͛ 16r42.

/f/ (× 18) i vb. hafa ‘haꝩa’ × 17, fx 14v15, og hafi ‘haꝩı’
10v53.

4.3.2.72 ⟨x⟩
⟨x⟩ forekommer knap 150 gange i A og anvendes i følgende (A)
funktioner:

for /ks/ (× 53),2 fx i prop. Saxadóttur ‘ſaxa.ꝺ.’ 32r46, app.
málavǫxt ‘mala voxt’ 28r42, øxn ‘oxn’ 4r46, øxarskǫpt
‘øxar ſcopt’ 7r20 og ǫxl ‘ꜹxl’ 22r36, kard. sex ‘Sex’ 30v7
og vb. vex ‘vex’ 33v2.

2Altid /ks/, aldrig /k+s/.
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for /gs/ (× 2) i app. konungsvígslu ‘ꝁ vıxlo’ 18r38 og vígslur
‘vıxlor’ 32r50.

for /sk/ (× 3) i adj. vaskligastr ‘vaxlıgastr’ 32r51 og vaskligr
‘vaxlıgr’ 6v51 og 30v20.1

i romertal (× 88), fx i kard. 9 ‘.ıx.’ 23v19, 10 ‘.x.’ 35v21,
14 ‘.xıııı.’ 20r32 og 20 ‘.xx.’ 34v26 samt ord. 12 ‘.xıı.’
4v30 og 13 ‘.xııȷ.’ 5v7.

I B forekommer ⟨x⟩ godt 30 gange og anvendes i føl-(B)
gende funktioner:

for /ks/ (× 20), fx i app. oxa ‘oxa’ 11r46, sax ‘ſax’ 11v45,
vexti ‘vextı’ 15v1 og øxi ‘ꜹxı’ 11v5 samt vb. óx ‘ox’
17v20.

for /k+s/ (× 3) i app. loksins ‘loxınſ’ 11r25, 11v54 og 16v30.

for /gs/ (× 1) i app. bǿgslin ‘bex|líƞ’ 11v38–39.

i romertal (× 8) i kard. 10 ‘(.)x.’ × 4, fx 12v33, 14 ‘xıııȷ’ 11r5,
15 ‘xv’ 11r5 og 60 ‘.lx.’ 14v39 samt ord. 12 ‘.xıȷ.’ 14r36.

4.3.2.73 ⟨y⟩
⟨y⟩ forekommer godt 2300 gange i A og anvendes for:(A)

/y/ (ca. × 1400), fx i app. áhyggju ‘ahẏɢıo’ 27r13, byrðing
‘bẏrþīg’ 8r24, dyrrnar ‘ꝺẏʀnar’ 20v25 og yfirbragð
‘ẏꝼırbragð’ 32r48.

/ý/ (ca. × 450), fx i app. alþýðu ‘alþẏþo’ 6v29, býjarins
‘bẏıarınſ’ 35v7, gný ‘gnẏ’ 27v13 og hlýs ‘hlẏſ’ 8v26 samt
pron. ýmsum ‘ẏmſō’ 2v28.

/i/ (× 1) i app. fylkingu ‘ꝼẏlkyngo’ 33r50.

andenkomponenten i /ey/ (ca. × 475), fx i app. deyði
‘ꝺeẏþı’ 34r31, eyðir ‘eẏþır’ 3r19, ey ‘eẏ’ 32r27, fǫruneyti
‘ꝼnͦeẏtı’ 7r8 og meyjar ‘meẏıar’ 23r32.

Som et mere usikkert tilfælde med ⟨y⟩ kan nævnes ver-
balformen dunðu ‘ꝺẏnꝺo’ 18v51, hvor man kunne forvente
/u/.

I B forekommer ⟨y⟩ omtrent 650 gange og anvendes for:(B)

/y/ (ca. × 375), fx i app. bryggjur ‘bryɢıoꝛ’ 10v23, byskup
‘bẏſcvp’ 17r34, fylkis ‘ꝼylcıſ’ 25r16, kyns ‘kynſ’ 15v31,
nauðsyn ‘nꜹþſẏn’ 16r26 og yrkisefnin ‘yrkıſ eꝼnın’
16r14.

/ý/ (ca. × 150), fx i app. alþýðu ‘alþyþo’ 11v23, kýr ‘kẏr’
16r6, lýðir ‘lyþır’ 11r1, stýrimaðrinn ‘styrıᴍͬı’ 15v11 og
ýsu ‘ẏſo’ 17r3 samt vb. kný ‘knẏ’ 10r7.

1 Jf. også ‘vaxclıgast’ 28v16 for vaskligast. Endelig skal der måske læses
‘vaxlıxtı’ på 31v52, men første del af ordet er meget utydelig, og det er
muligt at man – som Finnur Jónsson – i stedet skal læse ‘vacrlıxtı’ (for
vakrligsti).

andenkomponenten i /ey/ (ca. × 120), fx i prop.Eysteinn
‘Eẏsteı’ 12r33 og app. ey ‘Eẏ’ 12v10, eyin ‘eẏın’ 17v31,
háreysti ‘hareystı’ 16v28 og leyfis ‘leẏꝼıſ’ 12v20.

/i/ (× 1) i adv. first ‘ꝼyrst’ 15v27.

andenkomponenten i ⟨ey⟩ for /au/ (× 2) i app. haugsins
‘heygſınſ’ 15r5 og kaupeyri ‘keẏpeyrı’ 12r24.

Om former med ⟨ey⟩ i app. gørsemi, se afsnit 4.4.3.2.14.
Om tilfælde med ⟨y⟩ for forventet /u/ i præteritumformer
af munu og þurfa, se hhv. afsnit 5.8.1.4.6 og 5.8.1.4.10.

4.3.2.74 ⟨Y⟩
⟨Y⟩ bruges en enkelt gang i A for /ý/ i verbalformen ýtti (A)
‘Ẏttı’ 21v4.

I B finder man det anvendt én gang for /y/ i verbalfor- (B)
men yrk ‘Yrc’ 15v17.

4.3.2.75 ⟨ý⟩
⟨ý⟩ er ikke belagt i A, men bruges en enkelt gang i B for (B)
/ý/ i verbalformen flýr ‘ꝼlýr’ 13r27.

4.3.2.76 ⟨z⟩
På grund af den særlige usikkerhed omkring ⟨z⟩’s funktion
som refleksivformant eller del af denne skelnes der i re-
degørelsen mellem brugen som (del)markør af refleksive
former og andre tilfælde.
Som refleksivformant eller del af denne anvendes ⟨z⟩ på

følgende vis i A:2 (A)

svarende til klassisk -sk (ca. × 625), fx i vb. andaðisk
‘anꝺaþız’ 18r34, bǫrðusk ‘borðvz’ 4v12, hittusk ‘hıttvz’
20v39, komsk ‘cōz’ 22v7 og tóksk ‘tocz’ 34v28.

svarende til klassisk -zk (ca. × 70). Det drejer sig om til-
fælde som i klassisk oldislandsk har /t+sk/ (ca. × 50),
fx vb. brýzk ‘brẏz’ 3r4 og lézk ‘lez’ 2r24 samt præt. part.
fundizk ‘ꝼvɴꝺız’ 26v30 og hafizk ‘haꝼız’ 9r16, og
/þ+sk/ (× 19), fx vb. annizk ‘aƞız’ 1v18, afrǿkizk
‘aꝼrøkız’ 34v9, minnizk ‘mıƞız’ 9r17 og kvazk ‘qvaz’
8v22.

⟨zc⟩ for klassisk -sk (ca. × 60).3 Bortset fra verbal-
formerne kǽtask ‘ketazc’ 31r26 og minnask ‘mıɴazc’
30r49 kun i eksempler hvor /t/ i skriften manifeste-
res foran refleksivformanten, fx verbalformerne lézk
‘letzc’ 29r45, lízk ‘Lıtzc’ 8r34 og sezk ‘ſetzc’ 22r37.

2 I 11 tilfælde kan funktionen principielt ikke bestemmes, fordi det
umiddelbart forudgående er kontraheret i verbalformen kvezk ‘qz’, fx
4v14. Om dannelsen af refleksive former, se også afsnit 5.8.2.9.

3Heraf tre tilfælde med ⟨zc⟩ efter /nn/ i vb. fannsk ‘ꝼaɴzc’ 23v33 og
28r46 og præt. part. minnzk ‘mınzc’ 9r25 samt ét tilfælde efter /ll/ i
vb. fellsk ‘ꝼellzc’ 36r42.
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⟨zc⟩ for klassisk -zk (ca. × 45). Det drejer sig om tilfælde
som i klassisk oldislandsk har /t+sk/ (× 34), fx vb.
mazk ‘mazc’ 6r40 og præt. part. búizk ‘bvızc’ 24r12 og
valizk ‘valızc’ 18v10, /d+sk/ (× 4) i vb. galzk ‘gallzc’
8v3, gelzk ‘gellzc’ 8v2 og helzk ‘hellzc’ 23r12 og 29v53
og /þ+sk/ (× 8) i vb. kvazk ‘qzͣc’ × 6, fx 23v24, og rézk
‘rezc’ 8r19 samt præt. part. beizk ‘beızc’ 6v15.

Ud over brugen som (del af) refleksivformanten anven-
des ⟨z⟩ i følgende funktioner i A:1

for /ts/ (ca. × 130),2 fx i prop. Knúts ‘knvz’ 20v39, app.
skartsmaðr ‘ſcarz maþr’ 32v27 og veizla ‘veızla’ 4r45,
adj. bazt ‘bazt’ 35r9 og beztan ‘beztan’ 21r20 samt vb.
lézt ‘lezt’ 3v10.

for /ds/ (ca. × 75),3 fx i prop. Englandshafi ‘englanz|haꝼı’
23v39–40 og Haralds ‘harallz’ 18v12, app. elds ‘ellz’
21v53, adj. norðlenzkr ‘norþleɴzcr’ 33v51 og adv. helzt
‘hellzt’ 6v42.

for /þs/ (ca. × 45),4 fx i prop. Hallvarðs ‘hallvarz’ 33v16
og app. uppfǿzlu ‘vꝼøzlo’ 1r16, gǿzka ‘gøzca’ 20v31
og orðstír ‘orztír’ 25r3.

for /dst/ (× 1) i adv. helzt ‘hellz’ 33r27.

⟨tz⟩ for /tts/ (× 3), se afsnit 4.3.2.62.

⟨dz⟩ for /dds/ (× 1) i prop. Odds ‘oꝺz’ 18r2.

for /s/ efter /ll/ (ca. × 40), fx i app. alls ‘ꝼıallz’ 21r49,
gullz ‘gullz’ 3r46 og áfalls ‘aꝼallz’ 29r8 samt pron. alls
‘allz’ 21v9.

for /s/ efter /nn/ (× 25), fx i prop. Víðkunns ‘vıþkvɴz’
27r44, app. mannzins ‘maƞzınſ’ 6r32 og linns ‘lıɴz’
9r43 samt adj. minnst ‘mıɴzt’ 32v26. Som særlig be-
mærkelsesværdige tilfælde kan nævnes þanns ‘þaɴz’
22r10 og 24r49 (= þann es/er). Begge eksempler op-
træder i poetisk kontekst.

for /s/ efter manifesteret dental (ca. × 65), fx i prop.
Íslands ‘ıſlanꝺz’ 26v20 og app. grjóts ‘grıotz’ 21v43 og
orðstír ‘orðztír’ 19v22.

for /s/ i andre tilfælde (× 4) i app. gylðis ‘gẏlþız’ 35v56,
hǿfis ‘høꝼız’ 27v31 og sýnis ‘ſẏnız’ 26r38 samt adv. optast
‘optazt’ 27v53.

i sværere gennemskuelige forbindelser (× 5) i prop.
Haraldsdýfliza ‘har  ꝺẏꝼlıza’ 3r7, app. dýflizu ‘ꝺẏꝼlızo’
2v44, dýflizuna ‘ꝺẏꝼlızona’ 3r7 og 2v45 samt kúzu
‘kvzo’ 34r45.

1 I knap 50 tilfælde kan funktionen principielt ikke bestemmes, fordi
det umiddelbart forudgående er kontraheret, således eksempelvis i
propriumformen Englands ‘engłz’ 1v16, appellativformen stórmennsku
‘storzco’ 8r37 og adjektivformen íslenzkir ‘ıſłzcır’ 34v46.

2Herunder /t+s/.
3Herunder /d+s/.
4Herunder /þ+s/.

I 11 tilfælde med fremmede proprier er funktionen vel
mere eller mindre usikker. Det drejer sig om Jarizleifr × 5,
fx ‘Jarızł’ 1v38, Úlastír ‘vlaztır’ 28r11 og Zóe × 5, fx ‘zoe’
3r30.5

Som refleksivformant eller del af denne anvendes ⟨z⟩ på
følgende vis i B:6 (B)

svarende til klassisk -sk (ca. × 225). I knap 40 af tilfæl-
dene optræder ⟨z⟩ efter en manifesteret dental, fx vb.
brauzk ‘brꜹtz’ 16r30, lézk ‘letz’ 11r5 og stenzk ‘stenꝺz’
12r19 samt præt. part. skipzk ‘ſcıptz’ 16v25, mens det
ikke er tilfældet i de resterende eksempler,7 jf. fx
vb. andaðisk ‘anꝺaþız’ 11r16, fersk ‘ꝼerz’ 16v57, kómusk
‘comuz’ 11r25 og kømsk ‘kemz’ 10v31.

svarende til klassisk -zk (× 25). Det drejer sig om til-
fælde som i klassisk oldislandsk har /t+sk/ (× 18), fx
præt. part. barizk ‘barız’ 17r23, komizk ‘komız’ 10r36
og þróazk ‘þroaz’ 11v29, /þ+sk/ (× 5) i vb. ǽtlizk ‘etl-
ız’ 25r20, gefizk ‘geꝼız’ 14v32 og kvazk ‘qᷓz’ 17r28 samt
præt. part. barzk ‘barz’ 13r3 og hafizk ‘haꝼız’ 14v15 og
/d+sk/ (× 2) i vb. stenzk ‘stenz’ 10r17 og 11v26.

⟨zc⟩ for klassisk -sk (× 2) i vb. býsk ‘byzc’ 14r16 og sezk
‘ſetzc’ 10v36.8

⟨zc⟩ for klassisk -zk (× 1) hvor klassisk oldislandsk har
/t+sk/, nemlig vb. beizk ‘beızc’ 12r12.

⟨zþ⟩ for klassisk -sk (× 1) i vb. teksk ‘teczþ’ 15r12.

⟨þz⟩ for klassisk -sk (× 1) i vb. komsk ‘comþz’ 13v8.

⟨dz⟩ for klassisk -sk (× 2) i vb. fannsk ‘ꝼanꝺz’ 15v33 og
sámsk ‘ſamꝺz’ 10v15.

Foruden brugen som (del af) refleksivformanten anven-
des ⟨z⟩ i følgende funktioner i B:

for /ts/ (× 35),9 fx i app. skarlatskyrtli ‘ſcarlaz kyrtlı’ 12r37,
veizlu ‘veızlo’ 11r10 og óvizku ‘vꝩızco’ 13r54 samt adv.
bezt ‘bezt’ 14v35.

for /ds/ (× 4)10 i adj. upplenzkr ‘uplenzcr’ 13r4, adv. helzt
‘hellzt’ 25r30 og konj. unz ‘vnz’ 10v5 og 13v24.

for /þs/ (× 1) i konj. síz ‘ſız’ 16v53.

for /s/ efter /ll/ (× 8), fx i prop. Halls ‘hallz’ 15r51, app.
vatnfalls ‘ꝩatnꝼallz’ 11v32 og adj. fulls ‘ꝼvllz’ 14r33 og
snjalls ‘ſnıallz’ 13r1.

5 Jf. i denne forbindelse den ligeledes anvendte form Þóe ‘þoe’ 2v19.
6 I fem tilfælde kan funktionen principielt ikke bestemmes, fordi det
umiddelbart forudgående er kontraheret i verbalformen kvezk ‘qzc’
10r32, 10v18, 10r42 og 11r6 samt ‘qz’ 12v23. Omdannelsen af refleksive
former, se også afsnit 5.8.2.9.

7Heraf ét eksempel med ⟨z⟩ efter /nn/ i verbalformen fannsk ‘ꝼanz’
16r43.

8 I det ene af tilfældene altså efter en manifesteret dental.
9Herunder /t+s/.
10Herunder /d+s/.

4.3.2.76
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for /s/ efter /nn/ (× 2) i app. fiskimannsins ‘ꝼıſcımanzınſ’
17r2 og adj. minnstar ‘mınztar’ 15v34.

for /s/ efter manifesteret dental (× 20), fx i prop. Hal-
lands ‘hallanꝺz’ 13r22, app. garðsins ‘garꝺzınſ’ 16r30 og
kjǫts ‘kıǫtz’ 15v20, adj. vestfirzkr ‘vestꝼırþzcr’ 10r23 og
konj. unz ‘unꝺz’ 15r37.

for /s/ i andre tilfælde (× 2) i adj. herskást ‘hſ͛cazt’ 14v11
og fás ‘ꝼaz’ 15v8.

⟨tz⟩ for /t+st/ (× 1) i adv. bezt ‘betz’ 13v16.

⟨tz⟩ for /st/ (× 1) i adj. fríðust ‘ꝼ þutz’ 13v26.

i sværere gennemskuelige forbindelser (× 9) i prop.
Gizka ‘gızca’ 12r35, 12r39, Gizurr ‘gızvr’ 17r32, Nizar
‘nızar’ 13r16, 14r55 og 14v13 samt Nizi ‘nızı’ 14r28,
13r21 og 14r55.

4.3.2.77 ⟨þ⟩
⟨þ⟩ forekommer godt 12.350 gange i A og anvendes for:(A)

/þ/ i stavelsesinitial stilling (ca. × 6500), fx i prop.
Svíþjóð ‘ſvıþıoð’ 23v29, app. áþjánir ‘aþıaner’ 25r5 og
húsþing ‘hvſþīg’ 21v7, pron. þat ‘ꝥ’ 22r24 og (þ)ér ‘þer’
9r16 samt adv. þá ‘þa’ 35r32.

/þ/ uden for stavelsesinitial stilling (ca. × 5850), fx i
app. sǿmð ‘ſþ’ 3r48, vanði ‘vanþı’ 34v20 og veðr ‘veþr’
9v22, vb. dunði ‘ꝺvnþı’ 23r49, kvað ‘qþͣ’ 5r38, rǿmðu
‘rømþo’ 21v14, talði ‘talþı’ 30v32 og vakði ‘vacþı’ 23r16,
præt. part. barðr ‘barþr’ 6r45, adv. þaðan ‘Þaꝥ’ 18v30
og konj. eða ‘eþa’ 22v22.

/t/ (× 11) i pron. vit ×6, fx ‘vıþ’ 4v24, og it ‘ıþ’ 27v26 samt
præt. part. getit ‘getıþ’ 4r22 og 5v17, látit ‘latıþ’ 24v53
og sét ‘ſeþ’ 5r57.

Om præteritumformer (og præt. part.) af verber med
stammer på -rð, hvor det er usikkert om der er tale om for-
mer med /d/ eller /þ/, se afsnit 4.4.5.2.16 og 5.8.1.3.3 (ni
tilfælde manifesteres med ⟨þ⟩ i A, fx ‘vırþı’ 36r12).

I B forekommer ⟨þ⟩ knap 3500 gange og anvendes for:(B)

/þ/ i stavelsesinitial stilling (ca. × 2175), fx i prop.
Svíþjóð ‘ſvıþıoð’ 11r30, app. óþokki ‘oþoccı’ 10r11 og
samþykki ‘ſamþyccı’ 17v10 samt vb. þótti ‘þottı’ 15v15
og þróazk ‘þroaz’ 11v29.

/þ/ uden for stavelsesinitial stilling (ca. × 1275), fx i app.
framkvǽmð ‘ꝼmᷓqmþ’ 13v50 og hirðmaðr ‘hırþᴍ ’ 17v7,
adj. rauð ‘rꜹþ’ 17r8, vb. samði ‘ſamþı’ 13v28 og tǫlðu
‘tolþo’ 10v51 samt præt. part. svívirðr ‘ſuıvırþr’ 11r52.

/t/ (× 21) i pron. it ‘ıþ’ 10r43 og nøkkut ×20, fx ‘nocqþ’
12r29 og ‘nocqþᷓ’ 15v19.

⟨þ⟩ bruges tilsyneladende for /d/ i de to verbalformer
gegndi ‘gegnþı’ 12r11 og skygndi ‘ſcygþı’ 11v47, men her af-
spejler ⟨þ⟩ rimeligvis /þ/ (som resultat af metatese eller
konsonantsvind i trekonsonantgruppe).
Ud over de allerede omtalte refleksivformer komsk

‘comþz’ 13v8 og teksk ‘teczþ’ 15r12 kan der af særlig afvi-
gende formermed ⟨þ⟩ i B nævnes verbalformen kvaddi ‘qþᷓı’
16v4.
Som bemærket under A behandles præteritumformer

(og præt. part.) af verber med stammer på -rð i afsnit
4.4.5.2.16 og 5.8.1.3.3. I B manifesteres alle seks tilfælde
med ⟨þ⟩, fx ‘uırþı’ 13v2.

4.3.2.78 ⟨Þ⟩
⟨Þ⟩ forekommer ca. 600 gange i A og anvendes altid for (A)
/þ/ (i initialstilling), fx i propriumformerne Þórðr ‘Þ.’ 6v11
og Þrándr ‘Þnᷓꝺr’ 6r11, appellativformerne þing ‘Þıng’ 28v34
og þjóð ‘Þıoð’ 18v41 samt pronominalformerne þú ‘Þv’ 7r39
og þeim ‘Þeī’ 30r31.

Samme funktion har ⟨Þ⟩ i alle 55 tilfælde i B, fx i pro- (B)
priumformen Þórolfr ‘Þoꝛolꝼr’ 13v18, pronominalformerne
þat ‘Ꝥ’ 11r10, þess ‘Þes’ 10r27 og því ‘Þ ’ 10r39 samt adverbi-
erne þannig ‘Þannıg’ 17v1 og þá ‘Þa’ 15v30.

4.3.3 Ligaturer
Som fremgået af den palæografiske analyse, finder man i A
ligaturerne ⟨æ⟩, ⟨⟩, ⟨⟩, ⟨ꜹ⟩, ⟨⟩ (?), ⟨⟩, ⟨⟩, ⟨⟩, ⟨⟩, ⟨ŋ⟩
(?), ⟨⟩, ⟨st⟩ og ⟨⟩, mens man i B finder ⟨æ⟩, ⟨⟩, ⟨⟩, ⟨⟩
(?), ⟨ꜹ⟩, ⟨Ꜹ⟩, ⟨⟩, ⟨⟩, ⟨⟩, ⟨⟩, ⟨⟩, ⟨ɦ⟩, ⟨ƙ⟩ (?), ⟨ŋ⟩, ⟨⟩,
⟨st⟩, ⟨⟩ (?) og ⟨⟩.

4.3.3.1 ⟨æ⟩
⟨æ⟩ anvendes blot tre gange i A for /e/ i part. rel. er ‘ær’ (A)
5r34 og 6v10 samt pronominalformen engar ‘ængar’ 6r5.

Samme funktion har ⟨æ⟩ i alle tre eller fire tilfælde i B i (B)
verbalformerne er ‘ær’ 15v55 og 10r35 og hefir ‘hæꝼır’ 16r271
samt adv. vel ‘ꝩæl’ 13v1.

4.3.3.2 ⟨⟩
I B finder man tre eksempler på ⟨⟩ brugt for /af/ i verbal- (B)
formen hafði ‘h|þı’ 15r23–24 og præp./adv. af ‘’ 11v17 og
13v52.

4.3.3.3 ⟨⟩
I A anvendes ⟨⟩ en enkelt gang for /ann/ i propriumfor- (A)
men Jarlmann ‘ıarllm’ 36r19.
I B bruges ⟨⟩ fire gange for /An/ i adjektivformen (B)

óvígjan ‘ouıgı’ 12v7, adv. síðan ‘Sıð’ 10v28 og ‘ſıþ’ 17r22
samt adv./præp. undan ‘vnꝺ’ 13v8.

1Der er i dette tilfælde muligvis tale om et forskrevet ⟨e⟩ (førstekom-
ponentens bøjle er i hvert fald meget lille).

4.3.3.3
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4.3.3.4 ⟨⟩
⟨⟩ anvendes én gang i A for /Ar/ i propriumformen Sig-(A)
urðarson ‘ſıgþ.ſ.’ 32v36.

I B bruges ⟨⟩ sandsynligvis også én gang for /Ar/ i pro-(B)
nominalformen hennar ‘ħ’ 11v47. Eksemplet er dog noget
utydeligt.

4.3.3.5 ⟨ꜹ⟩
⟨ꜹ⟩ forekommer godt 800 gange i A og anvendes for:(A)

/ǫ/ (ca. × 160), fx i app. getsǫk ‘getſꜹc’ 18r17 og lǫg ‘lꜹg’
29r44, pron. ǫðrum ‘ꜹðrō’ 3v24, adj. ǫrr ‘ꜹʀ’ 33v46 og
vb. sǫgðu ‘ſꜹgþo’ 26r16.

/au/ (ca. × 650), fx i app. ánauð ‘anꜹþ’ 25r6 og kaup ‘cꜹp’
6r18, pron. þau ‘þꜹ’ 3v26, kard. tvau ‘tvꜹ’ 6r56, adj.
auðigr ‘ꜹþıgr’ 4v20 og adv. austr ‘ꜹstr’ 24r22.

I omtrent 25 tilfælde kan funktionen principielt ikke
fastslås, da der tidligt eksisterer én eller flere sideformer.
Det drejer sig først og fremmest om appellativet (eller
appellativerne) hǫlðr/hauldr (jf. afsnit 4.4.3.2.16) og adv.
braut/brot(t) (med flere former) og sammensætninger her-
med.1 Desuden synes funktionen usikker i propriet Ósló,
der i linje 21v4 i to tilfælde manifesteres som ‘ꜹſlo’, idet
man både kan forestille sig at ligaturen afspejler ældre //
og /ó/.2

I B forekommer ⟨ꜹ⟩ omtrent 625 gange og anvendes for:(B)

/ǫ/ (ca. × 325), fx i app. búǫndum ‘buꜹnꝺō’ 12v24, ǫrðum
‘ꝼıꜹrþō’ 10r23, gǫngin ‘gꜹngın’ 17r20 og ǫrleiks ‘ꜹr-
leıcſ’ 13r32 samt pron. ǫðru ‘ꜹþro’ 13v38 og ǫll ‘ꜹll’
11r37.

/ø/ (× 15), fx i app. ørhǿfi ‘ꜹreꝼı’ 10v27 og øxina ‘ꜹx-
ına’ 11v8, vb. hrøkkva ‘hrꜹkkva’ 14v56 og høggr ‘hꜹgr’
10r16 samt præt. part. þrøngt ‘þrꜹngt’ 13r25.

/o/ (× 1) i app. málstofu ‘malstꜹꝼo’ 10r13.

/au/ (ca. × 215), fx i prop. Auðun ‘ꜹꝥ’ 10v39, app. nauð-
syn ‘nꜹþſẏn’ 16r26 og kaup ‘cꜹp’ 16r42, pron. þau ‘þꜹ’
14r17 og adj. auðr ‘ꜹþr’ 13r26.

I omtrent 60 tilfælde er funktionen mere usikker. Disse
tilfælde beskrives i afsnit 4.4.3.2.14 (appellativet gørsemi,
adjektiverne gerviligr og gløggr og sammensætninger her-
med, pronomenerne engi og nøkkurr, verbet gera, adverbiet
gǫrva og præpositionen gegnum) og afsnit 5.10.1.3 (adverbi-
erne brot(t)/braut og dermed beslægtede former).

1 Jf. afsnit 5.10.1.3. I ‘brꜹt’ må /au/ dog betragtes som den overvejende
mest sandsynlige tolkning.

2Det ene af de to tilfælde optræder i en strofe, det andet i optakten til
denne. I de øvrige seks tilfælde med dette proprium manifesteres det
med ⟨o⟩ i første stavelse (alle i prosa). Jf. afsnit 5.2.2.

4.3.3.6 ⟨Ꜹ⟩
⟨Ꜹ⟩ anvendes tre gange i B for: (B)

/ǫ/ (× 1) i app. ǫld ‘Ꜹllꝺ’ 15r18.

/au/ (× 2) i prop. Auðun ‘Ꜹþvn’ 10r37 og ‘Ꜹꝥ’ 10v48.

4.3.3.7 ⟨⟩
Det er usikkert om ⟨⟩ forekommer i A, men det bru- (A)
ges muligvis én gang for /au/ i appellativformen áhlaupum
‘ahlpō’ 26v7.

I B anvendes ⟨⟩ ni gange og bruges i alle sikre til- (B)
fælde for /au/, således i appellativformerne graut ‘grtt’
15v45, laug ‘lg’ 10v16, laun ‘ln’ 10r24 og 16v38, mann-
raun ‘manrn’ 25r34, taug ‘tg’ 16r27 og taug(i)na ‘tgna’
16r28 samt verbalformen skaut ‘ſctt’ 13r4. Derudover an-
vendes det tilsyneladende én gang for /é/ i app. lén ‘lɴ’
10r22, men eksemplet er særdeles usikkert og formentlig
en rettelse (jf. det to linjer længere nede forekommende
laun ‘ln’).3

4.3.3.8 ⟨⟩
⟨⟩ anvendes fire gange i A for /bb/, nærmere bestemt i ap- (A)
pellativformerne gabb ‘ga’ 8v56 og abbadissa ‘a ıſſa’ 36r15
samt verbalformerne abbaðisk ‘aaþız’ 31r1 og gabba ‘gaa’
8v42.

I B anvendes ligaturen to gange for /bb/ i appellativfor- (B)
men gabbi ‘gaı’ 13v46 og præt. part. gabbat ‘gaat’ 17v31.

4.3.3.9 ⟨⟩
Ligaturen ⟨⟩ forekommer 16 gange i B og anvendes for: (B)

/þU/ (× 5) i app. jǫrðum ‘ıoꝛꝺ’ 14r20 og vb. dulðu
‘ꝺvall’ (sic!) 17v15, hǫfðu ‘haꝼ’ 12v8, rannsǫkuðu
‘ranſꜹco’ 13r42 og tǫlðu ‘tꜹll’ 10v50.

/dU/ (× 8) i vb. fundu ‘ꝼun’ 12v11 og 13v11, heldu ‘hell’
11r2 og 15v8, mundu ‘mın’ 11r7 og 13v50, skyldu
‘ſcyll’ 16r24 og vildu ‘ꝩıll’ 13v7.

⟨d⟩ for /ddU/ (× 1), se afsnit 4.3.2.8.

Tolkningsmæssigt mere usikre er det enklitiske þú i
‘mun’ 11v55 (jf. afsnit 5.4.1.2) og præteritumformen sigldu
‘ſıgll’ 12r55 (jf. afsnit 4.3.2.8). I begge tilfælde er der for-
mentlig tale om /dU/.

4.3.3.10 ⟨⟩
⟨⟩ bruges én gang i B for /g/ i adjektivformen fǫgru ‘ꝼꜹ’ͦ (B)
12r7.

3 Finnur Jónsson mener at der er tale om en rettelse fra ⟨ꜹ⟩ til
⟨æ⟩, hvilket muligvis er korrekt. I givet fald er rettelsen dog noget
ubehjælpsom.

4.3.3.10
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4.3.3.11 ⟨⟩
Ligaturen ⟨⟩ bruges én gang i B for /gU/ i verbalformen(B)
eigum ‘eı’ 13r48.

4.3.3.12 ⟨⟩
⟨⟩ anvendes 10 gange i A som forkortelse for proprium-(A)
formerneHreiðarr ‘’ × 9, fx 7r37, ogHreiðari ‘’ 7r56.1

4.3.3.13 ⟨⟩
⟨⟩ anvendes tre gange i A som forkortelse for proprium-(A)
formenHreiðarr ‘’ 7r38, 7r46 og 7r47.

4.3.3.14 ⟨⟩
⟨ɦ⟩ anvendes tre gange i B for segmenteret /h/ og /s/ i(B)
pronominalformen hans ‘’ 10r5, 11r50 og 25r24.

4.3.3.15 ⟨⟩
⟨⟩ bruges en enkelt gang i A for /kr/ i appellativformen(A)
merkr ‘m͛’ 29v31.

4.3.3.16 ⟨ƙ⟩
⟨ƙ⟩ anvendes muligvis én gang i B for segmenteret /k/ og(B)
/s/ i appellativformen konungs ‘’ 10r20.

4.3.3.17 ⟨ŋ⟩
⟨ŋ⟩ forekommermuligvis i A,men– sombemærket i afsnit(A)
3.3.3 – er den meget utydelig. Den bruges i givet fald for
/ng/ i appellativformen buðlungs ‘bvþlvŋſ’ 33r29.
B rummer to tilfælde med ⟨ŋ⟩ for:2(B)

/gn/ (× 1) i prop. Ragnhildar ‘raŋħ’ 15r28.

/ng/ (× 1) i vb. gengr ‘geŋr’ 13v13.

4.3.3.18 ⟨⟩
⟨⟩ forekommer omtrent 300 gange i A og anvendes for:(A)

/pp/ (ca. × 300), fx i app. kapp ‘ca’ 5r50 og upplendingar
‘vlenꝺıngar’ 24v27, adv. uppi ‘vı’ 9v29 og upp ‘v’
× 218, fx 28v28, vb. keppir ‘ke͛’ 26r18, kippir ‘kı’͛
32v19 og yppa ‘ẏa’ 5v25 samt præt. part. klappaðr
‘claaðr’ 20v25 og uppfǿddr ‘v ꝼøꝺr’ 27r3.

/p/ (× 1) i app. mannkaup ‘mͣcꜹ’ 5r50.

1 Som bemærket i afsnit 3.3.3 kan det være vanskeligt at skelne mellem
⟨⟩ og ⟨⟩.

2 Som bemærket i afsnit 3.3.3 i begge tilfælde muligvis som resultat af
rettelse foretaget under skrivningen.

andet (× 2) i de forkortede appellativformer páfa ‘̲’ 37r11
og purpurapellum ‘ urapellō’ 2v2. I begge tilfælde må
man altså foretage en segmentering af ⟨⟩ (strukturen
er /pVCop/).3

I B anvendes ⟨⟩ én gang for /pp/ i adv. uppi ‘vppı’ (B)
15v36.

4.3.3.19 ⟨st⟩
⟨st⟩ forekommer knap 1900 gange i A og anvendes i føl- (A)
gende funktioner:

for /st/ (ca. × 1875), fx i prop. Eysteinn ‘Eẏsteıɴ’ 35v3,
app. brjóst ‘brıost’ 19v9, kost ‘cost’ 19r42, stóls ‘stolſ’
32r40 og staðarins ‘staþarınſ’ 20r12 samt adj. ástsǽlastr
‘ast·ſęlastr’ 26v13.

⟨ſst⟩ for /s-st/ (× 4)4 i app. erkibyskupsstóll ‘erchıƀpſ stoll’
37r4, konungsstarf ‘ꝁſ starꝼ’ 20v18 og konungsstofunni
‘ꝁſ stoꝼnı’ 8r50 samt adj. misstórt ‘mıſstort’ 31r51.5

I B anvendes ligaturen godt 400 gange for /st/, fx i pro- (B)
priumformenAlmsteinn ‘Almsteın’ 11r39, appellativformen
hest ‘hest’ 14v51, adjektivformerne ástlaust ‘astlꜹst’ 14r14
og hraustan ‘hrꜹstan’ 15r6 samt verbalformen stǫkk ‘stꜹcc’
10v53.

4.3.3.20 ⟨⟩
⟨⟩ anvendes 112 gange i A for: (A)

/þr/ i finalstilling (× 110), fx i prop. Játvarðr ‘Jatvar’
18r34, adj. reiðr ‘reı’ 6r29, vb. verðr ‘v͛’ 31r25 og adv.
norðr ‘nor’ 3v29.

/þ/ + sidste tegn i en kontraktion (× 2) i prop.Hreiðarr
‘hreı’ 6r40 og Þjóðolfr ‘þıo’ 3r19.

⟨⟩ anvendes muligvis én gang i B for /þAr/ i appellativ- (B)
formen galeiðrnar (galeiðarnar) ‘galeın’ͬ 25r45,6 men som
bemærket i afsnit 3.3.3 er læsningen højst usikker, og det
er meget muligt at der i stedet er tale om ⟨ꝥ⟩.

4.3.3.21 ⟨⟩
⟨⟩ anvendes en enkelt gang i B for segmenteret /þ/+/s/ i (B)
pronominalformen þess ‘’ 13v46.

3 I det førstnævnte tilfælde fordi forkortelsen er direkte overtaget fra
latin, hvor den bruges for papa, jf. Cappelli (1967, s. 283).

4Herunder i komposita med mellemrum mellem ⟨ſ ⟩ og ⟨st⟩.
5Bemærk i denne forbindelse også tre eksempler med ⟨zst⟩ i appella-
tivformerne landsstjórnin ‘lanꝺz stıornın’ 30r31, landsstjórn ‘laɴz·stıorɴ’
29r48 og ‘łzstıorɴ’ 28v32.

6Efter ⟨g⟩ er et ⟨l⟩ slettet ved underprikning.

4.3.3.21



136 Ortografi

4.3.4 Abbreviaturer
I det følgende analyseres de grafofonematiske relatio-
ner for samtlige abbreviaturer. I afsnit 4.3.4.1 behandles
de alfabetiske interlineære abbreviaturer, i afsnit 4.3.4.2
de ikke-alfabetiske interlineære abbreviaturer og i afsnit
4.3.4.3 alle øvrige abbreviaturer.1

4.3.4.1 Alfabetiske interlineære abbreviaturer
I A anvendes følgende interlineære alfabetiske (tentative)
grafemer som abbreviaturer: ⟨a⟩, ⟨e⟩, ⟨ı⟩, ⟨o⟩, ⟨v⟩ ⟨ø⟩, ⟨ō⟩, ⟨ᴍ⟩,
⟨ɴ⟩, ⟨r⟩, ⟨ʀ⟩, ⟨s⟩ og ⟨z⟩. I B finder man i samme kategori ⟨a⟩,
⟨e⟩, ⟨ı⟩, ⟨o⟩, ⟨v⟩, ⟨ɴ⟩, ⟨r⟩, ⟨t⟩ og ⟨z⟩. I det følgende gennemgås
brugen af disse abbreviaturer i alfabetisk rækkefølge fra et
grafofonematisk perspektiv.

4.3.4.1.1 ⟨a⟩
⟨a⟩ forekommer omtrent 450 gange i A og anvendes i føl-(A)
gende funktioner:

for /va/ (× 93), fx i vb. kvaddi ‘qꝺͣꝺı’ 6r9 og kvað ‘qþͣ’
23v25.

for /vá/ (× 78) i app. kváma×8, fx ‘qmͣa’ 6r6, og kvánfang
× 2, fx ‘qnͣꝼang’ 20r1, vb. kvángask, fx ‘qnͣgaz’ 31v41, og
adv. svá ×67, fx ‘s’ͣ 6r28.

for /vA/ (× 8) i adj. kløkkvan ‘klocqnͣ’ 24r50, rǫskv-
ari ‘røſqrͣı’ 35r26 og rǫskvasti ‘roſqstͣı’ 34r10 samt vb.
hrøkkva ‘hrøcq’ͣ 18v13, sløkkva ‘ſløcq’ͣ 2r16, støkkva
‘stocq’ͣ 35v55 og ýkva ‘ẏq’ͣ 8r21 og 9v44.

for /an/ (× 4) i app. fangi ‘ꝼgͣı’ 3r27 og vb. ganga ‘gͣga’ 4v39
og 7r16 samt gangi ‘gͣgı’ 4v40.

for /An/ (× 2) i adj. ungan ‘vng’ͣ 1r16 og adv. ofan ‘oꝼ’ͣ 3r5.

for /ar/ (× 1) i adj. marga ‘mͣ|ga’ 2v6–7.2

‘mͣ’ for mann (× 34), fx i app. mann ‘mͣ’ 7r24, mannfallit
‘mͣꝼallıt’ 19v1 og norðmann ‘norþmͣ’ 19r34.

1 Forkortelsessystemet behandles dermed ikke som i fx Hreinn Bene-
diktsson (1965, s. 85–94), hvor det beskrives i fire afsnit svarende til
fire kategorier af forkortelser: suspensioner, kontraktioner, interline-
ære bogstaver og specialtegn. En sådan inddeling kan ifølge Hreinn
Benediktsson (1965, s. 85) betragtes som en synkron analyse af for-
kortelserne baseret på deres eksterne form. Dette synes dog kun del-
vist korrekt, da et funktionelt aspekt også gør sig gældende, idet in-
terlineære tegn eksempelvis også kan være en del af en kontraktion
eller suspension. Når Hreinn Benediktsson beskæftiger sig med en
klassificering der tager udgangspunkt i tegnenes funktion, regner han
imidlertid kun med to kategorier, nemlig sådanne abbreviaturer som
”represent lexical or grammatical forms, or both”, og sådanne som “re-
present graphemic-phonemic combinations without regard to the lex-
ical or grammatical form in which they occur” (Hreinn Benediktsson
1965, s. 94).

2Eksemplet synes at bero på en rettelse foretaget under skrivningen.

‘mͣ’ formanna (× 139), fx i app. hreinlífismannalíf ‘hreın-
lıꝼıſ mͣ lıꝼ’ 30r34, manna ‘mͣ’ 6r17 og norðmanna
‘norðmͣ’ 19r35.

‘ꝼ’ͣ for fara (× 86), fx i vb. ‘ꝼ’ͣ 6r11.3

I B forekommer ⟨a⟩ omtrent 150 gange og anvendes i (B)
følgende funktioner:

for /va/ (× 1) i vb. kvað ‘qþͣ’ 25r44.

for /vá/ (× 91), udelukkende i adv. svá ‘s’ͣ, fx 12r28.

for /vA/ (× 3) i prop. Tryggvasonar ‘trygg.ͣſ.’ 17r23 og vb.
byggva ‘byɢ’ͣ 14r15 og hǫggva ‘hꜹɢ’ͣ 16r33.

for /ar/ (× 4), udelukkende i vb. var, fx ‘v’ͣ 10r25 og ‘ꝩͣ’
15r35.

‘ᴍͣ’ for mann (× 1) i app. mann ‘ᴍͣ’ 12v16.

‘ᴍͣ’/‘mͣ’ for manna (× 30), fx i app. manna ‘ᴍͣ’ 12r27 og
norðmanna ‘noꝛꝺ·mͣ’ 25r46.

‘ꝼ’ͣ for fara (× 10), fx i vb. ‘ꝼ’ͣ 12v13.

‘h’ͣ for hafa (× 4), fx i vb. ‘h’ͣ 16r39.

‘k’ͣ for kona (× 2), fx i app. ‘k’ͣ kona 11v20.

som indikator af deklination i numeralier (× 1) i kard.
þrjá ‘.ıııͣ.’ 17r33.4

Brugen af ⟨a⟩ som markør af sidste tegn i kontraktioner
kendes allerede fra den tidligste tid, og det samme kan siges
om brugen af ⟨a⟩ for /v[aáA]/.5
Brugen af ⟨a⟩ for /V⟨a⟩r/ (og /rV⟨a⟩/)6 er derimod ikke

særlig frekvent i de ældste håndskrifter, hvor ⟨ ᷓ⟩ alminde-
ligvis foretrækkes, og mens der for /rV⟨a⟩/ kan registreres
en stigning i frekvensen i yngre håndskrifter, er det ikke
i samme grad tilfældet for /V⟨a⟩r/. Fra efter omkring 1250
begynder man således i udpræget grad i stedet at anvende

3Eksemplerne med manna og fara kunne alternativt rubriceres under
ét som eksempler på brug af ⟨a⟩ som markør af sidste tegn i kontrak-
tioner eller første tegn i suspensioner (mindre sandsynligt). På tilsva-
rende vis kunne eksemplerne med ‘mͣ’ for mann enten rubriceres som
eksempler på brug af ⟨a⟩ som markør af første tegn i en suspension
eller for /ann/. Mod det sidstnævnte alternativ taler det imidlertid at
alle eventuelle eksempler begrænser sig til netop mann. Det er i øv-
rigt muligt at brugen af ⟨a⟩ for /an/ netop udspringer af tilfælde hvor
⟨a⟩ anvendes i suspensioner eller kontraktioner. I denne forbindelse er
det interessant at kun A, der i langt højere grad end B anvender ⟨a⟩ i
forkortelser for mann, bruger ⟨a⟩ for /[aA]n/.

4Til rubriceringen af eksemplerne med manna, fara, hafa og kona kan
der anføres det samme som til manna og fara i A (dog kan ⟨a⟩ i kona
naturligvis kun tolkes som markør af sidste tegn i en kontraktion), og
på samme vis gælder bemærkningen til mann i A også for det tilsva-
rende tilfælde i B.

5 Jf. fx Hreinn Benediktsson (1965, s. 89–90). For generelle bemærk-
ninger til brugen af ⟨a⟩, se også Seip (1954, s. 61 og 102), Spehr (1929,
s. 142–43) og Kålund (1907, s. ix).

6 Som bemærket i afsnit 1.4 benyttes notationen ‘V⟨x⟩ ’ som betegnelse
for vokalfonemer der kan manifesteres som grafemet ⟨x⟩.

4.3.4.1.1
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⟨r⟩ i denne funktion.1 I de fire eksempler med ‘v’ͣ i B skal ab-
breviaturen formentlig snarest betragtes som markør af en
suspension. Skrivemåden forekommer ofte i ældre hånd-
skrifter der ellers aldrig bruger ⟨a⟩ for /ar/,2 og den skal i
B formentlig betragtes som et arkaisk træk.
Den i B én gang forekommende brug af ⟨a⟩ som indika-

tor af numeraliers deklination, eller som en art “phonemic
complement”, som Hreinn Benediktsson (1965, s. 91) ud-
trykker det, kendes fra hele den middelalderlige periode
lige fra de ældste håndskrifters tid.

4.3.4.1.2 ⟨e⟩
⟨e⟩ forekommer knap 120 gange i A i følgende funktioner:(A)

for /re/ (× 50), fx i app. dreng ‘ꝺnͤg’ 22r5, adj. frekara
‘ꝼcͤara’ 5r30, vb. brenna ‘bƞͤa’ 3v9 og adv. aldregi, fx
‘allꝺgͤı’ 5v16.

for /ré/ (× 3) i prop. Margrétu ‘marg|ͤto’ 6r31–2 og app.
tré ‘t ͤ’ 2r5 og 2r22.

for /rǽ/ (× 38), fx i app. frǽndi ‘ꝼnͤꝺı’ 3v43 og frǽndsemi
‘ꝼnͤꝺſemı’ 3r54 samt adj. frǽgsti ‘ꝼgͤstı’ 26r47.

for /ve/ (× 7) i app. kveðju ‘qþͤıo’ 19r38, kveld ×2, fx ‘qlͤlꝺ’
31r11, og kvenna × 3, fx ‘qɴͤa’ 20v9, samt vb. kvezk ‘qzͤ’
23v7.

for /vǽ/ (× 6) i app. framkvǽmð ‘ꝼmᷓqmͤþ’ 20v43 og vand-
kvǽðis ‘vaɴqþͤıſ’ 32r47, adj. hugkvǽmt ‘hvgqmͤt’ 9v27
og óhallkvǽmra ‘vhallqmͤra’ 30r33, adv. hugkvǽmliga
‘hvgqmͤlıga’ 35r12 og vb. kvǽmi ‘qmͤı’ 31v24.

‘mͤ’ for manni (× 9) i app. hirðmanni ‘hırþmͤ’ 1r27 og
manni ‘mͤ’ × 8, fx 6v46.

‘mͤ’ for menni (× 1) i app. mikilmenni ‘mıkıl mͤ’ 1r36.3

I tre tilfælde med former af det plurale appellativ
þrǿnd(i)r kan det ikke afgøres om ⟨e⟩ anvendes for /rǽ/
eller /rǿ/ (‘þnͤꝺır’ 21r28, ‘þnͤꝺr’ 33v35 og ‘þnͤ|ꝺa’ 32v8–9).
Disse tilfælde behandles i afsnit 4.4.3.2.15.

I B forekommer ⟨e⟩ blot fem gange og anvendes i føl-(B)
gende funktioner:

for /re/ (× 2) i adj. fremri ‘ꝼmͤrı’ 13v3 og præt. part. drep-
inn ‘ꝺpͤıƞ’ 16v1.

for /ré/ (× 1) i app. trénu ‘tnͤo’ 15r42.

1 Jf. Spehr (1929, s. 142) og Hreinn Benediktsson (1965, s. 90). Om for-
holdet mellem forskellige forkortelser for /rV⟨a⟩/, /vV⟨a⟩/ og /V⟨a⟩r/ i
en række islandske håndskrifter, se Widding (1961, s. 69–71).

2 Jf. henvisninger til en række tidlige håndskrifter i Hreinn Benedikts-
son (1965, s. 88).

3De to sidstnævnte punkter kan betragtes som eksempler på brug af ⟨e⟩
som markør af sidste tegn i en kontraktion, men tilfældet menni kan
alternativt betragtes som en suspension, hvor ⟨e⟩ markerer suspensio-
nens første tegn.

for /r/ + førstekomponenten i /ei/ (× 1) i app. hljóð-
greipum ‘hlıoð gıͤpō’ 15v20.

‘ᴍͤ’ for manni (× 1) i app. manni ‘ᴍͤ’ 10v33.4

Både brugen af ⟨e⟩ for /rV⟨e⟩/, som findes i såvel A somB,
og /vV⟨e⟩/, som findes i A, kendes helt tilbage fra de ældste
håndskrifters tid, og begge funktioner forbliver produktive
op gennem middelalderen.5 Det samme gælder for brugen
som markør af sidste tegn i kontraktioner.6

4.3.4.1.3 ⟨ı⟩
⟨ı⟩ forekommer godt 1500 gange i A og anvendes i følgende (A)
funktioner:

for /ri/ (ca. × 160), fx i app. brim ‘b m’ 3r37, frið ‘ꝼ þ’ 5v16
og skriptar ‘ſc ptar’ 35r29, kard. þriggja ‘þ ɢıa’ 34r32 og
vb. kringja ‘k ngıa’ 19v2 og springa ‘ſpnga’ 23r58.

for /rí/ (× 50), fx i prop. Ástríðr ‘ast þr’ 3r54, app. drífu
‘ꝺ ꝼo’ 37r56 og skrín ‘ſc n’ 20r29 samt vb. grípr ‘gpr’ 6r18
og skríða ‘ſc þa’ 3r38.

for /rI/ (ca. × 175), fx i app. maðrinn ‘Maþƞ’ 6r21, leið-
angri ‘leıþāg’ 7v13 og silfrit ‘ſılꝼ t’ 8r13, pron. sjalfri ‘ſıalꝼ ’
36r10 og adj. vinstri ‘vınst ’ 3r2.

⟨h ⟩ for /hri/ (× 38), fx i app. gullhringa ‘gvllh nga’ 3v38,
hring ‘h ng’ 4r14 og hringabrynjum ‘h ngabrẏnıō’ 19v26.

⟨h ⟩ for /hrí/ (× 22), fx i hríð ‘h þ’ 6v4, hrískjǫrr ‘h ſkıoʀ’
24v18 og oddhríð ‘oꝺꝺhþ’ 33r51.

for /ir/ (× 66), fx i app. hirðmannzins ‘h þmᷦenſ’ 1r28, stór-
virki ‘storv kı’ 9r27 og svívirðingar ‘ſvıv þīgar’ 8r25 samt
vb. virða ‘v þa’ 7v29.

for /vi/ (× 7) i prop. Kvildrum ‘qllꝺrom’ 34r40, app.
kvikvendi ‘qqnꝺı’ 3r4 og kviðlingrinn ‘qþlıngƞ’ 5r23 og
kvittr ‘qttr’ 5r11, adj. kvikt ‘qct’ 26r23, vb. kvitta ‘qtta’
24v24 og præt. part. kviðjat ‘qþıat’ 2r16.

for /ví/ (ca. × 300). Bortset fra app. kvísl ‘qſl’ 33v47 kun i
pronominalformen því og sammensætninger hermed,
fx pron. því ‘þ ’ 7r51 og þvílíkt ‘þ lıct’ 3v15.

for /vI/ (× 9), fx i app.mjǫrkvinn ‘mıorqɴ’ 9v25 og yngvi
‘ẏng’ 3r57, adj. kløkkvir ‘kløcqr’ 2r13 og vb. støkkvi
‘stocq’ 22r17.

for /il/ (ca. × 440) i app. tilraun ‘t rꜹn’ 4v37, præp./adv.
til ‘t ’ × 432, fx 6r25, og vb. vil ‘v ’ × 4, fx 6r42.

4 Som i A fungerer abbreviaturen her som markør af sidste tegn i en
kontraktion.

5Dog finder man naturligvis først tilfælde med /rǿ/ (en funktion som
muligvis forekommer i de ovenfor nævnte usikre tilfælde i A) efter
sammenfaldet mellem /ǽ/ og /ǿ/, altså generelt efter midten af 1200-
tallet.

6 Jf. fx Hreinn Benediktsson (1965, s. 89), Spehr (1929, s. 143–44) og
Kålund (1907, s. ix).

4.3.4.1.3
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for /it/ (× 7) i pron. vit ‘v ’ × 7, fx 8v13.

for /iþ/ (ca. × 240) i app. viðbragðit ‘v  bgᷓþıt’ 31v24 og við-
tǫkur ‘v tocor’ 33v10 samt præp./adv. við ‘v ’ × 238, fx
6r31.

som markør af kontraktion (× 1) i app. guði ‘ɢ ’ 3r9.

som markør af suspension (× 4) i prop. Norðbrikt, fx
‘norþb’ 2r16.1

I B forekommer ⟨ı⟩ omtrent 325 gange og anvendes i føl-(B)
gende funktioner:

for /ri/ (× 40), fx i app. friði ‘ꝼ þı’ 13r9, grið ‘gþ’ 13r41,
grimmleiks ‘gmleıcſ’ 11v44 og kristninnar ‘c stnıar’
13v29.

for /rí/ (× 5) i app. grís ‘gſ’ 15v47, adj. fríðust ‘ꝼ þutz’ 13v26,
frískr ‘ꝼ ſcr’ 15v27 og frítt ‘ꝼ tt’ 12v49 samt vb. drífa ‘ꝺ ꝼa’
15r41.

for /rI/ (× 25), fx i app. leiðangri ‘leıꝺang’ 12v4, vetrinn
‘vett ƞ’ 12r34 og undri ‘unꝺ ’ 12v1 samt adj. betri ‘bett ’
15v13.

⟨h ⟩ for /hri/ (× 6) i app. gullhring ‘gullh ng’ 12r53 og
16r40, hringinn ‘h ng’ 12r54, hringinum ‘h ngınō’ 10v32
og hringum ‘h ngō’ 11r1 og 15v32.

⟨h ⟩ for /hrí/ (× 3) i hríð ‘h þ’ 10v1 og 15r14 samt hrís ‘h s’
10v55.

for /ir/ (× 6) i app. óvirðing ‘oꝩþıng’ 13v52, svívirðing
‘ſvıꝩþīg’ 14r6 og virðum ‘v þō’ 17r18, adj. óvirðiligri
‘o·uırþılıg’ 12r32 og vb. virðir ‘ꝩþır’ 14r27 og óvirði
‘o·v þı’ 10r5.

for /vi/ (× 2) i app. kviði ‘qþı’ 11v29 og kvitt ‘qtt’ 15r47.

for /ví/ (× 109) i adv. hví ‘h ’ × 11, fx 12r10, og
pronominal- og adverbialformen því samt sammen-
sætninger hermed × 98, fx því ‘þ ’ 12r4 og þvílíkri
‘þ lıcrı’ 25r14.

for /vI/ (× 4) i prop. Tryggvi ‘tryɢ’ 17r27 og ‘trygg’ 17r23,
app. hrøkkviskafls ‘hrꜹcc  ſcaꝼlſ’ 15v21 og adv. nøkkvi
‘nocq’ 11v48.

for /il/ (× 15) i app. tillǫgum ‘t ·lꜹgō’ 25r12 og præp./adv.
til ‘t ’ × 14, fx 25r15.

for /it/ (× 1) i pron. vit ‘v ’ 12v42.

for /iþ/ (× 86) i præp./adv. við ×86, fx ‘v ’ 12v8 og ‘ꝩ’
13r25.

1 I ‘norþb’ svarer ⟨ı⟩ således til første del af suspensionen, /ri/, og er
samtidig markør for hele suspensionen. Tilfældene som ovenfor er
grupperet som brug af ⟨ı⟩ for /i[ltþ]/, kunne tilsvarende – og muligvis
med større rimelighed – rubriceres som eksempler på brug af ⟨ı⟩ som
markør af første tegn i suspensioner (jf. Hreinn Benediktsson 1965,
s. 88).

‘ᴍ ’/‘m ’ for manni (× 9) i app. ármanni ‘árm ’ 10r51,
manni × 7, fx ‘ᴍ ’ 11r33 og stýrimanni ‘stẏrı ᴍ ’ 10r26.

‘e ’ for eigi (× 1) i adv. eigi ‘e ’ 17r29.2

Brugen af ⟨ı⟩ for /rV⟨ı⟩/, /V⟨ı⟩r/ og /vV⟨ı⟩/ findes allerede
i de ældste håndskrifter3 og forbliver produktiv op gen-
nem middelalderen.4 Som ved andre tilsvarende interline-
ære alfabetiske abbreviaturer kendes brugen også fra latin-
ske håndskrifter såvel i Norden som på kontinentet.
Brugen af ⟨ı⟩ som markør af kontraktioner og suspen-

sioner kendes ligeledes fra hele den middelalderlige peri-
ode, og den specifikke brug (de enkelte skrivemåder) er for-
mentlig først og fremmest skriver(skole)afhængig, selvom
der ved visse skrivemåder kan spores kronologiske møn-
stre. I skrivningen af præp. til kan der konstateres en ty-
delig forskel mellem A og B, idet A i langt højere grad for-
korter ordet (se afsnit 5.9.20).
Tilfælde som ‘t ’ og ‘v ’, der i oversigten ovenfor er blevet

rubriceret som eksempler på brug af ⟨ı⟩ for hhv. /il/, /iþ/
og /it/, bør – som allerede nævnt i note 1 og note 2 – nok
snarere kategoriseres som en art suspensioner.
At formen ‘e ’ kun optræder én gang i B, og slet ikke i

A, må ses i lyset af at skrivemåden først for alvor bliver
udbredt i 1300-tallet,5 selvom individuelle skrivervaner na-
turligvis kan spille en væsentlig rolle.6

4.3.4.1.4 ⟨ᴍ⟩
⟨ᴍ⟩ bruges en enkelt gang i A i pluralisformen ‘mᷟ’ 2v45 (A)
mǫnnum, men ikke i B.
Brugen af ⟨ᴍ⟩ i denne funktion synes særislandsk og

kendes fra ældre kilder, fx AM 677 4° B (c1200–25) og
GKS 1157 fol B (c1250),7 men også fra nogenlunde sam-
tidige eller lidt yngre kilder, fx AM 162 A δ fol, AM 162 E
fol og AM 325 III β 4° (alle fra c1300).

4.3.4.1.5 ⟨ɴ⟩
⟨ɴ⟩ bruges én gang af hver af skriverne, og i såvel A som (A)

(B)B fungerer abbreviaturen som markør af sidste tegn i en

2 Som bemærket ovenfor kan de som brug af ⟨ı⟩ for /i[ltþ]/ gruppe-
rede tilfælde også opfattes som eksempler på brug af ⟨ı⟩ sommarkør af
første tegn i suspensioner. Det samme kan siges om det enkeltstående
‘e ’ for eigi, hvor abbreviaturen dog måske snarere – som i tilfældene
med ‘ᴍ ’/‘m ’ formanni – skal betragtes som markør af sidste tegn i en
kontraktion. Under alle omstændigheder er der snarere tale om at en
specifik ordform skrives på én ganske bestemt måde end at ⟨ı⟩ generelt
har de nævnte referencer.

3 Jf. fx Hreinn Benediktsson (1965, s. 90), Spehr (1929, s. 142), Seip
(1954, s. 103) og Kålund (1907, s. ix).

4Den i MskMS manglende brug af ⟨ı⟩ for /Ir/ er forventelig, idet
islandske skrivere i stedet typisk bruger ⟨ ͛⟩, hvilket formentlig ikke
mindst skal ses i lyset af at /I/ i ældre tid ikke identificeres med for-
tisvokalen /i/, men derimod /e/.

5 Jf. Lindblad (1954, s. 45).
6 I hvert fald ved linjeudgang forekommer ‘e ’ således allerede i bl. a. AM
696 XXIV 4° (c1200–25), jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 90).

7 Jf. Lindblad (1954, s. 55) og Spehr (1929, s. 144).
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kontraktion i appellativformen manninn (‘mᷡ’ 7r43 i A og
‘mᷡ’ 10v12 i B). I B kunne der eventuelt også blot være tale
omden ubestemte formmann, og i givet fald kunneman al-
ternativt opfatte abbreviaturen som en specifik forkortelse
for /ann/.
En lignende brug som markør af sidste tegn i kontrak-

tioner af mann/menn optræder allerede i håndskrifter fra
den ældste periode, fx AM 677 4° B (c1200–25),1 men er
på intet tidspunkt den hyppigste betegnelse for disse ord-
former.2

4.3.4.1.6 ⟨o⟩
⟨o⟩ forekommer omtrent 500 gange i A og anvendes i føl-(A)
gende funktioner:

for /ro/ (× 13), fx i app. frostaþing ‘ꝼstͦa ꝥg’ 29r19,
frostuþingslǫgum ‘ꝼstͦoꝥgſ lꜹgō’ 28v48, kross ‘cſͦſ’ 31r23
og lagabrot ‘laga btͦ’ 5r53.

for /ró/ (× 23), fx i app. bróðir ‘bþͦ’͛ 6v4, adj. fróðr ‘ꝼþͦr’
27r34 og vb. dró ‘ꝺ ’ͦ 24r11.

for /rǫ/ (× 2) i app. grǫf ‘gꝼͦ’ 30r34 og þrǫm ‘þmͦ’ 32r24.

for /rU/ (× 10), fx i app. klingruauga ‘klıngͦ avga’ 34r42
og vetrum ‘vetmͦ’ 9r29, adj. fǫgru ‘ꝼog’ͦ 24r38 og num.
ǫðru ‘oþ’ͦ 7r55.

⟨h⟩ͦ for /hro/ (× 5) i former af appellativet hross, fx hrossin
‘hſͦſın’ 5r48.

for /ór/ (× 1) i vb. fór ‘ꝼ’ͦ 4r44.

for /vo/ (× 28) i former af pron. nøkkurr, fx ‘nocqrͦ’ 6v17,
‘nocqtͦ’ 8r27 og ‘nocqrͦō’ 4r30 (jf. afsnit 5.4.4.17).

som markør af suspension (ca. × 114) i prop. Danmǫrk
‘ꝺanmͦ’ 32r21,3 app. móðir og sammensætninger her-
med × 9, fx móður ‘ᴍͦ’ 7v32 og konungsmóður ‘ꝁ ᴍͦ’
7v12, samt pron. hon ×94, fx ‘h’ͦ 6r10.

som markør af kontraktion (× 3) i komposita med
-messu, fx kyndilmessu ‘kẏnꝺılmͦ’ 21r40.

som markør af kontraktion eller suspension (× 48) for:

/órU/ (× 38) i vb. fóru, fx ‘ꝼ’ͦ 7v15.
/ǫrU/ (× 8) i prop. Skjaldvǫru ‘ſcıallꝺv’ͦ 28r26 og

28r56 samt komposita med fǫru- ×6, fx fǫru-
nauta ‘ꝼnͦꜹta’ 8v16 og fǫruneyti ‘ꝼnͦeẏtı’ 7r8.

1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 89) og Spehr (1929, s. 144).
2Langt almindeligere er fx ‘’, der har en direkte parallel i insulær skrift
(men ikke behøver at være lånt fra denne). Dette gælder både for de
ældre håndskrifter og for håndskrifter fra 1200-tallets sidste del. Om
manifestationen af appellativet maðr, se afsnit 5.1.4.4.

3Da der er tale om dat. sg., kan der også opløses til en dativform på -u,
hvorved abbreviaturen alternativt kan opfattes som markør af sidste
tegn i en kontraktion. Om forholdene i dat. sg. af Danmǫrk, se afsnit
5.2.2.

/onU/ (× 2) i pron. honum× 1 ‘hmͦ’ 1r16 og vb.munu
‘mͦ’ 30r27.

I de resterende mange eksempler er funktionen prin-
cipielt usikker. Disse tilfælde omtales i afsnit 4.4.3.2.2
(plurale præteritumformer af verberne koma, kveða(sk) og
vera), afsnit 4.4.3.2.8 (former af appellativerne dróttinn og
dróttning), afsnit 4.4.3.2.16 (adjektivformen þrǫngt) og af-
snit 5.10.1.3 (adv. brot(t) og brottu).
I B forekommer ⟨o⟩ omtrent 130 gange og anvendes i (B)

følgende funktioner:

for /ro/ (× 16) i app. frostin ‘ꝼstͦın’ 14v47, grautartrog
‘grꜹtar tgͦ’ 15v45, niðrbrotning ‘nıðꝛ|btͦnıng’ 13v28–29
og troll ‘t lͦl’ 10v55 samt vb. troði ‘t þͦı’ 10v20.

for /ró/ (× 4) i vb. dró ‘ꝺ ’ͦ, fx 13r4.

for /rU/ (× 1) i adj. fǫgru ‘ꝼꜹͦ’ 12r7.

⟨h⟩ͦ for /hró/ (× 2) i app. hróðr ‘hþͦr’ 12v26 og vb. hrósa
‘hſͦa’ 12v6.

/vo/ (× 8) i former af pron. nøkkurr, fx ‘nocqrͦ’ 12v29 og
‘nocqþͦ’ 15v12 (jf. afsnit 5.4.4.17).

som markør af suspension (× 37) i app. bróðir ‘b’ͦ 25r13
og pron. hon ‘h’ͦ × 36, fx 12r6.4

som markør af enten kontraktion eller suspension
(× 14) for:

/órU/ (× 7) i vb. fóru(ð), fx ‘ꝼ’ͦ 15r35.5

/onU/ (× 7) i konu og sammensætninger hermed i
app. frǽndkonu ‘ꝼrenð·k’ͦ 14r32, 13r39 og konu ‘k’ͦ
× 5, fx 14r36.

I de resterende eksempler er funktionen usikker. Disse
tilfælde omtales i afsnit 4.4.3.2.2 (plurale præteritumfor-
mer af verberne koma og vera), afsnit 4.4.3.2.8 (appellati-
verne dróttinn og dróttning) og afsnit 5.10.1.3 (adv. brot(t)).
Brugen af ⟨o⟩ for /rV⟨o⟩/ og /vV⟨o⟩/ kendes fra gammel

tid,6 men den førstnævnte funktion er langt almindeligere,
hvilket skal ses i lyset af den langt lavere frekvens hvormed
den sidstnævnte optræder i sproget (ikke mindst i ældre
tid).
Brugen som markør af kontraktion og suspension ken-

des ligeledes fra hele den middelalderlige periode. Selvom
visse specifikke forkortelser kan være interessante i et
skrifthistorisk perspektiv, er de fleste i mindre grad be-
mærkelsesværdige, idet de netop allerede forekommer i

4Bemærk at de to eksempler principielt er forskellige, idet abbrevia-
turen i det førstnævnte tilfælde indikerer de to første tegn i en sus-
pension (/ró/), mens den i det andet tilfælde blot markerer det første
tegn (/o/). Alternativt kan den siges at anvendes for /on/ i det sidste
tilfælde.

5 I ét af eksemplerne (15r44) bruges denne form for 2. pers. pl. (norma-
liseret fóruð), men også her må man regne med at det afspejler fóru.

6 Jf. fx Spehr (1929, s. 142),HreinnBenediktsson (1965, s. 90) ogKålund
(1907, s. ix).
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tidligklassiske håndskrifter (og mange allerede i de al-
lerældste). Dette gælder fx for ‘h’ͦ, ‘ꝼ’ͦ, ‘k’ͦ (= konu), ‘mͦ’
(=móðir) og ‘v’ͦ,1 der forbliver produktive op gennemmid-
delalderen. Det særlig hyppige ‘h’ͦ må på trods af forekom-
sten i senklassiske håndskrifter dog generelt betragtes som
ældre end ‘ħo’, som igen synes ældre end ‘hō’, der er den al-
mindelige forkortelse i anden halvdel af 1200-tallet.2 Igen
må det dog understreges at individuelle skrivervaner spiller
en væsentlig rolle.

4.3.4.1.7 ⟨ø⟩
⟨ø⟩ forekommer én gang i A for /rǿ/ i adjektivformen(A)
frǿknum ‘ꝼ cnō’ 24r9,3 men aldrig i B.
⟨ø⟩ er ellers en temmelig sjælden abbreviatur,men bruges

ifølge Larsson (1885, s. xxiii–xxiv) i den ældre del af AM
645 4° (c1220), tre gange for /rǿ/ og én gang for /ǫr/),4 og
ifølge Weinstock (1967, s. 30) to gange for /rø/ i AM 677
4° B (c1200–25).

4.3.4.1.8 ⟨ō⟩
⟨ō⟩ optræder to gange i A i honum ‘hō’ 4v8 og 22r16.5(A)
Abbreviaturen er sjælden, men ikke enestående. I bl. a.

samme funktion som i A optræder den i den ældste del af
AM 645 4° (c1220).6 Allerede i det ældste håndskriftma-
teriale bruges den desuden i forkortelser af dativformen
mǫnnum, fx iHolmperg 15 4° (c1200, se linje 17r27) ogAM
686 b 4° (c1200–25).7 I denne funktion bruges den også i
håndskrifter der er nogenlunde samtidige medMskMS, fx
hånd II og V i fragmenterne af The Life of St. Gregory fra
c1250–75.8

4.3.4.1.9 ⟨r⟩
⟨r⟩ bruges omtrent 750 gange i A i følgende funktioner:(A)

for /ar/ (ca. × 440) i prop. Miklagarði ‘mıcla gþͬı’ 3r28,
former af pron. margr × 5, fx margir ‘mͬg’͛ 6v48, vb.
var ×424, fx ‘v’ͬ 6v23, og varð × 13, fx ‘vþͬ’ 8r22, samt
adv. þar ×2, fx ‘þ’ͬ 9v42.

for /ár/ (× 1) i konj. hvárt ‘hvtͬ’ 8r51.

1 Jf. fxHreinnBenediktsson (1965, s. 89–90) og Spehr (1929, s. 142–44)
2 Jf. især Lindblad (1954, s. 47), men også Kålund (1907, s. x) og Spehr
(1929, s. 142 og 144). Se også afsnit 5.4.1.8.

3Da ⟨e⟩ også anvendes for /rǿ/ kunne man forestille sig at der i virke-
ligheden var tale om ⟨e⟩, men det ser vitterlig ikke sådan ud.

4 Jf. også Spehr (1929, s. 142).
5 Som bemærket i afsnit 3.3.4.1 er der i det førstnævnte tilfælde tale om
en rettelse fra ‘ħ’ (den ene abbreviatur skrevet oven i den anden).

6 Jf. Larsson (1885, s. xxvi). Det virker derfor ikke rimeligt at transskri-
bere det i AM 645 4° forekommende tilfælde som ‘h⟨on⟩om ’ som det
ses i Guðvarður M. Gunnlaugsson (2007, s. 24).

7 Se også oversigtstabellen i Spehr (1929, s. 144).
8 Jf. Hreinn Benediktsson (1963b, s. 26 og 39).

for /Ar/ (× 65), fx i app. borgarmenn ‘borgͬ ’ 2r30 og
sakar ‘ſac’ͬ 6v56, adv. þegar ‘þeg’ͬ 6r26 og vb. vaknar
‘vacn’ͬ 8r23.

som markør af kontraktion (ca. × 190) i appellativet
maðr og sammensætninger hermed, fx maðr ‘mͬ’ 6r9,
hirðmaðr ‘hırðmͬ’ 6r40 og lǫgmaðr ‘lꜹgmͬ’ 23r34.

som markør af suspension (× 57) i former af prop.
Hreiðarr, fxHreiðarr ‘h’ͬ 6r43 ogHreiðari ‘h’ͬ 7r27.

I B forekommer ⟨r⟩ godt 200 gange og anvendes i føl- (B)
gende funktioner:

for /ar/ (× 108) i vb. var ×97, fx ‘v’ͬ 12r28, varð ×6, fx
‘vþͬ’ 12v14, og varði ‘vþͬı’ 10v48 samt adv. þar × 3, fx ‘þ’ͬ
13v2.

for /Ar/ (× 14), fx i app. hugarótti ‘hvg|ͬottı’ 11v52–53 og
hundar ‘hvnꝺ ’ͬ 10r16, adv. þegar ‘þeg’ͬ 10r20 og vb.
þakkar ‘þacc’ͬ 12r34.

⟨ ͬr⟩ for /arr/ (× 1), se afsnit 4.3.2.55.

⟨ ͬr⟩ for /Arr/ (× 1), se afsnit 4.3.2.55.

som markør af kontraktion (× 84) i appellativet maðr
og sammensætninger hermed (× 83), fxmaðr ‘ᴍͬ’ 12r7,
ójafnaðarmaðr ‘o ıaꝼnaþar ᴍͬ’ 16r37 og stýrimaðrinn
‘styrıᴍͬı’ 15v11, samt app. vetr ‘ꝩ’ͬ 15v10.9

Om forholdene ved adverbier med komparativ på -ar(r),
se afsnit 5.10.2.
Bortset fra det i B én gang forekommende ‘ꝩͬ’ for vetr10

begrænser anvendelsen af ⟨r⟩ sig i kontraktioner altså til no-
minativformen maðr. Forkortelsen ‘mͬ’/‘ᴍͬ’ er den normale
i klassiske håndskrifter fra efter 1250, men den har ældre
rødder og forekommer fx i AM 677 4° B (c1200–25), AM
325 II 4° (c1225) og NRA 52 (c1225).11
Brugen af ⟨r⟩ for /V⟨a⟩r/ er derimod et yngre fænomen,

der først dukker op omkring 1250 eller lidt før.12 I denne
funktion bruges abbreviaturen ca. lige frekvent i A og B.
Det kan diskuteres om abbreviaturen i skrivemåden ‘v’ͬ

skal rubriceres som markør af sidste tegn i en kontrak-
tion eller som en mere generel angivelse af /ar/. At om-
trent 80% af samtlige tilfælde med ⟨r⟩ for /V⟨a⟩r/ i såvel A
som B forekommer i netop denne forkortelse, kunne tale
for tolkningen som markør af kontraktion. På den anden
side dukker skrivemåden op samtidig med andre tilfælde
med ⟨r⟩ for /V⟨a⟩r/ (omkring midten af 1200-tallet), hvilket
kunne tale for tolkningen som en mere generel forkortelse

9 Bemærk også den under ⟨t⟩ omtalte skrivemåde ‘vͭ ͬ’ for samme
ordform.

10En lignende forkortelse findes i det meget gamle GKS 1812 4° IV
(c1192), jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 90–1).

11 Jf. Lindblad (1954, s. 55), Kålund (1907, s. x), Spehr (1929, s. 144) og
Hreinn Benediktsson (1965, s. 89).

12 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 90–1) og Spehr (1929, s. 142).
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for /ar/. De to tolkninger behøver dog ikke at udelukke
hinanden. Brugen af ⟨r⟩ for /V⟨a⟩r/ kan netop tænkes op-
stået som et resultat af brugen som markør af sidste tegn
i kontraktioner for var. Som følge af denne verbalforms
høje frekvens i sproget opfatter skriverne hurtigt ⟨r⟩ som
en generel forkortelse for /V⟨a⟩r/ og anvender den i over-
ensstemmelse hermed.

4.3.4.1.10 ⟨ʀ⟩
⟨ʀ⟩ bruges tre gange i A for /arr/ i propriumformerne(A)
Einarr ‘eınᷢ’ 36r13, ‘Eınᷢ’ 35v36 og Ingimarr ‘Jngımᷢ’ 27v39.
I disse tilfælde kan abbreviaturen tolkes enten som /arr/
eller som sidste tegn i en kontraktion.

4.3.4.1.11 ⟨s⟩
Det interlineære ⟨s⟩ optræder otte gange i A, men i kun tre(A)
af tilfældene er der tale om en egentlig forkortelse, hvor
⟨s⟩ fungerer sommarkør af en kontraktion i genitivformen
guðs ‘.ɢ.ᷤ’ 34v4, ‘ɢ.ᷤ’ 34v12 og ‘g’ᷤ 32r15. De øvrige fem tilfælde
kan kun i en mere udvidet forstand betragtes som forkor-
telser. Mens anvendelsen af forkortelser generelt medfø-
rer besparelse af plads og tid (for skriveren) som følge af
en reduktion af antallet af grafer, er der her blot tale om en
mindre pladsbesparelse, idet ⟨s⟩ bruges for /s/ og altså ikke
bevirker en reduktion af antallet af grafer. Det drejer sig
om substantivformerne guðs ‘gvþ’ᷤ 32r19, hafrsins ‘haꝼreᷤnſ’
4r47,1 Ófeigssyni ‘oꝼeıg.ᷤſ.’ 17v112 og Þóris ‘þorı’ᷤ 21v30 samt
artikelformen ens ‘en’ᷤ 20v31.

4.3.4.1.12 ⟨t⟩
⟨t⟩ forekommer ikke i A, men anvendes én gang i B sam-(B)
menmed et ⟨r⟩ i en underlig forkortelse for appellativet vetr
‘vͭ ͬ’ 25r22 (ved linjeudgang).

4.3.4.1.13 ⟨v⟩
⟨v⟩ forekommer syv gange i A og anvendes for:(A)

/ru/ (× 2) i app. grun ‘gnͮ’ 26v27 og vb. grunaði ‘gnͮaþı’
18r9.

/rú/ (× 5) i app. jungfrú ‘ıvngꝼ’ͮ 2v31 og 3r29, jungfrúva
‘ıungꝼ|ͮva’ 3r22–23 og trúnaðareið ‘tnͮaþar eıþ’ 3v23
samt vb. þrútna ‘þtͮ|na’ 31v31–32.

I B anvendes ⟨v⟩ to gange for /rú/ i verbalformerne trúa(B)
‘taͮ’ 11v43 og trúask ‘taͮst’ 11r16.3

1 I dette tilfælde skal ⟨s⟩ måske betragtes som en rettelse.
2 I en rød overskrift i B.
3 Bemærk at ⟨v⟩ optræder som en interlineær tilføjelse med nedvisnings-
tegn i ‘a·b⸌v⸍rþō’ for áburðum 11v27. Som en rettelse forekommer det
muligvis også i ‘ꝼrͮ’ 14v33 for præp. fyr, omend der nok snarere er tale
om ‘ꝼ r’.

Anvendelsen af ⟨v⟩ for /r[uú]/ forekommer allerede i de
ældste håndskrifter,4 fx i det meget gamle AM 315 d fol
(c1150–75), og brugen kendes også fra latinske håndskrif-
ter.

4.3.4.1.14 ⟨z⟩
⟨z⟩ anvendes 19 gange i A som markør af sidste tegn i en (A)
kontraktion. Bortset fra kvazk ‘.q.ᷦ’ 31v11 er der altid tale om
appellativformen mannz eller sammensætninger hermed,
fx mannz ‘mᷦ’ 7v39 og hirðmannzins ‘h þmᷦenſ’ 1r28.

I B anvendes ⟨z⟩ otte gange som markør af sidste (B)
tegn i kontraktioner af appellativformen mannz eller sam-
mensætninger hermed, fx mannz ‘ᴍᷦ’ 11r3 og ármannzins
‘armᷦınſ’ 14r18.
Den i såvel A somB forekommende brug af ⟨z⟩ i genitiv-

formen mannz er allerede særdeles udbredt i ældre hånd-
skrifter, fx ældste del af AM 645 4° (c1220), og former med
⟨z⟩ er op gennem 1200-tallet den helt dominerende forkor-
telse for den pågældende ordform.5
Den i A én gang forekommende forkortelse ‘.q.ᷦ’ forud-

sætter -st som refleksivformant, men jeg er ikke klar over
hvor gamle de ældste belæg for den pågældende skrive-
måde er.

4.3.4.2 Ikke-alfabetiske interlineære abbreviaturer

4.3.4.2.1 ⟨ ͛⟩
⟨ ͛⟩ er særdeles frekvent hos begge skrivere. I A bruges ab- (A)
breviaturen omtrent 4400 gange i følgende funktioner:

for /er/ (ca. × 900) i omtrent 250 forskellige skrive-
måder, fx app. herskip ‘hſ͛cıp’ 5v31, pron. einnhvern
‘eıƞhvƞ͛’ 7v16, vb. bera ‘ba͛’ 8r1 og adv. hversu ‘hvſ͛o’
28r19.

⟨ ͛r⟩ for /err/ (× 27), se afsnit 4.3.2.55.

⟨ ͛ʀ⟩ for /err/ (× 5), se afsnit 4.3.2.57.

for /ér/ (ca. × 700) i pron. (þ)ér ×87, fx ‘e’͛ 8r21 og ‘þ’͛
7v24, mér × 191, fx ‘m͛’ 6r34, sér ×94, fx ‘s’͛ 6v33, vér
× 139, fx ‘v’͛ 7r15, og þér × 117, fx ‘þ’͛ 6r24, adv. hér ×62,
fx ‘h’͛ 6r7, og hérna ‘hn͛a’ 32r36 samt vb. sér × 10, fx ‘s’͛
6v6.

for /ǽr/ (ca. × 125) i app. vǽringja ‘vı͛n|gıa’ 2v42–43, pron.
þǽr ×4, fx ‘þ’͛ 33r27, vb. vǽri(r)/vǽra × 122, fx ‘vı͛’ 6r17,
og adv. nǽr ‘n’͛ 6v18.

for /Ir/ (ca. × 1750), fx i app. synir ‘ſẏn’͛ 8r31, vb. segir
‘ſeg’͛ 7r3 og þykkir ‘þıcc’͛ 6r7, præp./adv. yfir ‘ıꝼ͛’ 6r19 og
præp. fyrir ‘ꝼẏr’͛ 30r33.

4 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 90), Spehr (1929, s. 142) og Kålund
(1907, s. ix).

5 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 89), Spehr (1929, s. 144) og Kålund
(1907, s. x).
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⟨ ͛r⟩ for /Irr/ (× 6), se afsnit 4.3.2.55.

for /r/ (ca. × 600) i part. rel. er × 340, fx ‘e’͛ 6v28, og vb.
er ×252, fx ‘e’͛ 7r30.

som almen abbreviatur i suspensioner (ca. × 140) i
proprierne Benteinn ‘bent’͛ 34r18, Bjǫrgyn ‘bıorgẏn’͛
(Bjǫrgynjar) 37r19, Danmǫrk × 10, fx ‘ꝺanm͛’ 3v40,
Einarr ×2, fx ‘eın’͛ 36r13, Eysteinn ×40, fx ‘Eẏst’͛
27r13,Geirsteinn × 5, fx ‘Geırst’͛ 36r41,Hallsteins- i pa-
tronymetHallsteinsson ‘hallst ͛.ſ.’ 32r30,Holmgarðr× 3,
fx ‘holmg’͛ 3r32, Ingimarr × 3, fx ‘Jng’͛ 27v40,Margrét
‘margr’͛ 6r9, Óttarr ×2, fx ‘ott’͛ 30v31, Rǫgnvaldr ×2,
fx ‘rognv’͛ 35v21, Valgarðr ‘valg’͛ 3v29, Þjóstolfr ‘þıost’͛
33v20 og Þorsteinn × 13, fx ‘ꝥst’͛ 5v16, appellativerne
baptisti ‘bapt’͛ 37v5, birtingr ‘bırt’͛ 35r47 og jarteign ‘ıart’͛
33r32, keisari ×6, fx ‘keıs’͛ 26r14, sumar ×4, fx ‘ſvm͛’
8v4, og ullstrengr ‘vlst’͛ 21v40 samt former af verbet
svara ×43, fx ‘ſv’͛ 30v25.1 Bortset fra former af det ret
hyppige verbum svara bruges ⟨ ͛⟩ som almen abbrevi-
atur altså næsten kun i proprier og appellativer med
tilnavnekarakter.

I de resterende eksempler er funktionen mere usikker.
Det drejer sig om appellativerne atgervi og gørsemi, former
af verbet gera og adverbiet gǫrla. Alle disse tilfælde behand-
les i afsnit 4.4.3.2.14.

I B forekommer ⟨ ͛⟩ godt 1000 gange og anvendes i føl-(B)
gende funktioner:

for /er/ (ca. × 250), fx i app. ferð ‘ꝼþ͛’ 15r28 ogmerki ‘m͛cı’
14v29, vb. vera ‘va͛’ 10r39 og adv. ‘hvſ͛o’ hversu 12r18.

⟨ ͛r⟩ for /err/ (× 57), se afsnit 4.3.2.55.

⟨ ͛ʀ⟩ for /err/ (× 1), se afsnit 4.3.2.57.

for /ér/ (ca. × 150) i pron.mér ×93, fx ‘m͛’ 12r30, vér × 36,
fx ‘v’͛ 12v12, og þér (såvel þér som (þ)ér) × 8, fx ‘þ’͛ 12r31
og ‘þ’͛ 14r35, samt adv. hér × 14, fx ‘h’͛ 12v12.

for /ǽr/ (× 33) i vb. vǽri(ð), fx ‘vı͛’ 12r19.

for /ǿr/ (× 2) i adj. ófǿrt ‘uꝼt͛’ 12v48 og vb. fǿrði ‘ꝼþ͛ı’ 12v27.

for /Ir/ (ca. × 175), fx i app. yfirbragði ‘yꝼ͛ bragþı’ 11r9,
præp./adv. eptir ‘eꝼt’͛ 12v13 og vb. hefir ‘heꝼ’͛ 12r12 og
segir ‘ſeg’͛ 11r14.

⟨ ͛r⟩ for /Irr/ (× 2), se afsnit 4.3.2.55.

for /r/ (ca. × 325) i vb. er × 154, fx ‘e’͛ 12v19, ert ×2, fx ‘et͛’
13v33, og eru × 5, fx ‘eo͛’ 12r14, samt part. rel. er, × 169,
fx ‘e’͛ 12v16.

for /eir/ (× 1) i pron. þeir ‘þ’͛ 12r36.

1Desuden muligvis i pronominalformen hans ‘hſ͛’ 3r14, hvis ikke der er
tale om ‘ħſ’.

som almen abbreviatur (× 25) i proprierneDanmǫrk × 5,
fx ‘ꝺanm͛’ 12v30, Eysteinn× 3, fx ‘eẏst’͛ 12v1,Grjótgarðr
×2, fx ‘grıotg’͛ 10r10, Ívarr ‘Jv’͛ 12v18, Nóregr ×2, fx
‘noꝛ’͛ 12v4, Steinkell ‘st ꝁ͛’ 14v37, Þorsteinn × 3, fx ‘ꝥst’͛
17v45, og Þorvarðr × 7, fx ‘þoꝛv’͛ 12r35, samt vb. mǽlti
‘mlt’͛ 12v1.

andet (× 2). I to tilfælde anvendes ⟨ ͛⟩ tilsyneladende for
/e/ (app. veðrit ‘vþ͛ı͛t’ 12r41 og adv. vestr ‘vst͛r’ 25r15).2

Som noteret i den palæografiske analyse afspejler ab-
breviaturens høje frekvens den generelt meget hyppige
brug gennem hele middelalderen. Som bemærket i Hreinn
Benediktsson (1965, s. 92) bruges abbreviaturen i de æld-
ste håndskrifter i reglen for /[eéǽI]r/, men i enkelte til-
fælde også for andre /Vr/-forbindelser, og det kan særlig
bemærkes at den i B én gang forekommende brug af ⟨ ͛⟩
for /eir/ ikke er sjælden i de ældste håndskrifter.
Brugen af ⟨ ͛⟩ for /r/ kendes ligeledes allerede fra de æld-

ste håndskrifter,3 og det samme gælder for brugen som al-
ment forkortelsestegn i suspensioner, dog kun sporadisk.4
Ingen af skriverne anvender abbreviaturen for /ir/ (i for-

tisstavelser), hvilket harmonerer med brugen i ældre tid,
mens abbreviaturen i visse håndskrifter fra efter c1250 an-
vendes i denne funktion.5 Meget udbredt bliver denne
brug dog ikke, da man fra gammel tid har brugt ⟨ı⟩ i denne
funktion.

4.3.4.2.2 ⟨ ᷓ⟩
⟨ ᷓ⟩ forekommer godt 500 gange i A og anvendes i følgende (A)
funktioner:

for /ra/ (ca. × 130), fx i prop.Guðbrandr ‘goþbnᷓꝺr’ 26v14,
app. afbragð ‘aꝼbgᷓþ’ 6r50, adv. fram ‘ꝼmᷓ’ 7r21 og vb.
grafa ‘gꝼᷓa’ 30v40, krafði ‘kꝼᷓþı’ 29r32 og draga ‘ꝺgᷓa’
6r44.

for /rá/ (ca. × 225), fx i prop. Þrándr ‘Þnᷓꝺr’ 6r25, app.
dráp ‘ꝺpᷓ’ 34r18, árdrátt ‘ꝼıarꝺtᷓt’ 5r11 og frásǫgn ‘ꝼſᷓogn’
18v6, adj. gráligt ‘glᷓıct’ 3r20 og adv. brátt ‘btᷓt’ 6r13.6

for /rA/ (ca. × 135), fx i app. brǿðra ‘brøþ’ᷓ 29v15 og
adj. betra ‘bet’ᷓ 6r44, gǫfugrar ‘goꝼogrᷓ’ 5v41 og ráðligra
‘raðlıg’ᷓ 7v8.

⟨h ⟩ for /hra/ (× 12) i prop. Hranadóttir ‘hnᷓa.ꝺ.’ 28r2
og Hranason ×8, fx ‘hnᷓa.ſ.’ 28r247 samt app. hrafn-

2 Begge tilfælde er muligvis egentlige fejl (bemærk at ‘vþ͛ı͛t’ fremstår sær-
lig uregelmæssigt pga. det andet ⟨ ͛⟩).

3 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 92).
4 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 88).
5Dette skal rimeligvis ses i relation til den ændrede praksis i manifesta-
tionen af /I/, jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 92).

6 I syv tilfælde med prop. Þrándr kunne man i stedet opfatte abbrevia-
turen som markør af en suspension (sammen med ⟨.⟩), fx Þrándr ‘þ.ᷓ’
6r10.

7 I ét af tilfældene, Hranason ‘h.ᷓſ.’ 28v8, kunne man alternativt opfatte
abbreviaturen som markør af en kontraktion sammen med ⟨.⟩.

4.3.4.2.2
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grennir ‘hꝼᷓn|greɴır’ 19v40–41 og hrafns ‘hꝼᷓnſ’ 20v12
og 32r22.

for /ár/ (× 1) i konj. hvárt ‘hvtᷓ’ 4v31.

for /va/ (× 5) i pronomenet nøkkurr ×4, fx nøkkurir
‘nacqrᷓ’͛ 27r11 og nøkkut ‘nacqtᷓ’ 27r12, samt vb. kvazk
‘qzᷓc’ 21v42.

I B forekommer abbreviaturen knap 130 gange og an-(B)
vendes i følgende funktioner:

for /ra/ (× 43) i app. gram ‘gmᷓ’ 10v54 og 13r20, gramr
‘gmᷓr’ 17r19 og grams ‘gmᷓſ’ 12v57 samt adv. fram og
sammensætninger hermed × 39, fx fram ‘ꝼmᷓ’ 12r19 og
app. framkvǽmð ‘ꝼmᷓqmþ’ 13v50.

for /rá/ (× 35) i app. dráp ‘ꝺpᷓ’ 14r17, erfidrápu ‘ervıꝺpᷓo’
17v10 og frásǫgnina ‘ꝼſᷓꜹgnına’ 10r5, adv. brátt ‘btᷓt’
14v53 og præp./adv. frá samt sammensætninger her-
med × 31, fx frá ‘ꝼ’ᷓ 12r35, og app. frásǫgnina ‘ꝼſᷓꜹgnına’
10r5.

for /rA/ (× 9), fx i app.mostrarskegg ‘mostrᷓ ſceɢ’ 12v41 og
tǫtrar ‘tꜹtrᷓ’ 17v30, adj. lengra ‘leng’ᷓ 17r14 og vb. fatrask
‘ꝼattstᷓ’ 17v28.

for /va/ (× 36) i pron. nøkkut ×6, fx ‘nocqþᷓ’ 14v5, og vb.
kvað ×25, fx ‘qþᷓ’ 12r11, kvaðsk ‘qᷓz’ 17r28, kvaddi × 3,
fx ‘qꝺᷓꝺı’ 12v22, og kvángask ‘qnᷓgast’ 13v30.

for /vá/ (× 1) i app. kvánfangi ‘qnᷓꝼangı’ 13v32.

for /vA/ (× 2) i pron. enga/øngva ‘ong’ᷓ 16v42 og vb. sýkva
‘ſyq’ᷓ 14r56.

Abbreviaturen er stort set lige frekvent hos de to hæn-
der, og i den specifikke brug finder man heller ikke mange
forskelle med undtagelse af den langt hyppigere brug for
/va/ i B.
Brugen af ⟨ ᷓ⟩ for /rV⟨a⟩/ er den almindeligste hos begge

skrivere, hvilket også generelt er tilfældet i islandsk skrift. I
de ældste håndskrifter synes denne brug enerådende, men
lidt senere bruges abbreviaturen også for /V⟨a⟩r/.1 På grund
af brugen af ⟨a⟩ og (senere) ⟨r⟩ bliver abbreviaturen imidler-
tid aldrig særlig udbredt i denne funktion, og det er derfor
ikke underligt at ⟨ ᷓ⟩ kun bruges én gang på denne måde i A
og slet ikke i B.
Lindblad (1954, s. 41) betragter brugen af ⟨ ᷓ⟩ for /vV⟨a⟩/

som “en ålderdomlig företeelse” når den optræder i GKS
2365 4° (c1270). Hvis dette overhovedet er korrekt, må det
imidlertid pointeres at det må være begrænset hvor “ål-
derdomlig” den kan være, da abbreviaturen ikke optræ-
der med denne funktion i de ældste håndskrifter.2 Det er

1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 91) der bl. a. anfører eksempler på
/[aA]r/ fra AM 677 4° A og B (c1200–25). I latinske håndskrifter bru-
ges ⟨ ᷓ⟩ for såvel /rV⟨a⟩/ som /V⟨a⟩r/, jf. Spehr (1929, s. 140).

2Det ældste i Hreinn Benediktsson (1965, s. 91) nævnte eksempel
på brugen af /vV⟨a⟩/ er et tilfælde med /vá/ fra AM 655 XXIII 4°
(c1225–50).

derfor nok mere korrekt at betragte denne brug som skri-
ver(skole)specifik.3
I denne forbindelse er det interessant at brugen af ⟨ ᷓ⟩

for /vV⟨a⟩/ optræder med ganske forskellig frekvens i A og
B. I A har abbreviaturen således blot denne funktion i om-
trent 1 % af tilfældene, mens andelen i B er hele 30%. Som
fremgået ovenfor forekommer langt de fleste eksempler i
B i præteritum af kveða, hvilket også er tilfældet i det af
Lindblad undersøgte GKS 2365 4°.4

4.3.4.2.3 ⟨ ⟩
⟨ ⟩ forekommer omtrent 250 gange i A og anvendes i føl- (A)
gende funktioner:

for /ur/ (× 59) i propriet Sigurðr og sammensætninger
hermed (× 45), fx Sigurðr ‘ſıgþr’ 6r35, app. purpuri
‘purpı’ 3v39, purpurapellum ‘ urapellō’ 2v2 og turn
‘t ƞ’ 3r7 samt former af verbet spyrja × 11, fx vb. spurði
‘ſpþı’ 6r10 og præt. part. spurt ‘ſpt’ 1r16.

for /Ur/ (× 17) i app. bróður (og sammensætninger her-
med) × 5, fx fóstbróður ‘ꝼostbroþ ’ 37v29, jǫfurs ‘ıoꝼ ſ’
33v40, fǫður (og sammensætninger hermed) × 6, fx
fǫður ‘ꝼꜹþ ’ 23v22, leigur ‘leıg’ 21r8,mótstǫður ‘motstoþ ’
33r33, tillǫgur ‘tıllꜹg’ 6r32 og vikur ‘vıc ’ 37v20 samt
adv. steigurliga ‘steıglıga’ 19r51.

for /yr/ (× 3) i num. fyrsta ‘ꝼ sta’ 4v31, præp. fyri(r) ‘ꝼ ı’
21r39 og adv. fyrst ‘ꝼ st’ 22v18.

for /yrr/ (× 2) i vb. spyrr ‘sp’ 5v21 og ‘ſp.’ 18r1.5

⟨ r⟩ for /yrr/ (× 1), se afsnit 4.3.2.55.

for /yr/ eller som markør af suspension (for /yrir/)
(× 168) i præp./adv. fyr(ir) × 147, fx ‘ꝼ ’ 6r45, og
(løse) sammensætninger hermed × 20, fx fyr(ir) innan
‘ꝼ  ıɴan’ 21v15, fyr(ir) ofan ‘ꝼ  oꝼ ’ 23v9, fyr(ir) útan
‘ꝼ  vtan’ 23v8 og fyrirgert ‘ꝼ |gort’ 7r32–33.

I B forekommer abbreviaturen 54 gange og anvendes i (B)
følgende funktioner:

for /ur/ (× 5) i prop. Sigurðar ‘ſıgþar’ 11r20, vb. spurði
× 3, fx ‘ſpþı’ 13v18, og præt. part. spurt ‘ſpt’ 16r47.

for /úr/ (× 1) i app. náttúru ‘nat u’ 11r37.

for /Ur/ (× 1) i pron. ǫnnur ‘ꜹnn’ 11r54.

for /yr/ (× 1) i præp. fyrir ‘ꝼ ır’ 10r50.

for /yrr/ (× 1) i adv. fyrr ‘ꝼ ’ 10r19.

3Dette har i øvrigt ingen konsekvenser for Lindblads brug af observa-
tionerne.

4 I en række kilder efter c1300 udvides abbreviaturens funktionsom-
råde, jf. Seip (1954, s. 144).

5Betydningen af ⟨.⟩ i det sidstnævnte eksempel er usikker.

4.3.4.2.3
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⟨ r⟩ for /yrr/ (× 1), se afsnit 4.3.2.55.

som markør af (første del af ) suspension (× 3) i prop.
Sigurðr, fx ‘ſıg’ 25r40.

for /yr/ eller som markør af suspension (for /yrir/)
(× 41) i præp./adv. fyr(ir)×40, fx ‘ꝼ ’ 12r35, og den løse
sammensætning fyr(ir) útan ‘ꝼ  ut ’ 12v8.

Abbreviaturens funktionsområde afviger ikke fra den
generelle praksis i islandske håndskrifter fra den klassiske
periode,1 hvor abbreviaturen har en noget snævrere refe-
rence end i latinske håndskrifter.2

4.3.4.2.4 ⟨ ᷒⟩
⟨ꝰ⟩ forekommer 60 gange i A og anvendes i følgende funk-(A)
tioner:

for /ús/ (× 28) i prop. Magnús ×20, fx ‘Magnꝰ’ 5v25, og
appellativet hús og sammensætninger hermed × 8, fx
jarðhús ‘ıarþhꝰ’ 4v39.

som markør af suspension (× 29) i former af prop-
rietMagnús og sammensætninger hermed, fxMagnús
‘Mꝰ’ 29r9 ogMagnúsi ‘Mꝰ’ 31v25.3

I tre tilfælde med de fremmede proprier Grégóríús
‘gregorıꝰ’ 36r54 og Fil(l)ippus ‘phılıꝰ’ 37v29 og ‘phıllıꝰ’
37v33 må funktionen betegnes som usikker (-ús eller -us).

I B anvendes abbreviaturen i alle ni tilfælde for /ús/,(B)
nemlig i propriet Magnús × 7, fx ‘magn᷒’ 14r19 og appella-
tivformerne hús ‘hꝰ’ 12r40 og húsfreyja ‘hꝰꝼreyıa’ 13r43.
Som bemærket i den palæografiske analyse optræder ab-

breviaturen allerede i nogle af de ældste islandske hånd-
skrifter og forbliver produktiv op gennem helemiddelalde-
ren. Som iMskMS bruges den i hele perioden for /[uú]s/.4
Hvor almindelig brugen som markør af suspension ellers
er, er jeg ikke klar over.

4.3.4.2.5 ⟨–⟩
⟨–⟩ anvendes omtrent 15.200 gange i A i en række forskel-(A)
lige funktioner, enten selvstændigt eller i forbindelse med
andre grafemer. Selvstændigt bruges abbreviaturen i føl-
gende funktioner:

1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 91) og Spehr (1929, s. 140). I visse
yngre håndskrifter anvendes abbreviaturen i flere funktioner, jf. Seip
(1954, s. 143).

2Om brugen i latinske håndskrifter, se fx Thompson (1906, s. 101) og
Battelli (1949, s. 112).

3Det er på grund af former som den sidstnævnte at samtlige tilfælde
rubriceres som markør af suspension (og ikke som markør af sidste
tegn i en kontraktion). ‘Mꝰ’ bliver således en generel forkortelse for
proprietMagnús uanset bøjningsform.

4 Jf. Seip (1954, s. 60, 102 og 143), Spehr (1929, s. 140) og Kålund (1907,
s. viii). I latinske håndskrifter på kontinentet kan den have lidt flere
funktioner, jf. fx Thompson (1906, s. 101) og Battelli (1949, s. 113).

for /m/ (ca. × 3950) i knap 1050 forskellige skrivemåder,
fx app. himna ‘hīna’ 5v33 og veðrvitum ‘veþrvıtō’ 6r3,
part. rel. sem ‘ſē’ 20r4, vb. koma ‘cōa’ 6r12 og præp. um
‘’ 5v3.

for /mm/ (× 11), fx i adj. rammlig ‘rālıg’ 2r48 og rammri
‘rārı’ 18v42. Alle eksempler optræder antekonsonan-
tisk.

for /n/ (ca. × 350) i godt 225 forskellige skrivemåder,
fx prop. Erlingr ‘erlīgr’ 24v45, app. bending ‘benꝺīg’
18v23 og lǫgin ‘logī’ 28v43 samt pron. þín ‘þī’ 5v1.

for /nn/ (× 1) i app. aptaninn ‘aptaƞī’ 19r1.

for /f/ i forbindelsen /fn/ (× 11) i former af appellativet
safnaðr ×2, fx safnaði ‘ſānaþı’ 33v25, former af verbet
safna ×8, fx safnar ‘ſānar’ 33v3 og sǫfnuðu ‘ſōnoþo’
21v20, samt adj. jafnmargir ‘ıān·marg’͛ 1r9.

som markør af kontraktion (ca. × 2675) i omtrent 450
forskellige skrivemåder, fx prop. Þorsteinn ‘ꝥsteıƞ’
5r41 og app. borgina ‘ƀgına’ 2r38, erkibyskup ‘erchıƀp’
20r18 og konunginn ‘ꝁıƞ’ 6r18.

som markør af suspension (ca. × 6575) i godt 300 for-
skellige skrivemåder, fx prop. Ungaraland ‘vngarał’
26r42 og app. borðit ‘borꝥ’ 7v49, konungr ‘ꝁ’ 6r33 og
sendimenn ‘ſenꝺı ’ 6r27.

som markør af såvel kontraktion som suspension
(ca. × 375) i fem lemmata. Bortset fra prop.Danmark-
ar ‘ꝺa’ 33v9 (som muligvis er en fejlskrivning) kun i
forbindelsemed ⟨l⟩, nærmere bestemt i propriet Jariz-
leifr × 5, fx Jarizleifs ‘ıarł’ 3r35, app. skáld ‘ſł’ 19v48 og
hamarskáld ‘hamarſł’ 24v38 samt former af vb. mǽla
× 372, fx mǽlti ‘mł’ 6r27 og mǽlt ‘mł’ 6v36.

I kombination med ⟨m⟩, ⟨n⟩, ⟨ƞ⟩ eller ⟨ɴ⟩ anvendes ab-
breviaturen herudover i følgende funktioner i A:

⟨–m⟩ for /mm/ (× 29), se afsnit 4.3.2.36

⟨ƞ⟩ for /n/ (× 66), se afsnit 4.3.2.42.

⟨ƞ⟩ for /nn/ (ca. × 850), se afsnit 4.3.2.42.

⟨ƞ⟩ for /nd/ (× 5), se afsnit 4.3.2.42.

⟨–n⟩ for /nn/ (× 3), se afsnit 4.3.2.39.

⟨n⟩̅ for /n/ (?) (× 1), se afsnit 4.3.2.39.

⟨n⟩̅ for /nn/ (?) (× 3), se afsnit 4.3.2.39.

⟨ɴ⟩ for /n/ (× 1), se afsnit 4.3.2.41.

⟨ɴ⟩ for /nn/ (ca. × 210), se afsnit 4.3.2.41.

4.3.4.2.5
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Ud over de nævnte tilfælde bruges abbreviaturen i A om-
trent 30 gange sammen med ⟨.⟩ som markør af en suspen-
sion. I tre af tilfældene drejer det sig om proprier, fx Bárðr
‘.ƀ.’ 8r2, mens de resterende eksempler er former af appel-
lativet konungr, fx ‘ꝁ.’ 5r38.
I yderligere omtrent 30 tilfælde anvendes abbreviaturen

i andre funktioner. Af disse kan særlig fremhæves to til-
fælde, hvor ⟨–⟩ benyttes over en kapitæl og sammen med
denne øjensynligt betegner konsonantgeminering (og altså
egentlig er redundant), nemlig pronominalformerne ann-
arra ‘aɴaʀa’ 33r26 og várri ‘vaʀı’ 4r11. Desuden kan nævnes
53 tilfælde hvor ⟨–⟩ indgår i særlige forkortelser for plu-
ralisformer af appellativet konungr (og sammensætninger
hermed), fx konungar ‘ꝁꝁ’ 5v17 og konungum ‘ꝁꝁ’ 5v17.
Endelig kan det nævnes at abbreviaturens funktion vel er

usikker i fire tilfælde med appellativerne mungát ‘mvƞgat’
21v44 og penningr og sammensætninger hermed i penninga
‘peƞınga’ 6v15, silfrpenningar ‘ſılꝼrpeƞıngar’ 4r48 og silfr-
penningr ‘ſılꝼr peƞıngr’ 6r33. Man finder imidlertid ingen
modeksempler der indikerer /n/, hvorfor ⟨ƞ⟩ i disse til-
fælde sandsynligvis betegner /nn/.1

Også i B har ⟨–⟩ en række forskellige funktioner, selv-(B)
stændigt eller i forbindelse med andre grafemer. Selvstæn-
digt bruges abbreviaturen i følgende funktioner:

for /m/ (ca. × 600) i knap 300 forskellige skrivemåder,
fx app. orðum ‘oꝛþō’ 15v8, adj.miklum ‘mıclō’ 25r19 og
vb. em ‘ē’ 12r20 og koma ‘cōa’ 14r12.

for /n/ (× 14), fx i app. eign ‘eıg’ 10r53 og stofuna ‘stoꝼōa’
12r32 samt vb. tengja ‘tēgıa’ 13r1.

som markør af kontraktion (ca. × 600) i godt 140 for-
skellige skrivemåder, fx prop. Þórolfr ‘ꝥolꝼr’ 13v8, app.
kvǽði ‘qþı’ 16r7 og pron. hana ‘ħa’ 12r4 og þenna ‘þa’
15v30.

sommarkør af suspension (ca. × 2200) i omtrent 175 for-
skellige skrivemåder, fx prop. Haraldr ‘har ’ 12r26 og
Ísland ‘ıſł’ 10v42, app. konungi ‘ꝁ’ 12v41 og norðmenn
‘noꝛþ’ 12v8, pron. þat ‘ꝥ’ 12r30 og hann ‘ħ’ 25r31 samt
adv. eigi ‘eıg’ 14v30.

som markør af såvel kontraktion som suspension
(ca. × 150) i vb. mǽlti × 107, fx ‘młt’ 12r31 og
mǽlti/mǽlir ×28, fx ‘mł’ 12r20, samt adv. eigi ‘eg’ × 25,
fx 11v9.

Sammen med ⟨m⟩, ⟨n⟩ eller ⟨ƞ⟩ optræder ⟨–⟩ derudover i
følgende funktioner i B:

⟨m̅⟩ for /mm/ (× 8), se afsnit 4.3.2.36.

⟨n⟩̅ for /nn/ (ca. × 375), se afsnit 4.3.2.39.

⟨–n⟩ for /nn/ (× 3), se afsnit 4.3.2.39.

1 Jf. afsnit 4.3.2.42.

⟨n–⟩ for /nn/ (× 2), se afsnit 4.3.2.39.

⟨n⟩̅ for /n/ (× 11), se afsnit 4.3.2.39.

⟨ƞ⟩ for /nn/ (× 10), se afsnit 4.3.2.42.

I fem tilfælde anvendes ⟨–⟩ sammenmed ⟨.⟩ sommarkør
af enten suspension (i former af appellativet konungr ×4,
fx konungr ‘.ꝁ.’ 12r6), eller kontraktion (i appellativformen
konungsdóttir ‘.ꝁ.ꝺ.’ 14r31).
I fem tilfælde indgår ⟨–⟩ i særlige forkortelser for plu-

ralisformer af konungr eller sammensætninger hermed, fx
konunga ‘ꝁꝁ’ 12v31 og konungar ‘ꝁꝁ’ 14v16.
I to tilfælde, adv. uppi ‘vpı’ 13v13 og 25r34, synes abbre-

viaturen at indikere geminering, hvorved den har samme
funktion som ⟨.⟩.
I adv. jafnan ‘ıaꝼ |nan’ 11v20–2 må funktionen katego-

riseres som usikker, og det samme må siges om ‘eıraþa’
10r14, der tilsyneladende skal afspejle propriumformen
Eindriða (snarest en skrivefejl).
Som bemærket i den palæografiske analyse kan ⟨–⟩ som

nasalstreg betragtes som udviklet af et overskrevet ⟨m⟩.
Abbreviaturen bruges i begyndelsen kun for /m/, men fra
midten af 1100-tallet i latinske håndskrifter efterhånden
også for /n/.2 I visse af de ældste islandske håndskrifter
anvendes ⟨–⟩ som nasalstreg også udelukkende for /m/,3 i
de fleste dog undertiden også for /n/, selvom brugen for
/m/ er den dominerende.4 Det er imidlertid først i noget
yngre håndskrifter at abbreviaturen bruges nogenlunde li-
geligt for såvel /m/ som /n/5 og i visse håndskrifter tilmed
oftere for /n/,6 en brug som Spehr (1929, s. 138–39) til-
skriver fremmed (trøndsk) påvirkning.7 Det kan ydermere
bemærkes at man i den ældste tid anbringer abbreviaturen
over vokalgrafem, mens det først senere bliver almindeligt
at placere den over konsonantgrafem, især over ⟨n⟩.8
Når det gælder abbreviaturens placering, kan brugen be-

skrives som yngre i såvel A som B, idet ⟨–⟩ hos begge skri-
vere bruges over både vokal- og konsonantgrafemer. Det
samme kan i vid udstrækning siges om abbreviaturens refe-
rence i forbindelse med ⟨n ƞ ɴ⟩ for /nn/. Ved brugen af ⟨–⟩
for /n/ er forholdene dog mindre ensartede hos de to skri-
vere, idet en sådan brug er langt mere frekvent i A (hvilket
vel at mærke ikke skyldes enkelte højfrekvente former).
Mens B blot rummer 14 eksempler, finder man omtrent

2 Jf. Spehr (1929, s. 138 m. henv.).
3 Således i AM 237 a fol (c1150), AM 673 a II 4° (c1200), MáldReyk²
(c1204–1208), NRA 52 (c1225) og AM 162 A ϑ fol (c1250).

4 Jf. Spehr (1929, s. 138 m. henv.).
5 Spehr (1929, s. 138) nævner i denne forbindelse bl. a. AM 279 a 4° I
(c1250–1275) og AM dipl isl fasc LXV 1 (1241–52).

6 Spehr (1929, s. 139) nævner AM 134 4° (c1281–94) og det muligvis med
MskMS beslægtede Holm perg 2 4° (c1250–1300).

7Bemærk imidlertid at brugen for såvel /m/ som /n/ anbefales i Den
første grammatiske afhandling.

8De tidligste i Hreinn Benediktsson (1965, s. 93) anførte eksempler
på brugen over ⟨n⟩ er fra AM 655 XXIII 4° (c1225–50), XII–XIII
(c1250–75) og XIX (c1250–75).

4.3.4.2.5
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350 i A.1 Også brugen for /m/ er langt hyppigere i A, om-
end ikke i så udpræget grad som ved /n/.2
Brugen af ⟨–⟩ som almen abbreviatur ved grafemer med

x-højde udspringer af den yngre, udvidede brug af abbrevi-
aturen. I islandske håndskrifter er udviklingen parallel til
udviklingen i latinske håndskrifter, hvor man, efter at man
omkring midten af 1100-tallet udvider brugen til også at
kunne betegne /n/, senere tillige bruger den for en hvil-
ken som helst nasalforbindelse3 og sluttelig for enhver ude-
ladt forbindelse. Praksis i såvel A som B må beskrives som
befindende sig på et sådant yngre stadium.
En lang række specifikke skrivemåder med ⟨–⟩ kom-

menteres nærmere i kap. 5.

4.3.4.2.6 ⟨ ̲ ⟩
⟨ ̲ ⟩ bruges i A for /eir/ i pronominalformerne þeir × 719,(A)
fx ‘ꝧ’ 6r29, og þeira ‘ꝧa’ 1r21.4 Derudover anvendes ⟨ ̲ ⟩ en
enkelt gang i páfa ‘̲’ 37r11.

I B anvendes abbreviaturen godt 180 gange i forbindelse(B)
med ⟨þ⟩ eller ⟨Þ⟩ i følgende pronominalformer:

‘ꝧ’/‘Ꝧ’ for þeir (× 162), fx i ‘ꝧ’ 12r10 og ‘Ꝧ’ 11r33.

‘ꝧ’ for (þ)ér (× 1) i ‘ꝧ’ 12v19.

‘ꝧa’ for þeir(r)a (× 15), fx i ‘ꝧa’ 10r5.

‘ꝧra’ for þeir(r)a (× 3) i ‘ꝧra’ 11r14, 13v9 og 14r52.

‘ꝧta’ for þetta (× 2) i ‘ꝧta’ 10r7 og 12v46.

Skrivemåden ‘ꝧ’ for þeir(-) optræder ifølgeHreinnBene-
diktsson (1965, s. 88) “from towards the middle of the thir-
teenth century”, og som ældste eksempel nævnes AM dipl
isl fasc LXV 1 (1241–52), men ‘ꝧ’ forekommer også i det
sandsynligvis lidt ældre AM 325 II 4° (3. hånd).5 Den bli-
ver dog først hyppigere i løbet af 1200-tallets anden halv-
del og er således også hovedbetegnelsen for þeir(-) i en lang
række af de omtrent samtidige håndskrifter som Lindblad
undersøger i relation til sine studier i GKS 2365 4° (c1270).6
Widding (1961, s. 67) kender skrivemåden fra omtrent 30
håndskrifter fra perioden c1250–1325/50.7

1Det er dermed en overdrivelse når Spehr (1929, s. 139, note 1) skriver
at MskMS udviser “rein isl. technik” (hermed menes at abbreviaturen
kun bruges for /m/).

2Relativt set er brugen af ⟨–⟩ for /m/ omtrent dobbelt så hyppig i A.
3Hreinn Benediktsson (1965, s. 93) fremhæver at man i islandske hånd-
skrifter meget tidligt anvender ⟨–⟩ for /Vn/, fx i Holm perg 15 4°
(c1200).

4 I sidstnævnte tilfælde kunne der eventuelt være tale om /eirr/.
5 Jf. Spehr (1929, s. 145, note 3), hvor det også bemærkes at skrivemåden
“vielleicht in anlehnung an die lat. abkürzung ꝑ= per entstanden [ist]”.

6 Jf. Lindblad (1954, s. 60).
7 For nærmere kommentarer til manifestationen af þeir(-), se afsnit
5.4.3.2.

I anden del af 1200-tallet bruges ‘ꝧ’ (sjældnere) også for
þess-,8 men altså ikke i MskMS.9 På tilsvarende vis finder
man heller ingen eksempler på ‘ꝧ’ for þeim, en yngre skri-
vemåde, der først bliver almindelig efter c1300.10
Den i B to gange forekommende skrivemåde ‘ꝧta’ for

þetta forekommer underlig, men den findes i hvert fald
også i det nogenlunde samtidige AM 162 E fol (se 3r37).
Der er derfor måske ikke tale om fejlskrivninger, og for-
men skal muligvis ses i lyset af den i flere håndskrifter an-
vendte skrivemåde ‘ꝧr’ for þeir, en skrivemåde der kan op-
fattes som en art sammenblanding af ‘ꝥr’ og ‘ꝧ’. Man kan
forestille sig at man på baggrund af denne skrivemåde kan
have opfattet ⟨ ̲ ⟩ som en almen abbreviatur på linje med
⟨–⟩ og dermed også har kunnet anvende den for /et/.
Det i B enkeltstående eksempel med ‘ꝧ’ for þér må vel

snarest betragtes som en fejlskrivning.

4.3.4.2.7 ⟨.⟩
⟨.⟩ bruges blot tre gange i A som markør af geminering, (A)
nemlig ved ⟨m⟩ (adjektivformen grimmr ‘gṁr’ 4v19) og ⟨t⟩
(verbalformen þǿtti ‘þøṫı’ 7r21 og adjektivformen heitt ‘heıṫ’
19v26).

Abbreviaturen er langt hyppigere i B, hvor den forekom- (B)
mer omtrent 50 gange og anvendes i følgende funktioner:

⟨ċ⟩ for /kk/ (× 1), se afsnit 4.3.2.6.

⟨ṁ⟩ for /mm/ (× 7), se afsnit 4.3.2.36.

⟨ṅ⟩ for /nn/ (× 19), se afsnit 4.3.2.39.

⟨ṅ⟩ for /n/ (× 1), se afsnit 4.3.2.39.

⟨ṗ⟩ for /pp/ (× 11), se afsnit 4.3.2.51.

⟨ṫ⟩ for /tt/ (× 7), se afsnit 4.3.2.62.

⟨ṫ⟩ for /t/ (× 1), se afsnit 4.3.2.62.

⟨ɴ⟩̇ for /nn/ (× 1), se afsnit 4.3.2.41.

Bortset fra de enkeltstående eksemplermed ⟨ṅ⟩ og ⟨ṫ⟩ for
hhv. /n/ og /t/ indikerer abbreviaturen altså i alle tilfælde
konsonantgeminering.
At betegne konsonantlængde vha. punktering er en me-

tode der udvikles i løbet af 1200-tallet. Skikkens ophav er
ikke afklaret,11 men fænomenet regnes almindeligvis for

8 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 88) og Widding (1961, s. 67).
9 I de håndskrifter som på en eller anden måde er blevet sat i forbindelse
med MskMS (jf. afsnit 1.3.2.1), har jeg heller ikke registreret eksem-
pler på en sådan brug.

10 Jf. Widding (1961, s. 67).
11 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 84, note 1), der også nævner at Spehr
(1929, s. 151–52) “with not too great success” argumenterede for et irsk
ophav hvad brugen af prikken for markering af såvel nasalitet som
geminering angik, mens Holtsmark (1936, s. 26–7) med reference til
en passage hos Isidor argumenterede for at prikken for markering af
konsonantgeminering havde kontinental oprindelse, hvorimod prik-
ken for markering af nasalitet skulle være en islandsk opfindelse.

4.3.4.2.7
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særislandsk.1 Man må regne med udpræget variation mel-
lem skrivere i en overgangsperiode som anden del af 1200-
tallet, hvilket også kommer tydeligt til udtryk i forskellen
mellem A og B.
Ikke alle punkterede konsonantgrafemer optræder lige

tidligt eller i lige stort omfang. De tidligste (og hyppigste)
synes at være ⟨ṫ⟩, ⟨ġ⟩, ⟨ṗ⟩ og ⟨ṙ⟩. Den førstnævnte kombina-
tion, ⟨ṫ⟩, optræder i håndskrifter der dateres til c1200–25,
⟨ġ⟩ og ⟨ṗ⟩ i bl. a. AM 325 II 4° C, der dateres til c1225, og
⟨ṙ⟩ i GKS 1812 4° IV, der dateres til c1225–50.2 Den i æl-
dre tid mindst hyppige kombination er vel ⟨ṙ⟩,3 som dog er
hovedbetegnelsen for /rr/ i eksempelvis AM dipl isl fasc
LXV 1 (1241–52), AM 327 4° (c1300) og AM 748 I a 4°
(c1300–25).4 Heller ikke ⟨ġ⟩ er så frekvent som ⟨ṫ⟩ og ⟨ṗ⟩
i ældre tid, men det går ikke an med Spehr (1929, s. 151) at
regne den blandt kombinationer der før 1300 kun optræ-
der sporadisk.5 Om kombinationen ⟨ṗ⟩ kan det ydermere
bemærkes at den ganske vist forekommer tidligt, men at
⟨⟩ i lang tid synes at være den almindelige betegnelse for
/pp/, og at det vel først er mod slutningen af 1200-tallet
at ⟨ṗ⟩ virkelig vinder frem og i visse håndskrifter er den
eneste betegnelse for /pp/ (således også i en række hånd-
skrifter fra 1300-tallet).6 Et punkteret ⟨t⟩, der fra tidlig tid
er det mest frekvente af de punkterede grafemer, foretræk-
kes i en del mellemklassiske håndskrifter særlig i finalstil-
ling, mens ⟨tt⟩ foretrækkes i medialstilling.7
Andre punkterede grafemer er ikke nær så hyppige i æl-

dre tid og synes først at dukke op senere i 1200-tallet.8
Hreinn Benediktsson (1965, s. 84) nævner ⟨ċ⟩ og ⟨⟩, der
begge findes i GKS 2365 4° (c1270), ⟨ṅ⟩, der findes i bl. a.
AM 325 XI 2 e 4° (c1250–1300), og ⟨⟩, der optræder i
AM 334 fol A (c1260–70). Til kombinationen ⟨⟩ kan det
bemærkes at Lindblad (1954, s. 65) i sin undersøgelse af
netop GKS 2365 4° påpeger at han ikke har fundet den i
andre håndskrifter fra perioden c1240–1300.Derimod bli-
ver kombinationen ⟨ċ⟩ ifølge Lindblad (1954, s. 66) fra om-
kring 1300 og “för en tid framåt ganska vanlig”.9 Også ⟨ṅ⟩,

1 Jf. fx Hreinn Benediktsson (1965, s. 84–5) og Lindblad (1954, s. 63).
Når abbreviaturen optræder i norske håndskrifter, regnes disse typisk
for påvirkede af islandsk, jf. fx Hreinn Benediktsson (1965, s. 85 m.
henv.).

2 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 84).
3 Jf. Spehr (1929, s. 151).
4 Jf. Lindblad (1954, s. 73).
5 Jf. Lindblad (1954, s. 65) med henvisninger til flere mellemklassiske
håndskrifter, bl. a. AM 279 a 4° (bl. 1–7, c1250–75) og Holm perg 18
4° (hånd A, c1300), i hvilke ⟨ġ⟩ er hovedbetegnelsen for /gg/.

6 Jf. Lindblad (1954, s. 72).
7 Jf. Lindblad (1954, s. 77).
8Det er da også først efter midten af 1200-tallet at man finder en mere
markant anvendelse af punktering. Jf. i denne forbindelse Spehr (1929,
s. 152), der desuden sætter kapitælernes tilbagetrængen i 1300-tallet
i relation til denne stigning i brugen af ⟨.⟩. Det sidste må imidlertid
modificeres noget, idet længdebetegnelse vha. dobbeltskrivning efter
c1350 i vid udstrækning fortrænger såvel kapitæler som punkterede
konsonantgrafemer, jf. Lindblad (1954, 62–77).

9Derimod har Lindblad kun fundet punkteret ⟨c⟩ i ét andet håndskrift
fra mellemklassisk tid, nemlig AM 327 4°, der med sin datering til
c1300 befinder sig på grænsen til senklassisk tid.

der i hele 1200-tallet er en meget sjælden kombination,10
forekommer senere i ret stor udstrækning.11
Punktering af kapitæler, som man finder et enkelt ek-

sempel på i B, kendes fra en række islandske håndskrif-
ter. Det er særlig udbredt i AM 655 I 4° (c1225–50), men
bruges også i flere samtidige og yngre håndskrifter.12 Af
punkterede kapitæler i islandsk skrift frem til c1300 næv-
ner Hreinn Benediktsson (1965, s. 84) ⟨⟩, ⟨⟩, ⟨⟩ og ⟨⟩.
Opsummerende kan det bemærkes at de to hyppigste

punkterede grafemer i såvel tidlig- som mellemklassiske
kilder, ⟨ṫ⟩ og ⟨ṗ⟩, begge er belagt i B, og at de efter ⟨ṅ⟩ er
de mest anvendte punkterede grafemer.
Den ikke helt sjældne brug af ⟨ṗ⟩ og ⟨ṅ⟩ i B kan forment-

lig karakteriseres som et træk der peger frem i tiden (sna-
rere mod c1300 end c1250). Først i løbet af 1200-tallets an-
den halvdel vinder ⟨ṗ⟩ frem på bekostning af ⟨⟩. Bemærk
at ⟨ṅ⟩ tilmed er det mest frekvente af de punkterede grafe-
mer i B.13 Den sjældnere brug af ⟨ċ ṁ⟩ må på tilsvarende
vis betragtes som et yngre træk.
Den uhyre beskedne brug af punktering i A fremstår

umiddelbart som et mere alderdommeligt træk, og forskel-
len mellem skriverne er rimeligvis et udtryk for den indivi-
duelle skrivervariation som ikkemindst kommer til udtryk
når et fænomen befinder sig i en overgangsfase.

4.3.4.3 Andre abbreviaturer

4.3.4.3.1 ⟨;⟩
⟨;⟩ anvendes 625 gange i A for /eþ/ i præp./adv.með ×600, (A)
fx ‘m;’ 6r23, og adv./konj. meðan ×25, fx ‘m;an’ 21v12.

I B anvendes ⟨;⟩ knap 200 gange for /eþ/ i præp./adv. (B)
með × 181, fx ‘m;’ 12r23, adv./konj. meðan ×9, fx ‘m;an’
meðan 12r16 og appellativformen meðferð ‘m;ꝼerþ’ 11v41.
Som bemærket i afsnit 3.3.4.3 er abbreviaturen oprinde-

lig et semikolon anvendt som almen abbreviatur. På grund
af påvirkning fra den tironiske note ⟨⟩ og det hyppige ‘ſ;’
bruges abbreviaturen imidlertid efterhånden specifikt for
/V⟨e⟩t/ og /V⟨e⟩d/,14 netop den brug man finder i island-
ske håndskrifter.15 Som også bemærket i den palæografiske

10Det skal dels ses i lyset af at kapitælen er den dominerende eller ene-
ste betegnelse for /nn/ i en lang række håndskrifter fra slutningen af
1100-tallet frem til c1275, og dels af den noget yngre skik med at be-
tegne /nn/ som ⟨⟩, en praksis der ifølge Spehr (1929, s. 149) først
forekommer i anden halvdel af 1200-tallet (jf. Lindblad 1954, s. 71).

11 Jf. Lindblad (1954, s. 72).
12Til gengæld er det yderst tvivlsomt omprikken over ⟨ɴ⟩ i et enestående
eksempel i det meget gamle AM 315 d fol (c1150–75) skal tolkes som
andet end en utilsigtet blækklat, idet den er placeret ret højt over ⟨ɴ⟩
(jf. Hreinn Benediktsson 1965, s. 84), samtidig med at dens eksistens
er helt usædvanlig i et bredere skrifthistorisk perspektiv.

13 Som allerede nævnt kan det imidlertid undertiden være svært at skelne
mellem ⟨ṅ⟩ og ⟨⟩.

14 Jf. Brøndum-Nielsen (1943, s. 31–2). Om brugen i latinske håndskrif-
ter, se fx Battelli (1949, s. 111).

15 I visse håndskrifter bruges abbreviaturen i latinske ord (i overensstem-
melse med gammel latinsk skik) ligeledes for /V⟨u⟩s/ (jf. Kålund 1907,
s. viii). Hreinn Benediktsson (1965, s. 92) omtaler denne funktion,
men gør ikke opmærksom på at det netop er i latinske ord at den fo-

4.3.4.3.1
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analyse bruges abbreviaturen vistnok ikke i de allerældste
håndskrifter, men i Holm perg 15 4° (c1200) anvendes den
i ‘ſ;’ for sed = heldr, og det ældste i Hreinn Benediktsson
(1965, s. 92) nævnte eksempel på brugen i et islandsk ord
er fra AM 645 4° A (c1220).

4.3.4.3.2 ⟨⟩
⟨⟩ anvendes som allerede nævnt ikke i A, men knap 1250
gange i B. Abbreviaturen bruges altid for /ok/ og kun i(B)
konj. ok (ca. × 1225), fx ‘’ 11r10, og adv. ok (× 13), fx ‘’
11r10.

4.3.4.3.3 ⟨⟩
⟨⟩ anvendes blot to gange i B for /ok/ i konj. ok ‘’ 13r33(B)
og adv. ok ‘’ 14r29.

4.3.4.3.4 ⟨ꝓ⟩
⟨ꝓ⟩ anvendes én gang i A for /pró/ i appellativformen próf-(A)
astr ‘ꝓꝼastr’ 35r40.

4.3.4.3.5 ⟨ꝝ⟩
⟨ꝝ⟩ anvendes tre gange i A for /rUm/ i adjektivformen(A)
stórum ‘stoꝝ’ 3v46 og 26r6 og pronominalformen nøkkurum
‘noccoꝝ’ 6r2.

I B anvendes abbreviaturen én gang i samme funktion i(B)
adjektivformen stórum ‘stoꝝ’ 11v27.
For en historisk perspektivering, se omtalen af abbrevi-

aturen i den palæografiske gennemgang i afsnit 3.3.4.3.

4.3.4.3.6 ⟨.⟩
⟨.⟩ anvendes hyppigt af begge skrivere som almen abbrevi-
atur, men i et relativt begrænset antal lemmata. Brugen i A
kan skitseres på følgende vis:(A)
En række proprier forkortes hyppigt på denne måde. I

alt finder man over 900 eksempler fordelt på følgende 35
proprier: Áslákr, Bárðr, Benteinn, Bjǫrn, Einarr, Eysteinn,
Eyvindr, Garðar, Gerðr, Geysa, Goð(þ)ormr/Guttormr,
Grégóríús, Gyrgir, Halldórr, Halli, Ingi, Ingimarr, Ívarr,
Jarizleifr, Magnús, Oddr, Óláfr, Sigurðr, Styrkárr, Sveinki,
Sveinn, Tosti, Víðkuðr, Þórarinn, Þórðr, Þorgils, Þórir, Þor-
kell, Þorsteinn og Þrándr.
En anden meget hyppig kategori er patronymer og me-

tronymer med forkortelse af andetleddet (-son/-dóttir). Så-
danne former forekommer i knap 200 tilfælde (hvoraf

rekommer. Dette fremgår imidlertid af eksemplerne i Hreinn Bene-
diktsson (1963b), som der henvises til. Det sidstnævnte sted bemærkes
det desuden at denne specielle brug hverken omtales af Spehr (1929)
eller Seip (1954). Hreinn Benediktsson kunne imidlertid have gjort op-
mærksom på at Kålund (1907, s. viii) registrerer denne brug og yder-
mere bemærker at den kun forekommer i latinske ord.

syv er på -dóttir), og som førsteled finder man følgende
godt 70 proprier: Alfífa, Áli, Ari, Arni, Áskell, Bárðr, Birg-
ir, Birna, Brúsi, Brynjolfr, Eilífr, Einarr, Erlendr, Erlingr,
Finnr, Geirsteinn, Goðini/Guðini, Goð(þ)ormr/Guttormr,
Grjótgarðr, Gunnarr, Gunnhildr, Gyrðr, Hákon, Hallr,
Hallsteinn, Haraldr, Heinrekr, Herdís, Hrani, Hreiðarr,
Illugi, Ingimundr, Jó(a)n, Kolbeinn, Kotkarl, Lǫgbersi,
Magnús, Már, Mǫdduðr, Nikolás, Oddi, Oddr, Óláfr, Páll,
Sauðaulfr, Serkr, Sigurðr, Skjalgr, Skopti, Skúli, Smiðr,
Starri, Steinarr, Steinkell, Steinn, Sveinki, Sǽbjǫrn, Sørkvir,
Sǫxolfr, Tabarðr, Tryggvi, Ulfr, Valdamarr, Þorgils, Þor-
grímr, Þorlákr, Þorljótr, Þormóðr, Ǫgmundr og Ǫzurr.
Ud over disse proprier og patronymer/metronymer fin-

der man forholdsvis få lemmata. Det drejer sig for det
første om følgende 27 appellativer, der tilsammen udgør
ca. 220 eksempler: bróðir, bryggjufótr, búandason(r), byskup,
dagr, dróttning, dóttir, faðir, goði, guð, gullhringr, herra, jarl,
jarlaskáld, jarlsson, konungr, konungsson(r), kveðja, kvǽði,
móðir, palmadagr, saxadróttning, sonr, systir, systurdóttir,
vísa og þambaskelfir. For det andet drejer det sig om føl-
gende otte verber, der tilsammen optræder i godt 600 ek-
sempler: kveða, láta, mǽla, segja, senda, skolla, spyrja og
svara. Endelig bruges abbreviaturen i 25 andre tilfælde i ti
kortere ordformer: pronomenerne sinn og hann, adjekti-
verne heilagr og góðr, præpositionerne frá og við, adv. eigi,
svá 1 og þó2 samt konj. eða.
Abbreviaturen er oftest anbragt både før og efter den

uforkortede del af ordet, og i de fleste tilfælde er den til-
lige eneste markør af den pågældende forkortelse. Dette
er tilfældet i knap 1700 eksempler,3 fx i propriumformen
Magnúsi ‘.M.’ 5r9, appellativformerne jarl ‘.J.’ 18v18 og
bróður ‘.b.’ 7r6, verbalformerne segir ‘.ſ.’ 6r18 og kvað ‘.q.’
6r12 samt konj. eða ‘.e.’ 6r27. I et mindre antal eksempler
fungerer de to ⟨.⟩ blot som delmarkører af forkortelsen,
fx i propriumformen Magnús ‘.Mꝰ.’ 29r6 og appellativfor-
merne guðs ‘.ɢ.ᷤ’ 34v4 og móður ‘.ᴍ.ͦ’ 20r16.
I over 350 tilfælde anbringes ⟨.⟩ imidlertid blot efter4

den uforkortede del af ordet.5 I de fleste af disse tilfælde
er ⟨.⟩ eneste markør af forkortelsen,6 fx i propriumformen
Eysteinn ‘E.’ 28v35, appellativformerne dóttur ‘ꝺ.’ 6r11 og

1Alle eksempler i frasen svá segir.
2 I dette tilfælde skyldes forkortelsen at der er tale om en eksakt genta-
gelse i poesi (Gamanvísur af Haraldr harðráði).

3 I en lang række eksempler kan det ene ⟨.⟩ også opfattes som et inter-
punktionstegn. Dette er i hvert fald tilfældet i ca. 200 eksempler, men
grænsen er flydende, og i mange tilfælde har ⟨.⟩ rimeligvis dobbelt-
funktion. Eksempler på former med en sådan tolkningsmæssig usik-
kerhed er propriumformerne Sveinki ‘.S.’ 22v33 ogEysteinn ‘.E.’ 28v28,
appellativformerne kvǽði ‘.q.’ 19v9, verbalformerne kvað ‘.q.’ 20v37,
segir ‘.ſ.’ 6r30 (første eksempel i linjen) og svarar ‘.ſ.’ 29r45 samt adv.
svá ‘.ſ.’ 32v12.

4 I under 10 tilfælde også kun før den uforkortede del af ordet når der
efter den uforkortede del følger endnu en abbreviatur, fx proprium-
formen Þórðr ‘.ꝥ’ 6v28, patronymformen Magnússon ‘.Mꝰ ſon’ 27v47
og verbalformen svaraði ×4, fx ‘.ſv’͛ 31r20.

5 I mange tilfælde synes dette forårsaget af konteksten. Et eksempel er
det nedenfor nævnte ‘ſ.’ for svaraði som optræder i konteksten “Þ. ſ.”
(for Þórðr svaraði).

6 I omtrent 40 tilfælde er abbreviaturen imidlertid blot en del af for-
kortelsen (i en række af disse skal ⟨.⟩ dog sandsynligvis ikke tillægges
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kvǽðit ‘q.’ 27r49 samt verbalformerne kvað ‘q.’ 4r56 og svar-
aði ‘ſ.’ 27v5.
I komposita med forkortelse af begge led anvendes der

oftest (ca. × 35) ⟨.⟩ omkring hver af de udskrevne dele af
ordet,1 fx patronymformen Álason ‘.a.ſ.’ 35r41 og tilnavne-
formerne bryggjufótr ‘.b.ꝼ.’ 22v17 og þambaskelfir ‘.þ.ſ.’ 5r10.
I visse af disse tilfælde kan det sidste ⟨.⟩ imidlertid også tol-
kes som et interpunktionstegn, fx i Álason ‘.a.ſ.’ 33v15 og
Jóansson ‘.J.ſ.’ 28v11.
Lidt sjældnere (ca. × 20) anvendes ⟨.⟩ blot to gange

pr. kompositum som i appellativformerne konungsson ‘k.ſ.’
1v33 og þambaskelfir ‘þ.ſ.’ 7v48.
Endelig bruges abbreviaturen i seksten tilfælde i forbin-

delse med ⟨ſſ ⟩ som en samlet forkortelse i pluralisformer
af appellativet son(r), alene eller i sammensætning (× 15),
fx sonu ‘.ſſ.’ 34r30, samt for pronominalformen sínum ‘ſſ.’
1r5.2

I B anvendes ⟨.⟩ som almen abbreviatur i godt 700 til-(B)
fælde. Der er – som i A – tale om et ret begrænset antal
lemmata.
Det optræder således godt 120 gange i former af propri-

erne Brandr,Danmǫrk,Halli,Haraldr,Heinrekr,Magnús,
Oddr, Óláfr, Sigurðr, Stúfr, Sveinn, Tryggvi, Ulfr, Þjóðolfr
og Þorvarðr.
Visse appellativer forkortes flere gange med ⟨.⟩, såle-

des dóttir og sammensætninger hermed (herunder patrony-
mer) × 21, fx konungsdóttir ‘.k.ꝺ.’ 14r22,3 faðir og sammen-
sætninger hermed × 9, fx ‘.ꝼ.’ 11v43, jarl og sammensætnin-
ger hermed × 22, fx ‘.J.’ 11r15, konungr og sammensætnin-
ger hermed × 71, fx ‘k.’ 12v9, son(r) og sammensætninger
hermed (herunder patronymer) × 48, fxArnasonar ‘arna.ſ.’
12r27, skáld ×6, fx ‘.ſ.’ 12v17, og vísa × 16, fx ‘.v.’ 12v25. An-
dre appellativformer forkortes kun i enkeltstående tilfælde
med ⟨.⟩, således búandi ‘b.’ 17r44, goði ‘.ɢ.’ 17r36, herra ‘hr͛.’
15v12, mostrarskegg ‘.m.’ 13v14, sveinninn ‘.s.’ 13v14 og þari
‘þ.’ 16v55.
Hyppig er abbreviaturen i former af et mindre antal ver-

ber, nemlig kveða × 15, fx kvað ‘.q.’ 13r21 og kveð ‘.q.’ 16r8,
mǽla× 18, fxmǽlti ‘.m.’ 12r38, segja×251, fx sagði ‘.ſ.’ 14v37,
sagt ‘.ſ.’ 13r31, seg ‘.ſ.’ 17v7, segja ‘.ſ.’ 15r32 og segir ‘.ſ.’ 12r11,
samt svara ×45, fx svarar ‘.ſ.’ 12r37, svaraði ‘.ſ.’ 13v50 og
svǫruðu ‘.ſ.’ 11r11. ⟨.⟩ anvendes langt sjældnere i yderligere
tre verber, nemlig blaka i verbalformen blakir ‘.b.’ 16v55,
senda i verbalformen sendir ‘.ſ.’ 10r31 og spyrja × 3, fx ver-
balformerne spurði ‘ſ.’ 14r1 og spyrr ‘.ſ.’ 17r26.

nogen betydning, idet det formentlig blot skyldes at skriveren har ladet
pennen hvile), fx i propriumformen Goð(þ)orm/Guttorm ‘ɢotħ.’ 18v3,
appellativformerne konungi ‘ꝁ.’ 7r32 ogmóðir ‘ᴍͦ.’ 3r54, verbalformerne
spyrr ‘ſp.’ 18r1 og svaraði ‘ſvar.͛’ 29v25 samt præp. við ‘v .’ 3r42.
1Beslægtet hermed er tilfældene jarlaskáld ‘.J.ſꝁ’ 19v38 og 20v11, hvor
den sidste del af ordet forkortes med ⟨–⟩.

2 I orten af disse tilfælde anvendes ⟨.⟩ på begge sider af ⟨ſſ ⟩ (i to eksem-
pler kan det sidste ⟨.⟩ dog alternativt tolkes som interpunktionstegn),
mens abbreviaturen i to tilfælde blot anvendes efter ⟨ſſ ⟩. Alle eksem-
pler med app. son(r) forekommer på håndskriftets sidste blade (første
belæg på 29r).

3En kort streg over ⟨d⟩ er formentlig uden betydning.

Endelig bruges abbreviaturen i knap 50 tilfælde i an-
dre kortere ordformer, nemlig pronominalformerne hann
× 14, fx ‘h.’ 14v23 og mér ‘m.’ 16v55, adjektivformen helga
×2, fx ‘.h.’ 12v16, konj. eða ×22, fx ‘.ę.’ 12r21, præp./adv.
til ×8, fx ‘.t.’ 12v33, og adv. suðr ‘.ſ.’ 10r34.
Også i B placeres ⟨.⟩ almindeligvis på hver side af den

udskrevne del af ordet. I ca. 80% af tilfældene hvor kun én
del af ordet er forkortet med ⟨.⟩, omkranses den udskrevne
del af ordet således af ⟨.⟩. Som nævnt i beskrivelsen af for-
holdene i A kan der i en del af tilfældene dog også være
tale om interpunktionsfunktion i stedet for eller ved siden
af funktionen som abbreviatur.
I toleddede komposita hvor begge elementer forkortes

med ⟨.⟩, er strukturen almindeligvis .x.x., fx konungsdóttir
‘.k.ꝺ.’ 14r8, men i enkelte tilfælde ses muligvis variation i
form af x.x., fx konungsdóttur ‘k.ꝺ.’ 13v45,4 eller x.x i jarls-
sonr ‘J.ſ’ 11r24.5
Brugen af ⟨.⟩ som almen abbreviatur i suspensioner ken-

des fra de tidligste håndskrifters tid6 og er hyppig gennem
hele middelalderen. Der er tale om en gammel skik, der i
latinske håndskrifter går forud for brugen af ⟨–⟩,7men som
– som bekendt – også har overlevet til den dag i dag. Det
er vel mere end tvivlsomt om man kan anvende brugen af
⟨.⟩ i dateringsmæssigt perspektiv, da brugen inden for en
snævrere periode kan veksle meget fra håndskrift til hånd-
skrift.8

4.4 Fonografematisk analyse

4.4.1 Indledende bemærkninger
Analysen indledes i afsnit 4.4.2 med en redegørelse for ac-
centbrugen, hvorefter forholdene ved hhv. fortisvokaler,
infortisvokaler og konsonanter analyseres og præsenteres
fra et fonografematisk perspektiv i afsnit 4.4.3, 4.4.4 og
4.4.5.

4.4.2 Brugen af accentstreger
Brugen af accentstreger i islandsk skrift er grundigst be-
handlet i Lindblad (1952),9 hvor fem funktioner udskil-
les: 1) kvantitetsmarkerende funktion, 2) trykmarkerende

4Hvis ikke der også her er tale om ‘.k.ꝺ.’ (det første ⟨.⟩ i givet fald sam-
menskrevet med det forudgående ⟨a⟩).

5Hvis ikke der er tale om ‘.J.ſ’ (et eventuelt første ⟨.⟩ i så fald sammen-
skrevet med det forudgående ⟨⟩).

6Om brugen af ⟨.⟩ som abbreviatur i islandske håndskrifter, se fx
Hreinn Benediktsson (1965, s. 87) og Seip (1954, s. 62, 103 og 144),
selvom der disse steder ikke er mange oplysninger at hente.

7 Jf. Brøndum-Nielsen (1943, s. 30–1).
8Til gengæld kan der være en sammenhængmellem tekstgenren og gra-
den af suspension, idet man i tekster med mange formelagtige udtryk
(fx lov- og diplomtekster) kan finde relativt flere suspensioner. Også
håndskrifttypens formalitetsgrad kan spille en rolle. Således bemærker
Carlquist (1994, s. 159) med henvisning til Parkes (1991) at brugshånd-
skrifter ofte kendetegnes af flere og mere komplicerede forkortelser
end pragthåndskrifter.

9 Jf. også Lindblad (1963) og Hreinn Benediktsson (2002b) samt en
kortfattet opsummering i Hreinn Benediktsson (1965, s. 60–1).
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funktion, 3) kvalitativt adskillende funktion, 4) grafisk
funktion (hhv. særlig grafisk adskillende funktion ved |ı|1
og alment grafisk funktion ved andre grafklasser)2 og
5) stavelses- og ordadskillende funktion (diæresis). Af disse
funktioner må den kvantitetsmarkerende funktion og den
grafisk adskillende funktion ved |ı| betragtes som accent-
stregens to hovedfunktioner.3 Som nærmere omtalt ne-
denfor finder man i MskMS formentlig eksempler på alle
funktionernemed undtagelse af den trykmarkerende funk-
tion, dog med betydelige forskelle skriverne imellem.4
Brugen af accentstreger i hhv. A og B, set i et fonogra-

fematisk perspektiv, er opsummeret i tabel 4.3 og 4.4.5
Betragter man brugen af accentstreger i A, kan det for

det første bemærkes at accentfrekvensen er ganske lav
(knap 350 eksempler i en tekst på over 74.000 ord). For
det andet kan det konstateres at accenterne i meget vid
udstrækning anvendes ved lange monoftongiske vokaler,
hvor man finder 335 eksempler6 over for tre eksempler ved
diftonger, to eksempler ved kort fortisvokal, fire eksempler
ved infortisvokal (hvoraf de tre er ⟨í⟩) og to eksempler ved

1Muligvis også ved |u| i nogle af de ældste håndskrifter. Ifølge Lindblad
(1952, s. 152) forekommer der i AM 237 a fol, AM 655 VIII 4° og GKS
1812 4° A nemlig en del eksempler på |ú| for /u/ foran især |m n t|, og
antagelsen om at accenten her skulle have grafisk adskillende funktion,
styrkes ifølge Lindblad af at denne funktion forekommer indiskuta-
belt ved |í| i netop disse håndskrifter.

2Lindblad (1952, s. 152) taler om en alment grafisk funktion når accenten
er “knuten till viss bokstav el. ligatur, utan att dess närvaro ur någon
synspunkt synes behövlig”. Dette forekommer ved visse ligaturer og
modificerede grafklasser. Lindblad (1952, s. 153) nævner først og frem-
mest |æ|, |ꜵ|, |ę| og |ǫ|, i mindre udstrækning |ø| og |ꜻ| samt muligvis
|eo| (og |y| i AM 237 a fol) og giver eksempler fra en række håndskrif-
ter der er ældre end 1250, men også fra det med MskMS nogenlunde
samtidige AM 291 4°. Lindblad (1952, s. 157–61) betoner dog at den
alment grafiske funktion er et arkaisk træk og understreger at AM
291 4° går tilbage til en noget ældre original.

3 På basis af disse hovedfunktioner foretager Lindblad (1952, s. 157–61)
en opdeling af de af ham undersøgte islandske håndskrifter i to ho-
vedgrupper, nemlig 1) håndskrifter hvor accentstregen (fortrinsvis) er
kvantitetsmarkerende (perioden c1150–c1350) og 2) håndskrifter hvor
accentstregen (fortrinsvis) er grafisk adskillende ved |ı| (næsten ude-
lukkende efter c1350). Den førstnævnte gruppe opdeles yderligere i
fire grupper: a) meget varierende accentbrug (foruden den betyde-
lige brug i kvantitetsmarkerende funktion forekommer såvel alment
grafisk adskillende funktion som særlig grafisk adskillende funktion
ved |ı|), b) accentfrekvensen aftager med stigende ordlængde, samtidig
med at der i reglen ikke anvendes accenttegn ved de faldende diftonger,
c) accentstregen bruges næsten udelukkende i enstavelsesord der står
relativt trykstærkt i sætningen og d) accentstregen anvendes ret gen-
nemført i kvantitetsmarkerende funktion uden særlig hensyntagen til
ordlængde eller trykstilling i sætningen.

4Egentlig trykmarkerende funktion i større udstrækning over såvel
korte som lange vokaler forekommer ifølge Lindblad (1952, s. 145–47)
vist kun iGKS 2365 4° (c1270). Funktionen, der synes belagt i en række
kilder fra den ældste tid, er ellers langt oftest underordnet kvantitets-
forholdene (og dermed den første af Lindblads funktioner).

5Bemærk at tilfælde med sekundær forlængelse af vokal foran visse l-
forbindelser er opført som lange vokaler. Under ⟨e ę ı⟩ inddrages til-
fælde hvor grafemet er en komponent i betegnelserne for diftongerne
/ei ey/. Her kunne man argumentere for at accenten tilhører den sam-
lede betegnelse for diftongen. Et problem i denne forbindelse er yder-
mere at det kan være vanskeligt eller umuligt med sikkerhed at af-
gøre hvilken af komponenterne accenten i givet fald knytter sig til,
jf. i denne forbindelse Lindblad (1952, s. 26–7).

6Bemærk dog at en stor del af disse optræder i præp./adv. í.

halvvokalen /j/. For det tredje kan der registreres en me-
get klar tendens til primært at anvende accenttegn i korte
ordformer. Fordelingen af de knap 350 eksempler fremgår
af tabel 4.5 (med korte tostavelsesord menes tostavelsesord
på maksimalt fem grafer).
Tendensen til primært at anvende accenttegn i korte ord-

former har Lindblad konstateret i en række andre hånd-
skrifter hvor enstavelsesord (herunder præfikser og led i
komposita) oftere forsynes med accent.7
For det erde kan det bemærkes at brugen af det meget

hyppige ⟨í⟩ for /í/ ikke synes betinget af de grafiske omgi-
velser. Det anvendes således langtfra blot foran ⟨m⟩ og ⟨n⟩ i
egentlig grafisk adskillende funktion.8 Denmeget hyppige
brug af ⟨í⟩ for præp. í er dermed blot en parallel til den også
ganske hyppige brug af ⟨á⟩ for præp. á.
Af Lindblads fem funktioner er den første altså den helt

dominerende i A, mens der ikke kan registreres egentlige
tendenser til de andre.9 Den kvantitetsmarkerende funk-
tion (jf. Lindblad 1952, s. 133–44) er i ældre tid da også
den absolut almindeligste. Lindblad bemærker at det er den

7Lindblad (1952, s. 135–36) fremhæver særlig AM 674 a 4° (c1150–
1200) og AM 334 fol B (c1260–70). En tendens til “småordsutmär-
kande” funktion kendes i øvrigt også fra latinske håndskrifter (jf. Lind-
blad 1963, s. 86–7). Lindblad (1952, s. 136–37) bemærker på den anden
side at en række småord med lang vokal påfaldende ofte ikke forsy-
nes med accent, hvilket han tilskriver trykforholdene. Det må imid-
lertid bemærkes at samtlige af de af Lindblad nævnte eksempler ud-
lyder på lang vokal, fx nú, svá og þá. Der er med andre ord tale om
ordformer hvor kvantitetsdistinktionen er neutraliseret (jf. fx Hreinn
Benediktsson 1972, s. 138–40 m. henv.), og hvor vokalen følgelig kan
identificeres som både kort og lang. Den første grammatiker tolker
dem tilsyneladende som korte, og det samme synes Holm perg 15 4°
(c1200) og prosodiske forhold at indikere (jf. Hreinn Benediktsson
1965, s. 60–1). Lindblads påpegning af trykforholdenes betydning be-
høver dog ikke ganske at affærdiges, idet man udmærket kan forestille
sig at man i trykstærk stilling i højere grad har været tilbøjelig til at
tolke vokalen som lang, mens man i mere tryksvag stilling har iden-
tificeret den som kort (jf. Hreinn Benediktsson 1965, s. 60–1, note 4).

8Dette kunne ellers godt have været tilfældet da præp. ímeget ofte sam-
menskrivesmed styrelsen (jf. afsnit 4.2). Den grafisk adskillende funk-
tion ved |ı|, hvor |ı| i en position ved siden af |n| og |m| og lignende
grafklasser er forsynet med accentstreg og således skiller sig ud fra
nabograferne med deres identiske nedstreger (minimer eller minim-
streger), hvorved såkaldt minimsammenblanding (“minim confusion”)
undgås, er ifølge Lindblad (1952, s. 151) som allerede nævnt accentens
anden hovedfunktion i islandske kilder, og denne funktion bliver i se-
nere efterklassiske kilder mindst lige så dominerende som den kvanti-
tetsmarkerende funktion er i de ældre kilder. En særlig brug af accent
ved |ı| kan spores allerede i de ældste håndskrifter, fx i AM 237 a fol
(c1150) ogGKS 1812 4°A (c1192), og den ses sparsomt anvendt i løbet af
1200-tallet, men i langt de fleste kilder fra 1100- og 1200-tallet bruges
den ikke, og det virkelige gennembrud for denne accent med grafisk
adskillende funktion indtræder først i 1300-tallet, alt imens en del kil-
der fortsat benytter accenten til markering af længde (som eksempler
nævner Lindblad 1952, s. 151, AM 748 I a 4° (c1300–25), Möðruvalla-
bók (c1330–70) og GKS 2367 4° (c1300–50)). Karakteristisk er det at
samtlige af de af Lindblad undersøgte håndskrifter fra efter midten
af 1300-tallet anvender accent over |ı|, og at den grafisk adskillende
funktion kraftigt dominerer over den kvantitetsmarkerende. Selvom
Lindblad ikke noterer det, kan der ikke herske tvivl om at den øgede
brug af accenten i grafisk adskillende funktion over |ı| hænger sammen
med skriftens øgede gotiske karakter.

9Den kvalitativt adskillende funktion er der muligvis ét eksempel på
(⟨é⟩ for /ǽ/), men det er usikkert, idet der muligvis er tale om ⟨⟩.
Nogen tendens er der under ingen omstændigheder tale om.
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⟨á⟩ ⟨é⟩ ⟨⟩ ⟨í⟩ ⟨ó⟩ ⟨⟩ ⟨⟩
/a/ 2 · · · · · ·

/á/ 58 · · · · · ·

/é/ · 4 · · · · ·

/í/ · · · 250 · · ·

/ó/ · · · · 5 · ·

/ú/ · · · · · 5 ·

/ǽ/ · 1 12 · · · ·

/au/ · · · · · · 1

andenkomponent i /ei/ · · · 2 · · ·

/A/ 1 · · · · · ·

/I/ · · · 3 · · ·

/j/ · · · 2 · · ·

Tabel 4.3: Brugen af accentstreg i A

helt overvejende hovedfunktion i langt de fleste håndskrif-
ter frem til c1300, men at tendensen til først og fremmest
at anbringe accent over lange vokaler også er den alminde-
ligste i håndskrifter fra c1300–1350. Frekvensen er gene-
relt højest i de ældre kilder (måske allerhøjest i perioden
1200–25),1 mens den særlig fra omkring midten af 1200-
tallet mindskes kraftigt. Da en anden hyppig brug af accen-
ten, den grafiske funktion ved |ı|, først for alvor vinder frem
et stykke ind i 1300-tallet (jf. note 8 på modstående side),
er mange håndskrifter fra de sidste tiår af 1200-tallet me-
get fattige på accenter. Brugen af accent i kvantitetsmarke-
rende funktion er altså i vid udstrækning kronologisk be-
stemt, men som Lindblad samtidig understreger, må man
regne med at samtidige skrivere på dette punkt kan have
afveget betydeligt fra hinanden.2
Endelig må det bemærkes at accenttegn i A er klart over-

repræsenterede i poesi. 7,4% af samtlige lemmatiserede
ordformer i A optræder i poesi. Den gennemsnitlige an-
del ord med accentstreger i poesi er imidlertid langt højere
end 7,4%, jf. således oversigten i tabel 4.6.3
Selvom accentstreger også anvendes sparsomt i B, er de

1 Jf. Lindblad (1952, s. 134).
2 Jf. omtalen af en række håndskrifter fra anden del af 1200-tallet der i
særlig stor udstrækning gør brug af accent, i Lindblad (1952, s. 135).

3Det kan bemærkes at de to enkeltstående eksempler med ⟨í⟩ som an-
denkomponent i diftongen /ei/ optræder i poetisk kontekst.

noget hyppigere end i A.4 B rummer således godt 220 til-
fælde med accenttegn, hvilket svarer til 10,3 tegn pr. 1000
ord, mens A blot rummer 4,6 accenttegn pr. 1000 ord. I
virkeligheden giver disse tal dog ikke noget sandfærdigt
billede af forskellen, da A i meget vid udstrækning kun
anvender accentstreg over |ı| og |a|.5 Ser man bort fra til-
fældene med |á í|, er accentuerede grafklasser omtrent 15
gange så frekvente i B. Den større frekvens i B er imid-
lertid ikke den eneste forskel. Selvom accentstregens klare
hovedfunktion også i B er den kvantitetsmarkerende (un-
der 10% af eksemplerne bruges ved andet end lange vo-
kaler),6 kan der i den specifikke brug registreres en række
forskelle.
Ved de lange vokaler er den måske mest bemærkelses-

værdige forskel den divergerende brug ved diftongerne.7
Mens A kun rummer tre eksempler på dette fænomen (⟨⟩

4 Som det fremgår af tabellerne over accentbrugen, giver den højere fre-
kvens i B sig både udslag i relativt flere eksempler for langt de fleste
grafemers vedkommende og for forekomster af accentstreger ved graf-
klasser som aldrig manifesteres med sådanne i A.

5 Som det fremgår af tabellerne over accentbrugen, kommer forskellen
mellem skriverne ikke mindst til udtryk ved |í|, hvor frekvensen i A er
relativt langt højere end i B.

6 I B kan accenten ved ⟨⟩ brugt for /é/ og /ǽ ǿ/ ved første øjekast sy-
nes redundant, men kun ⟨ę⟩ (og ikke ⟨⟩) kan anvendes for /e/, hvor-
ved accenten også i disse tilfælde må tilskrives kvantitetsmarkerende
funktion (muligvis ved siden af en kvalitativt adskillende).

7Dette er ikke bemærket af Lindblad (1952).
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⟨á⟩ ⟨é⟩ ⟨É⟩ ⟨⟩ ⟨í⟩ ⟨⟩ ⟨ó⟩ ⟨⟩ ⟨ú⟩ ⟨⟩ ⟨ý⟩ ⟨⟩
/a/ 2 · · · · · · · · · · ·

/á/ 58 · · · · · · 1 · · · ·

/é/ · 18 1 2 · · · · · · · 1(?)

/i/ · · · · 2 · · · · · · ·

/í/ · · · · 13 · · · · · · ·

/o/ · · · · · · 1 · · · · ·

/ó/ · · · · · · 27 1 · · · ·

/ú/ · · · · · · · · 2 15 · ·

/ý/ · · · · · · · · · · 1 ·

/ǽ/ · 12 · 12 · · · · · · · ·

/ǿ/ · · · 6 · · · 1 · · · ·

/ǫ/ · · · · · · · 1 · · · ·

/au/ · · · · · · · · · · · 8

førstekomponent i /ei/ · 3 · · · · · · · · · ·

førstekomponent i /ey/ · 2 · · · · · · · · · ·

førstekomponent i ⟨ı⟩ (= /ǽ/) · · · 1 · · · · · · · ·

andenkomponent i /ei/ · · · · 14 · · · · · · ·

andenkomponent i ⟨eí⟩ (= /ǽ/) · · · · 1 · · · · · · ·

/I/ · 1 · · 2 · · · · · · ·

/U/ · · · · · · · · · 1 · ·

/j/ · · · · 4 · · · · · · ·

Del af romertal · · · · 2 1 · · · · · ·

Usikre · · · · · · 4 3 · · · ·

Tabel 4.4: Brugen af accentstreg i B
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Ordtyper %-del i A %-del i B
Enstavelsesord 90,9 72,0
Enstavelsesled i sammensætninger 2,9 17,6
Korte tostavelsesord 3,5 7,7
Korte tostavelsesled i sammensætninger 0,9 0.5
Andet 1,8 2,3

Tabel 4.5: Brugen af accentstreger i A og B fordelt på ordtyper

Tegn Poetiske belæg %-del
⟨á⟩ 12 21,1
⟨é⟩ 2 40,0
⟨⟩ 4 33,3
⟨í⟩ (præp. í) 16 6,8
⟨í⟩ (andet) 5 41,7
⟨ó⟩ 2 50,0
⟨⟩ 2 40,0
⟨⟩ 0 0,0

Tabel 4.6: Andel accentstreger i poesi i A

for /au/ og ⟨eí⟩ × 2 for /ei/), finder man hele 27 eksempler
i B.1 Som det fremgår af tabellen over accentbrugen i B, fin-
derman i otte tilfælde accentstreg ved /au/, i sytten tilfælde
ved /ei/ og i to tilfælde ved /ey/.
Accentstregens nærmere funktion(er) ved disse difton-

ger er ikke let at klarlægge. Det er muligt at den ved ⟨⟩
for /au/ først og fremmest har haft kvalitativt adskillende
funktion (Lindblads tredje funktion) og altså har indike-
ret at der er tale om /au/ og ikke /ǫ/2 (eller rettere /ö/).
Da forskellen mellem /ö/ og /au/ imidlertid ikke blot er
kvalitativ, kan accentstregen principielt også opfattes som
kvantitetsmarkerende. En sådan funktion kan også være på
færde i tilfældene med /ei/ og /ey/, men ved /ei/ kan en
grafisk adskillende funktion ved |ı| også have spillet ind.
Næsten alle eksempler med ⟨eí⟩ optræder således foran
⟨n t⟩, i hvilken kontekst ⟨í⟩ i det hele taget er noget overre-
præsenteret. Dog må det understreges at det samlede antal
eksempler med ⟨í⟩ i B er lille, og at ⟨í⟩ langt oftest betegner
/í/, hvorfor en eventuel brug i særlig grafisk adskillende
funktion må betegnes som usikker og i givet fald underor-
det den kvantitetsmarkerende funktion.
Brugen af accentstreg over betegnelser for diftonger

kunne tænkes at være reminiscenser af et forlægs praksis,
men der kan ikke umiddelbart registreres noget bemær-
kelsesværdigt ved den håndskriftgeografiske distribution.
Når man alligevel kunne forestille sig forlægspåvirkning,
skyldes det at udviklingen i brugen ved diftongerne ikke

1Derudover hvert ét eksempel på ⟨ı⟩ og ⟨eí⟩ for /ǽ/.
2 Som det fremgår af afsnit 4.3.3.5, anvendes ⟨ꜹ⟩ både for /ǫ/ og /au/
og endda hyppigere for det førstnævnte fonem.

forløber parallelt med den tilsvarende udvikling ved mo-
noftongerne. Mens der kun er få kilder fra før midten af
1200-tallet der slet ikke anvender accent ved diftonger, sti-
ger dette antal i meget udpræget grad efter midten af 1200-
tallet.3 Lindblad mener at den stærkt aftagende tendens
kan sættes i forbindelse med den ligeledes aftagende ten-
dens til at anvende accentstreger over visse grafklasser der
hovedsagelig bruges for lang vokal (navnlig |ę æ|), og hvor
en accent nærmest er redundant.
Visse af de forholdsvis få tilfælde med korte vokaler i B

lader sig ikke umiddelbart forklare (jf. således ‘ꝼrát’ 10r8,4
‘ſkál’ 16v32 og ‘ós’ 13v5).5 I andre tilfælde kan enmulig tolk-
ning fremsættes. I tre tilfælde med ⟨ó⟩ for /ö/ (i præt. part.
af vb. gera, i tabellen over accentbrugen registreret som
usikre) synes accenten således at have kvalitativt adskil-
lende funktion. Noget tilsvarende synes at være tilfældet
i de tolv eksempler med ⟨é⟩ for /ǽ/.6
I et enkelt tilfælde, ‘ꝼeét’ 11r21, bruges ⟨é⟩ for /I/, og

funktionen synes således at være stavelsesadskillende (diæ-
resis).7 Denne funktion hører ellers fortrinsvis hjemme i
ældre håndskrifter og er sandsynligvis overtaget fra et for-

3 Fra denne periode nævner Lindblad (1952, s. 141) for det første AM
162 A ϑ fol, AM 334 fol B, Holm perg 2 4° A, foruden de to hæn-
der i MskMS, som eksempler på håndskrifter der slet ikke anvender
accentstreger ved diftonger (som fremgået af det ovenstående er denne
oplysning dog ikke korrekt i tilfældet MskMS, særlig ikke i B), og for
det andet eksempelvis GKS 1157 fol A, AM 334 fol A og Lbs frg 82
som eksempler på håndskrifter der kun i meget begrænset omfang an-
vender accentstreg ved diftonger.

4 I ‘ꝼrát’ 10r8 er accentstregen usikker.
5Accentstregen er usikker ved de fire tilfælde med ⟨⟩ for /ö/ (herun-
der tre tilfælde i vb. gera som i tabellen over accentbrugen rubriceres
som usikre), hvor accentstregens rolle vel ikke umiddelbart lader sig
forklare, og hvor dens tilstedeværelse snarest må betragtes som et for
grafemet redundant træk. Man kunne forestille sig at den havde en
kvalitativt adskillende funktion, idet ⟨ǫ⟩ i en række håndskrifter kan
anvendes for /ǽ ǿ/, men bemærk at ⟨⟩ i B i ét tilfælde også bruges for
/ǿ/.

6Ved omtalen af den kvalitativt adskillende funktion, der ifølge Lind-
blad (1952, s. 148) turde have en “icke alltför obetydlig räckvidd i
klassisk-isländska hss.”, nævner Lindblad at |é| “säkerligen” anvendes
for /ǽ/ i AM 677 4° A (c1200–25) og GKS 1157 fol A (c1250), og at
|ó| anvendes for /ǫ/ i en række håndskrifter allerede fra den ældste
tid. Ved andre i Lindblad (1952, s. 149–50) nævnte grafklasser synes
det mindre sikkert at der rent faktisk er tale om kvalitativt adskillende
funktion.

7Hvis skriveren ikke blot ved en fejl er kommet til at anbringe accent-
stregen for langt til højre. Med tanke på at dette vitterlig forekommer
i visse andre tilfælde (jf. fx bemærkningerne til |á| i afsnit 3.3.2), kan
en sådan udlægning ikke udelukkes.
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læg.1 En indikation heraf er det formentlig også at infor-
tisvokalen her ikke skrives ⟨ı⟩.2
Tendensen til fortrinsvis at anvende accenter i enstavel-

sesord (herunder præfikser og dele af komposita) er om-
trent lige så udpræget i B som i A (jf. tabel 4.5).
Mens man finder en endog meget markant overrepræ-

sentation af accentstreger i poetisk kontekst i A, kan det
samme ikke siges om brugen i B. Her optræder 4,4% af
samtlige ord i poesi, og selvom procentdelen af de i po-
etisk kontekst forekommende accentstreger i forhold til
det samlede antal accentstreger er omtrent den dobbelte
(9,9%), er der meget langt til den overrepræsentation som
er konstateret i A og illustreret i tabel 4.6.

4.4.3 Fortisvokaler

4.4.3.1 Nogle positionelt betingede overgange

4.4.3.1.1 Forlængelse af /a o u ǫ/ foran
/l/-forbindelser

Før 1200 forlænges /a o u ǫ/ foran /l/ + labial eller velar
konsonant (d. e. foran /l[fgkmp]/) samt foran /l[ns]/ hvor
disse grupper er opstået via synkope (pga. analogi dog ikke
i præteritumformer af stærke verber, altså ikke *skálf og
*sválg).3 Visse skrivemåder i AM 237 a fol (c1150) kunne
tyde på at udviklingen allerede er indtruffet før midten af
1100-tallet.4
Ved /a/ rummer A ingen indikationer af overgangen,

hvilket rimeligvis skal ses i lyset af den meget begrænsede
markering af vokalkvantitet. B synes imidlertid at rumme
ét eksempel (appellativformen ‘hálſ’ 16r28).5

1Lindblad (1952, s. 156) nævner fra Holm perg 15 4° (c1200) ‘fáé’, fra
AM 655 III 4° (c1200) og NRA 52 (c1225) ‘féét’ og fra AM 645 4° A
(c1220) ‘áéɴ’ (= á enn). Funktionen er dog også belagt i yngre kilder,
fx i Möðruvallabók (c1330–70), der rummer omtrent 60 tilfælde med
⟨éé⟩ for /eI/ (jf. de Leeuw vanWeenen 2000, s. 62). Funktionen ken-
des i øvrigt også fra latinske og gammelnorske kilder (om accentens
historie og anvendelse i latinske og vernakulære skrifter i Vesteuropa,
se en kortfattet oversigt i Lindblad 1952, s. 14–21, om forholdene i
Norge, se s. 20–1.)

2Bemærk dog at man i den noget yngre Möðruvallabók i netop denne
ordform også finder ⟨e⟩ på trods af at ⟨ı⟩ ellers er næsten helt gennem-
ført, hvilket de Leeuw van Weenen (2000, s. 205), formentlig med
rette, betragter som resultat af et ønske om i skriften at kunne adskille
feit og féit.

3 Senest er udviklingen behandlet af Jón A.Harðarson (2006) i en kritik
af Sandøy (1997–98), som ikke vil beskrive udviklingen som en for-
længelse. Jf. også Noreen (1923, s. 109–10), Hægstad (1942, s. 75–6),
Stefán Einarsson (1928–29, s. 265–66), Lindblad (1952, s. 176–78), Ás-
geir Bl. Magnússon (1981) og Stefán Karlsson (2004, s. 13).

4 Jf. Jón A. Harðarson (2006, s. 123–24). Under alle omstændigheder
må forlængelsen være indtruffet før sammenfaldet mellem /ǫ/ og /ø/
(som regnes for indtruffet c1200).

5Det må imidlertid bemærkes at ⟨á⟩ i ét eller to tilfælde i B anvendes for
/a/ (appellativformen skal ‘ſkál’ 16v32 og verbalformen frat ‘ꝼrát’ 10r8,
hvor accentstregen dog er usikker), jf. afsnit 4.3.2.1. Det kan noteres
at /a/ i de pågældende omgivelser i de resterende godt 70 tilfælde i B
manifesteres som ⟨a⟩.

Ved /o/ finder man heller ingen indikationer i A, mens
B rummer ét eksempel (‘þıoꝺólꝼr’ 15v15).6
Ved /u/ finder man ingen indikationer af forlængelsen

hos nogen af skriverne, da de anvendte betegnelser kan
bruges for såvel /u/ som /ú/.7
Ved /ǫ/ finder man i A indirekte indikationer af forlæn-

gelsen i femten tilfælde med ⟨a⟩ for /ǫ/ (‘alpvn’ 6v5, ‘halꝼo’
9v19, 24v23, 31v33 og 33r55, ‘⸌h⸍ıalmō’ 3v11, ‘hıalmō’ 19r9,
‘hıalp’ 2v34, ‘ſıalꝼ’ 1r4, 2v20, 2v43 og 31v47, ‘ſıalꝼō’ 4v8 og
22r42 og ‘ſıalꝼ’ 5r37.) Med tanke på at man ellers blot fin-
der fire tilfælde med ⟨a⟩ for /ǫ/ (jf. afsnit 4.4.3.2.16), sy-
nes de femten tilfælde med ⟨a⟩ for referencesystemets /ǫ/
foran /l[fmp]/ at være en sikker indikation af at ⟨a⟩ afspej-
ler /á/ (< // < /ǫ/). I B bevidnes overgangen af tre til-
svarende eksempler med ⟨a⟩ (‘hıalmō’ 14v40, ‘halꝼv’ 12v47
og ‘ſıalꝼō’ 11r1).

4.4.3.1.2 Forlængelse og diftongering foran /ng/
Sandsynligvis c1300 (eller lidt før) indtræffer en udvikling
foran /ng/ som resulterer i at /i/, /u/ og /y/ kvalitativt
sammenfalder med de tilsvarende lange vokaler, mens /a/,
/e/ og /ö/ diftongeres til hhv. [auː], [eiː] og [öyː].8 Der-
ved falder /a/ sammen med /á/, mens forholdet tilsynela-
dende ermere uregelmæssigt ved /e/ og /ö/.9 Alligevel kan
første trin i udviklingen formentlig beskrives som en for-
længelse af en kort vokal til en tilsvarende lang. En sådan
fremstilling er i overensstemmelse med den traditionelle
opfattelse i ældre forskning. Sveinn Bergsveinsson (1955)
har på den anden side argumenteret for direkte diftonge-
ring, men hans argumenter forekommer ikke fuldt over-
bevisende.10 De vigtigste argumenter for en forudgående
forlængelse er at diftongering normalt forudsætter lang vo-
kal,11 og at en helhedstolkning der kan forklare fænomenet
efter én simpel regel, formentlig bør foretrækkes.12

6 I de resterende 35 tilfælde, hvor forlængelsen kan forventes, skrives
⟨o⟩, hvilket dog også er den almindelige betegnelse for /ó/, jf. afsnit
4.4.3.2.8.

7 I de 28 tilfælde hvor forlængelsen kan komme på tale i A (prop. og
app. ulfr samt sammensætninger hermed), skrives således ⟨v⟩ × 27 og
⟨V⟩× 1. I de 18 tilfælde, hvor forlængelsen kan kommepå tale i B (prop.
Ulfr og sammensætninger hermed × 16 samt app.bulki ×2), skrives ⟨v⟩
× 10, ⟨u⟩ × 6 og ⟨V⟩ × 2.

8 Jf. Noreen (1923, s. 110), Jóhannes L. L. Jóhannsson (1924, s. 19–24),
Hægstad (1942, s. 77–8), Lindblad (1952, s. 178–79), Bandle (1956,
s. 28, 31, 33, 45–6 og 78–80), StefánKarlsson (1981, s. 258–59, 279–82,
og 2004, s. 14). Diftongeringen er selv i moderne tid dog ikke fuldt
gennemført på Vestordene, jf. Björn Guðfinnsson (1947, s. 27–8, og
1964, s. 118–33), Hægstad (1942, s. 77–8) og Sigurður Jónsson et al.
(1992, s. 24). Bemærk på den anden side at eftermiddelalderlige kilder
synes at indikere såvel udtale med monoftong som diftong foran /ng/
på Vestordene, jf. Haraldur Bernharðsson (1999, s. 126–29).

9Diftongeringen af /e/ foran /ng/ kommer generelt mere (og tidligere)
til udtryk i skriften. Eksempelvis er skrivemåder med ⟨eı⟩ for /e/ gan-
ske hyppige hos anden hånd i Holm perg 2 4° (c1250–1300), jf. John-
sen & Jón Helgason (1941, s. 881).

10 Jf. i denne forbindelse Stefán Karlsson (1981, s. 279).
11 Jf. fx Rischel (1968).
12En mulig udlægning af udviklingen er den følgende: 1) Foran /ng/
forlænges vokalerne /a e i u y ö/ (jf. paralleller i en række andre nor-
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Ved de høje vokaler /i u y/ finder man ingen indi-
kationer af udviklingen. Da skriverne ikke skelner mel-
lem /i/:/í/, /u/:/ú/ og /y/:/ý/, kan det imidlertid hver-
ken bruges som argument for eller imod udviklingens ind-
træffen. Sombemærket i afsnit 4.4.3.2.10 bruges de sjældne
betegnelser ⟨ú ⟩ i B med en enkelt undtagelse ganske vist
kun for /ú/, men manglende brug af ⟨ú ⟩ ved /ung/ kan
som følge af betegnelsernes lave frekvens ikke tillægges no-
gen betydning, og som det fremgår af afsnit 4.3.2.69, be-
grænser ⟨⟩ sig desuden næsten helt til út(-).1
Heller ikke ved /a/ kommer udviklingen til udtryk hos

nogen af skriverne. Selvom ⟨á⟩ ganske vist ikke er helt
sjældent for /á/, hverken i A eller B, kan den manglende
brug af ⟨á⟩ i forbindelsen /ang/ ikke tillægges nogen be-
tydning, da tilfældene med ⟨á⟩ i A næsten helt begrænser
sig til præp./adv. eller verbalformen á og i B næsten helt til
enstavelsesord.
Ved /e/ finder man heller ingen indikationer af udvik-

lingen.2 Selvom dette naturligvis ikke udelukker at udvik-
lingen rent faktisk har fundet sted i skrivernes talesprog, er
det værd at minde om forskellen i udviklingens manifesta-
tion ved hhv. /ang/ og /eng/. Ved /e/ kommer diftonge-
ringen således generelt oftere direkte til udtryk i skriften.3
Heller ikke ved /ö/ (< /ø ǫ/) finder man indikationer

af udviklingen. Ser man bort fra pron. engi, manifesteres

diske dialekter). 2)Herefter virker den generelle regel for diftongering
af lange vokaler. Den generelle diftongering af lange vokaler kan være
foregået i to trin: 2a) Først diftongeres en lang vokal til en diftong,
hvis andenkomponent har svaret til den vokal i det oldislandske lang-
vokalsystem der adskiller sig fra den første ved at være et trin højere
(d. e. /á/ > [aoː], /é/ > [eiː], /ó/ > [ouː] og /ǽ/ > [æeː]). 2b) Derefter
er [aoː] blevet til [auː] og [æeː] til [aiː] ved differentiation. Ydermere
er [eiː] blevet vendt for at forhindre sammenfald med ældre /ei/ (om
reverseringen af /ei/, se Hreinn Benediktsson 2002m, s. 298). Denne
reversering er imidlertid ikke indtruffet i forbindelsen /eng/. Den an-
den uregelmæssighed ved udviklingen foran /ng/ skal formentlig ses i
lyset af at der på det givne tidspunkt ikke har eksisteret et /öː/ som det
forlængede /ö/ kan falde sammen med. Ikke desto mindre følges den
generelle diftongeringsregel som et /öː/* ville have fulgt. Ved de høje
(forlængede) vokaler /í ú ý/ er input og output i diftongeringsreglen
ens, da andenkomponenten ikke kan hæves yderligere.
1Vokalen i forbindelsen /ung/manifesteres i A som ⟨v⟩ × 64, ⟨V⟩ × 2 og
⟨u⟩ × 1, mens den i B manifesteres som ⟨u⟩ × 9 og ⟨v⟩ × 2. I ét tilfælde
i B forekommer desuden tilsyneladende et ⟨o⟩ i den plurale præteri-
tumform sungu ‘ſongo’ 13r24, men dette ⟨o⟩ afspejler formentlig ikke
/u/ (eller /ú/). Ordformen optræder i poesi og kan være misforstået
af skriveren (han har påbegyndt en singulær form; bemærk i denne
forbindelse at ‘ſongo’ er sammenskrevet med en foranstående appella-
tivform ná, og at man mellem ⟨n⟩ og ⟨g⟩ finder et mellemrum svarende
til syv til otte tegn pga. en fold i pergamentet), men det er også muligt
at formen afspejler sǫngu dannet i analogi med den singulære form (en
sådan form synes belagt i flere ældre kilder, jf. Noreen 1923, § 493,
anm.).

2Når vokalen udskrives, manifesteres den i A i alle godt 300 sikre til-
fælde som ⟨e⟩. I dette tal er former af pron. engi ikke inkluderede (som
dog heller ikke rummer eksempler på former med ⟨eı⟩ – for en fuld-
stændig oversigt over manifestationen af dette pronomen i A og B,
se afsnit 5.4.4.7). Til gengæld er omtrent 50 eksempler med præteri-
tumformer af reduplikationsverber af tredje klasse medregnede (om
usikkerhed i vokalkvantitet i disse, se note 11 på s. 160). I tilsvarende
former i B manifesteres vokalen i alle omtrent 80 udskrevne tilfælde
som ⟨e⟩.

3 Jf. også note 9 på modstående side.

rodvokalen i A i de udskrevne tilfælde som ⟨o⟩ × 59, ⟨ø⟩
× 6 og ⟨⟩ × 1, mens den i B manifesteres som ⟨ꜹ⟩ × 24 og
⟨ǫ⟩ × 2.4

4.4.3.2 Referencesystemets vokalfonemer
I det følgende gennemgås referencesystemets fortisvokaler
i denne rækkefølge: /a/, /á/, /e/, /é/, /i/, /í/, /o/, /ó/, /u/,
/ú/, /y/, /ý/, /ǽ/, /ø/, /ǿ/, /ǫ/, /au/, /ei/ og /ey/.

4.4.3.2.1 /a/

A B
/a/ ⟨a⟩ 11.200 /a/ ⟨a⟩ 1325

⟨A⟩ 38 ⟨A⟩ 14
⟨á⟩ 1 (?) ⟨á⟩ 2–3

/af/ ⟨⟩ 3
/an/ ⟨a⟩ 4
/ann/ ⟨⟩ 1
/ar/ ⟨a⟩ 1 /ar/ ⟨a⟩ 4

⟨r⟩ 440 ⟨r⟩ 108
/arr/ ⟨rr⟩ 1

/hra/ ⟨h⟩ᷓ 12
/ra/ ⟨ ᷓ⟩ 130 /ra/ ⟨ ᷓ⟩ 43
/va/ ⟨a⟩ 93 /va/ ⟨a⟩ 1

⟨ ᷓ⟩ 5 ⟨ ᷓ⟩ 36

Tabel 4.7:Manifestationen af /a/

Til tilfældene hvor /a/manifesteres som del af en abbre-
viatur, kan det bemærkes at det meget hyppige ⟨r⟩ for /ar/
stort set bruges ens i A og B, både hvad frekvens og spe-
cifik brug angår, og det samme kan siges om ⟨ ᷓ⟩ for /ra/.
Den mest bemærkelsesværdige forskel mellem A og B fin-
der man i forkortelsen af kombinationen /va/, navnlig i
skrivningen af præteritum- og participiumformer af ver-
berne kveða(sk) og kveðja. Mens A rummer 44 eksempler
med ⟨a⟩ over for ét eksempel med ⟨ ᷓ⟩, er forholdet omvendt
i B, hvor man finder 29 eksempler med ⟨ ᷓ⟩ over for ét ek-
sempel med ⟨a⟩.
Om forlængelse af /a/ foran /l/ + labial eller velar kon-

sonant, se afsnit 4.4.3.1.1. Om forlængelse af /a/ foran
/ng/, se afsnit 4.4.3.1.2.

4 Som det fremgår af tabellerne i afsnit 5.4.4.7, manifesteres vokalen i
engi i former med tilsyneladende labialiseret rodvokal i A som ⟨ø⟩ × 32
og ⟨⟩ × 2, mens tilsvarende former i B manifesteres med ⟨ǫ⟩ × 4, ⟨ꜹ⟩
× 3 og ⟨o⟩ × 2.

4.4.3.2.1
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Særlige tilfælde
Propriet Arni (og sammensætninger hermed) optræder 11
gange i såvel A som B og manifesteres i alle tilfælde med
⟨a⟩ eller ⟨A⟩ som fortisvokal. Om dette afspejler /a/ eller
/á/, er usikkert. Vokalen er oprindelig kort, men i senere
islandsk er formenÁrni enerådende.1 Det ældste islandske
materiale rummer ingen sikre indikationer af den forlæn-
gede form, hvilket dog ikke kan tillæggesmegen vægt. Den
vistnok ældste indikation af /á/ findes i Holm perg 7 4°
(c1300–25)2 eller i det sandsynligvis nogenlunde samtidige
GKS 2087 4°.3 Af andre proprier hvor ⟨a⟩ kan afspejle /a/
eller /á/, finder man i A 44 eksempler med Óláfr (og sam-
mensætninger hermed) og ét eksempel med Adríánus.
Verbet árna optræder én gang hos hver af skriverne med

⟨a⟩ som rodvokal. Det er usikkert om dette afspejler /a/
eller /á/,4 og det samme kan siges om den i A én gang
forekommende appellativform árnaðarorði ‘arnaþar orþı’
27r26.
I den i B én gang forekommende appellativform árnun

‘arnon’ 11v41 taler brugen af ⟨a⟩ for /á/. Havde vokalen væ-
ret kort, kunne man rimeligvis forvente en manifestation
afspejlende ældre /ǫ/.
Appellativet járn (og sammensætninger/afledninger

hermed) forekommer 18 gange i A og en enkelt gang i B,
og også her kan der være tale om såvel /a/ som /á/. Or-
det har omdiskuteret oprindelse, og skrivemådernemed ⟨a⟩
kan afspejle både járn (< éarn) og jarn.5 Sideformerne skal
sandsynligvis tilskrives forskellige tolkninger af et oldirsk
íarn, der kan være indlånt i 800-tallet.6
Det i A enkeltemulige eksempel på ⟨á⟩ findes i den frem-

mede propriumform Satírismúla ‘ſátırıſmvla’ 23v5. Tolk-
ningen er dog særdeles usikker, og man skal i stedet mu-
ligvis regne med /á/.7
Appellativformen fáfnisbana er belagt én gang i B med

⟨a⟩ i første stavelse. Det er usikkert om dette ⟨a⟩ afspejler
/a/ eller /á/.
Det i A to gange forekommende ‘hvetvetna’ 3r48 og

9v43 afspejler rimeligvis en form med /e/ og ikke /a/ i
første stavelse (jf. afsnit 5.4.4.14).

1Er formenmon indlånt fra sydvestnorske dialekter, hvor yngre former
afspejler et ældre Árni (jf. Stemshaug 1982, s. 115–16)? Skrivemåder
indikerende /á/ forekommer i disse dialekter fra c1340, jf. Hægstad
(1942, s. 77). Om dette personnavn, se også Guðrún Kvaran & Sig-
urður Jónsson (1991, s. 127 m. henv.). Lindblad (1952, s. 181) regner
med forlængelse forårsaget af initialstillingen og ikke af /rn/.

2 Jf. fx Hægstad (1942, s. 77 m. henv.).
3 Jf. Lindblad (1952, s. 181).
4Der kan muligvis være indtruffet forkortelse af en oprindelig lang vo-
kal (jf. Noreen 1923, § 127.1), men det er også muligt at man slet ikke
skal regne med oprindeligt /á/ (jf. Lindblad 1952, s. 180 m. henv.).

5Den sidstnævnte form er udgangspunktet for de østnordiske for-
mer (overgangen /éa/ > /já/ forekommer som bekendt ikke i ældre
østnordisk).

6Om appellativet éarn/járn/jarn, se fx Hreinn Benediktsson (1972,
s. 155–58) og Bjorvand & Lindeman (2000, s. 437–39).

7 I de øvrige fem tilfælde med Satíri(-) finder man ⟨a⟩. Om dette sted-
navn, der i islandske kilder synes at optræde som såvel Sa- som Sá-,
Sal- og Sann-, se fx Bjarni Aðalbjarnarson (1951, s. 219 og 221).

Om superlativ af adv. vel og adj. góðr med /a/ ved siden
af /e/, se afsnit 4.4.3.2.3.

4.4.3.2.2 /á/

A B
/á/ ⟨a⟩ 5000 /á/ ⟨a⟩ 3150

⟨á⟩ 59 ⟨á⟩ 57
⟨o⟩ 45 ⟨o⟩ 9
⟨A⟩ 16 ⟨A⟩ 3
⟨ø⟩ 1
⟨ǫ⟩ 1 ⟨ǫ⟩ 1

⟨⟩ 1
/ár/ ⟨r⟩ 1

⟨ ᷓ⟩ 1
/rá/ ⟨ ᷓ⟩ 225 /rá/ ⟨ ᷓ⟩ 35
/vá/ ⟨a⟩ 78 /vá/ ⟨a⟩ 91

⟨ ᷓ⟩ 1

Tabel 4.8:Manifestationen af /á/

Af de 59 eksempler med ⟨á⟩ i A udgøres 44 af præp./adv.
eller verbalformen á. Disse fordeles nogenlunde ligeligt
i A. De resterende 15 tilfælde fordeles ganske vist ikke
jævnt, men det lave antal udelukker atman kan tale om spe-
cifikke tendenser i den håndskriftgeografiske distribution.
Den hyppige brug af ⟨á⟩ i præp./adv. á skyldes rimeligvis
ordets korthed, hvilket underbygges af at korte enstavel-
sesord udgør to tredjedel af de resterende tilfælde med ⟨á⟩.
Som bemærket i afsnit 4.4.2 kan der registreres en klar

overrepræsentation af ⟨á⟩ for /á/ i poesi. Dette fremstår
særlig tydeligt, når man ser bort fra de 44 eksempler med
præp./adv. á.8 Af de 15 øvrige tilfælde forekommer hele syv
(47%) nemlig i poesi (ved en jævn fordeling skulleman blot
forvente ca. 7 %). Hånd A anvender altså først og fremmest
⟨á⟩ for /á/ i præp./adv. á, ellers kun sjældent, og da særlig
i poesi.
Langt de fleste eksempler med ⟨o⟩ optræder i appellativ-

formen ván og præteritumformer af visse verber (herom
ndf.). Ud over sådanne tilfælde anvendes ⟨o⟩ kun syv
gange. I to af tilfældene, appellativformerne gráðr ‘groþr’
36r22 og málum ‘molō’ 23v47, er der tale om ældre //,
og det samme er formentlig9 tilfældet i præp./adv. án ‘on’
9v6 og 22v52.10 I verbalformen sjá ‘ſıo’ 3v29 og propri-
umformerne Páll ‘poll’ 36r24 og Pálssyni ‘polſ .ſ.’ 23v20 er
der imidlertid ikke tale om ældre //. Verbalformen sjá
‘ſıo’ 3v29 optræder, ligesom gráðr og det ene af de to til-
fælde med án, i poesi og er muligvis blevet misforstået som
akk. sg. sjó/sjá.11

8Hvoraf fire optræder i poesi.
9Der har eksisteret omlydte og ikke-omlydte former betinget af
trykforholdene.

10Det sidst anførte eksempel kan alternativt læses ‘øn’.
11 Jf. den tre linjer længere nede ligeledes i poesi forekommende appel-
lativform ‘ſıo’.

4.4.3.2.2
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Appellativformen ván optræder 17 gange med ⟨o⟩, og i
det én gang forekommende heimván skrives ligeledes ⟨o⟩,
men ván manifesteres også med ⟨a⟩.1 Alle 17 eksempler
med ⟨o⟩ findes i nom./akk. sg., i hvilke kategorier man fin-
der 12 modeksempler med ⟨a⟩.2 I modsætning til disse ek-
sempler, hvor man på et tidligere tidspunkt må regne med
//, finder man i de syv tilfælde med ældre /á/ (gen. sg.
og nom./akk. pl.) kun ⟨a⟩, fx vánir ‘van’͛ 7r5, og det samme
gælder for de to tilfælde hvor et /U/ følger i næste stavelse,
og hvor distinktionen /á/:// på et tidligere tidspunkt har
været neutraliseret, fx vánum ‘vanō’ 26v48.
Manifestationen af verbet koma fremgår af afsnit 5.8.3.2.

I pl. præt. ind. skrives aldrig ⟨va⟩,men ni gange ⟨ ͦ⟩, fx ‘qmͦo’
22r6, ved siden af 48 tilfælde med ⟨o⟩, fx ‘como’ 23r6. For-
merne med ⟨ ͦ⟩ optræder ikke jævnt i A. Bortset fra to ek-
sempler på hhv. 1r og 6v findes alle eksempler på 19v–26r
(afsnit 36–47), hvor de er lige så frekvente som skrivemå-
derne med ⟨o⟩.
Manifestationen af verbet kveða(sk) fremgår af afsnit

5.8.3.3. I pl. præt. ind. skrives aldrig ⟨va⟩, men én gang ⟨uo⟩
i ‘quoþo’ 22r24, 16 gange ⟨ ͦ⟩, fx ‘qþͦoz’ 3r8, og én gang ⟨o⟩
i ‘Koþoz’ 22r26.
Manifestationen af verbet vera fremgår af afsnit 5.8.3.6.3

I pl. præt. ind. skrives 19 gange ⟨o⟩, fx ‘voro’ 26v14, over for
ni tilfælde med ⟨a⟩, fx ‘varo’ 28v16. Det kan bemærkes at
seks af de ni tilfælde med ⟨a⟩ optræder i poesi, mens det
samme kun gælder for to af de 19 tilfælde med ⟨o⟩.
Det enkeltstående eksempel med ⟨ǫ⟩ findes for ældre

// i den i poesi forekommende pronominalform báðum
‘bǫþō’ 23v1. Samme funktion har det enkeltstående eksem-
pel med ⟨ø⟩ i 3. pers. pl. præt. ind. sá ‘ſø’ 6r4.
Det umiddelbart mest karakteristiske ved tilfældene

med ⟨o⟩ er at langt de fleste eksempler optræder i stillingen
efter /v/, altså i samme kombination som skrivemåderne
med ⟨ ͦ⟩. Man kunne derfor ved første øjekast foranlediges
til at betragte disse tilfælde som indikation af den udvik-
ling der har resulteret i at ældre /vá/ i moderne islandsk
modsvares af /vo/.
Traditionelt har man talt om progressiv v-omlyd af /á/ i

to trin (/vá/ > /vó/ > /vo/), hvoraf det første synes at ind-
træffe i første del af 1300-tallet, mens det andet regnes for
at være indtruffet med kvantitetsskiftet (c1600).4 Forkla-
ringen er imidlertid utilfredsstillende5 og kritiseres da også

1Den fuldstændige manifestation af ván i såvel A som B er anført i
afsnit 5.1.4.5.

2Der kan ikke registreres interessante forskelle i den håndskriftgeo-
grafiske distribution.

3Af afsnit 5.8.3.6 fremgår det også at 3. pers. pl. præt. ind. langt oftest
er forkortet, idet der i A 173 gange skrives ‘v’ͦ.

4 Jf. Konráð Gíslason (1889), Noreen (1923, § 86), Jóhannes L. L.
Jóhannsson (1924, s. 35–6), Björn K. Þórólfsson (1925, s. xi–xii),
Hægstad (1942, s. 40), Bandle (1956, s. 41) og Stefán Karlsson (2004,
s. 14). Om kvantitetsskiftet i øvrigt, se især Kristján Árnason (1980).

5 Først og fremmest er det væsentligt at bemærke at kvantitetsskiftet
ikke skulle forårsage udvikling af ældre /ó/ [ouː] til /o/ [ɔ], men der-
imod til [ou] (kort diftong). For yderligere to kritikpunkter, se Hreinn
Benediktsson (2002h, s. 231–32).

i Bandle (1956, s. 41) ogmere udførligt i Hreinn Benedikts-
son (2002h).6
Hreinn Benediktsson argumenterer i stedet for en “re-

lational sound change”, som ikke indebærer en fonetisk
ændring, men en reorganisering af den fonologiske struk-
tur betinget af en fonetisk-fonologisk ændring andetsteds
i strukturen. Han forestiller sig at årsagen til overgangen
/vá/ > /vo/ sandsynligvis er at /á/ ikke – som ellers – dif-
tongeres efter /v/ (pga. en dissimilatorisk effekt ved /v/),
men derimod bevares som /á/ [ɔː].7 Denne kvalitet sam-
menfalder med det oprindelige korte /o/, der i 1200-tallet
sænkes til [ɔ]. Mens de gamle kvantitetsregler endnu gæl-
der, er sammenfaldet kun kvalitativt, men efter kvantitets-
skiftet også kvantitativt.
Skrivemåderne i A med ⟨vo⟩ og ⟨ ͦ⟩ afspejler dog rime-

ligvis ikke denne overgang, idet de begrænser sig til appel-
lativet ván og enmindre gruppe præteritumformer (herom
ndf.).
Blandt andet af samme grund er det heller ikke rime-

ligt at betragte skrivemåderne som rester af ældre forlæg,
hvori der er blevet skelnet mellem /á/ og //. En sådan
forklaring kan muligvis anvendes i forbindelse med de fire
førstnævnte tilfælde med ⟨o⟩ for ældre // (‘groþr’, ‘molō’
og ‘on’ × 2) og de enkeltstående eksempler med hhv. ⟨ǫ⟩ og
⟨ø⟩ for // (‘bǫþō’ og ‘ſø’),8 men den virker ikke overbevi-
sende i de mange tilfælde med ván og de plurale præteri-
tumformer af koma, kveða og vera.

6 Jf. også Haraldur Bernharðsson (1999, s. 129–31).
7Om tidspunktet for diftongeringen af /á/ har der hersket stor uenig-
hed.Hægstad (1942, s. 83) bemærker at den er svær at tidsfæste, men at
udtalen i hvert fald har været [au] i 1600-tallet (han henviser til Runólf-
ur Jónsson). Björn K. Þórólfsson (1925, s. xi) skriver at diftongeret vo-
kal i hvert fald forekommer i 1500-tallet. Bandle (1956, s. 35) bemærker
at diftongudtale ikke kan have være meget udbredt før 1500, selvom
den har forekommet i 1400-tallet (tidligste indirekte indikationer fra
århundredets første halvdel). Hreinn Benediktsson (2002m, s. 62–3)
mener derimod at denne diftongering på lige fod med diftongeringen
af ældre /é/, /ó/ og /ǽ/ (< /ǽ/, /ǿ/) er indtruffet i sidste del af 1200-
tallet, hvilket i Hreinn Benediktsson (2002a, s. 214) modificeres til “as
early at least as the early fourteenth or even the late thirteenth century”.
De store forskelle i dateringen udspringer rimeligvis ikke blot af di-
alektforskelle, men også af at diftongeringen kun bevidnes indirekte,
idet skriverne fortsætter med at benytte betegnelserne for ældre /á/
(som tegn på diftongeringens indtræffen har man typisk anført mang-
lende manifestation af /g/ mellem /á/ og /U/ og af /f/ mellem /á/ og
en følgende vokal, jf. Hreinn Benediktsson 2002a, s. 214, note 1). Be-
mærk dog at den omtalte relationelle lydændring som nævnt har den
generelle diftongering af /á/ som præmis, og at denne derfor i hvert
fald må være indtruffet i begyndelsen af 1300-tallet hvis forklarings-
modellen er rigtig.

8 Ideen om forlægspåvirkning i disse tilfælde understøttes måske yder-
ligere af at to af eksemplerne optræder i poesi, hvor man også finder
andre indikationer af større forlægstroskab. Det ældste forlæg behøver
i givet fald ikke at være fra før 1200, selvom man traditionelt regner
med sammenfald mellem // og /á/ (eller /ó/ i det nasale system)
før c1200, jf. fx Stefán Karlsson (2004, s. 11) og Hreinn Benediktsson
(1965, s. 62, og 2002m, s. 56–60). I den ældre del af AM 645 4°, der af
ONP dateres til c1220, manifesteres // således konsekvent som ⟨o⟩
(× 241) eller ⟨ǫ⟩ (× 5), jf. Larsson (1885, s. li). Distinktionen /á/:// er
i dette håndskrift derfor rimeligvis ikke overtaget fra et forlæg, selvom
skriveren ganske vist synes at udvise en bevidst arkaiserende tendens
(man finder således i 48 tilfælde omvendte skrivemåder med ⟨ǫ⟩/⟨ø⟩
for ældre /ǽ/, jf. Hreinn Benediktsson 1965, s. 68).

4.4.3.2.2
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Appellativet ván skulle have lydret vekslen mellem ón
(i kasusformer med u-omlyd) og ván i andre tilfælde. Pga.
(firparts)analogi med tilfælde som nom. sg. tt vs. gen. sg.
áttar synes den omtalte vekslen ón vs. ván afløst af vn vs.
ván.1 Skal man følge Hreinn Benediktssons forklaring på
udviklingen af /vá/, må former med ván/vn danne grund-
laget for de moderne islandske former. Det interessante
ved de mange former med ⟨vo⟩ i A er at de rimeligvis be-
vidner et stadium i udviklingen som Hreinn Benediktsson
ikke har kunnet påvise, men dog ikke vil udelukke. Han
bemærker således at den analogiske erstatning af ón med
vn kan have forløbet i to trin, hvoraf det første i givet fald
må have været den analogiske indførelse af /v/, hvorefter
der kan have eksisteret et paradigme med vekslen mellem
eksempelvis nom. sg. vón og gen. sg. vánar ved siden af
et paradigme med en ligeledes analogisk vekslen mellem
nom. sg. vn og gen. sg. vánar. Selvom Hreinn Benedikts-
son ikke betragter en sådan vón-form som usandsynlig, be-
mærker han at den er meget svær at eftervise i materialet:

since “o” was ambiguous in the earliest orthography,
denoting either o or ǫ, short or long, and since the
sporadic examples of the spelling “von” (instead of
“van”) from the period between the merger of á with
 and the change of vá may be due simply to slavish
copying of earlier exemplars. But if such a form vón
in fact existed, it had of course nothing to do with the
much later change of vá to vo.

Forholdene i A indikerer imidlertid temmelig sikkert
eksistensen af en sådan vón-form. Da der i A ellers kun
meget sjældent anvendes ⟨o⟩ for ældre //,2 forekommer
det urimeligt at antage at de 17 tilfælde med ⟨o⟩ i formen
ván (over for blot tolv med ⟨a⟩) skulle være mekanisk ko-
pierede fra et ældre forlæg. De i håndskriftet ganske jævnt
fordelte former er dertil for mange, og der er langtfra tale
om “sporadic examples” med ⟨o⟩. Forholdene i A leverer
derfor en ret sikker indikation af at formen vón har eksiste-
ret, selvom formerne i moderne islandsk blot kan bekræfte
eksistensen af en tidligere analogisk form vn/ván.
Som allerede antydet skal man formentlig også regne

med /ó/ i de plurale præteritumformer af verberne koma,
kveða og vera.
Verbet koma manifesteres i pl. præt. ind. langt oftest i

former som efter alt at dømme afspejler kóm-.3 Dette /ó/
er udviklet ved at det oprindelige // efter /v/ er blevet
hævet til /ó/ foran et /U/ i den følgende stavelse, hvoref-

1Det har ganske givet spillet en vigtig rolle for den analogiske gennem-
førelse at en vekslen mellem /ó/ og /á/ efter udryddelsen af nasali-
tetsdistinktionen har fremstået som højst uregelmæssig.

2Brugen af ⟨o⟩ for ældre // i en række præteritumformer afspejler –
som vist nedenfor – nemlig rimeligvis ikke /á/ (//), men derimod
også /ó/.

3Der er vel ingen særlig grund til at antage et (fra singularis) analo-
gisk indført /o/ (som i moderne islandsk). Formerne med /ó/ har
levet helt op til vor tid (jf. Björn Guðfinnsson 1964, s. 190–91),
selvom former med /o/ ifølge Bandle (1956, § 270) synes enerådende
i Gudbrandsbiblen.

ter /v/ er bortfaldet i overensstemmelse med den bekendte
regel om svind af /v/ foran en ikke-lav, rundet vokal.
De ni omtalte eksempler med ⟨ ͦ⟩ afspejler rimeligvis en

analogisk form med restitueret /v/. At der ikke er tale om
rester af et forlæg der har haft /v/ i disse former, styrkes
bl. a. af at der i oblik kasus af appellativet kváma altid indi-
keres /vá/, hvad enten der er tale om ældre /á/ (× 3) eller
// (× 9), idet der i de sidstnævnte tilfælde otte gange skri-
ves ⟨ ͣ⟩, fx kvámu ‘qmͣo’ 6r32, og én gang ⟨va⟩ i heimkvámu
‘heīqvamo’ 19r41.
Som ved koma indikeres i plurale præteritumformer af

kveða(sk) heller aldrig /vá/, hvorimodman finder ét tilfælde
med ⟨uo⟩ og 16 med ⟨ ͦ⟩ foruden et enkeltstående eksempel
på ⟨o⟩. Den sidstnævnte form er rimeligvis en direkte pa-
rallel til de ligeledes lydrette kómu-former, mens de først-
nævnte 17 tilfælde med ⟨uo⟩ og ⟨ ͦ⟩ også i dette verbum som
følge af den konsekvente brug og den generelle manifesta-
tion af ældre // må tolkes som /vó/.
Formerne med ⟨vo⟩ og ⟨ ͦ⟩ ved verbet vera må tolkes på

samme måde. Når man ser bort fra de uinteressante for-
kortede skrivemåder, finder man en klar overvægt af til-
fælde med ⟨o⟩ over for ⟨a⟩ (hhv. 19 og 9 eksempler). Dette
taler i sig selv for at tilfældene med ⟨o⟩ ikke blot skyldes
et forlægs skelnen mellem /á/ og //, men snarere må be-
tragtes som del af skriverens norm.4 Som en parallel til den
indirekte indikation af /vó/ som substantivformen kvmu
kunne levere for præteritumformerne af koma, kan ma-
nifestationen af former med ældre /vr/ i det possessive
pronomen várr understøtte tolkningen af ⟨o⟩ som /ó/ i for-
mer af verbet vera. I modsætning til forholdene i verbalfor-
merne indikeres der i pronomenet nemlig /vár/ i samtlige
15 tilfælde med ældre /vr/, fx i vár ‘var’ 25v32. Endelig er
det værd at minde om at man fra moderne islandsk ikke
blot kender den omtalte form kómu, men også vóru som
sideform til voru.5
Vender vi os mod forholdene i B, kan det for det første

bemærkes at der ikke kan registreres nogen tendens til sær-
lig at anvende ⟨á⟩ i præp./adv. á, idet kun 10 af de 57 tilfælde
med ⟨á⟩ optræder i dette ord. Som i A kan der imidlertid
noteres en klar tendens til særlig at anvende ⟨á⟩ i enstavel-
sesord (og enstavelsesled i komposita som adskilles fra den
øvrige del af ordet med mellemrum), idet 72% af samtlige
tilfælde forekommer i denne kontekst.
I modsætning til forholdene i A er ⟨á⟩ ikke overrepræ-

senteret i poesi, idet bare fem af 58 eksempler optræder i
poetisk kontekst.
De to tilfælde med ⟨ǫ⟩ og ⟨⟩ samt ét af tilfældene med

⟨o⟩ afspejler /á/ < // og skyldes måske forlægspåvirk-

4At det i virkeligheden forholder sig modsat, og at skrivemåderne med
⟨a⟩ i højere grad kan tilskrives forlægspåvirkning, kunne fordelingen
af eksemplerne i en vis grad siges at understøtte. Fem af de otte ek-
sempler med ⟨a⟩ findes nemlig i poesi, hvor man også i andre tilfælde
finder visse indikationer om større forlægstroskab.

5 Jf. Björn Guðfinnsson (1964, s. 190–91). Angående tolkningen af skri-
vemåder med ⟨o⟩ og relaterede betegnelser i de pågældende verbalfor-
mer, se også StefánKarlsson (1983, s. lxvi–vii) ogHaraldur Bernharðs-
son (1999, s. 129–30).

4.4.3.2.2



Fonografematisk analyse 159

ning. Det drejer sig om propriumformen Skotborga(r)á
‘ſcot|boꝛga ǫ’ 14v29–30,1 appellativformen ánni ‘nnı’ 15v4
og præteritumformen sátu ‘ſotv’ 10r2.
I modsætning til disse enkeltstående tilfælde må man,

som i A, regne med /vó/ i en række præteritumformer af
verberne koma, kveða og vera.2
Ved koma indikeres aldrig /vá/ i B, men to gange skri-

ves ⟨[vu]o⟩ og to gange ⟨ ͦ⟩ over for tolv tilfælde med ⟨o⟩.
Mens de sidstnævnte tolv tilfælde må afspejle den lydrette
form kómu,3 indikerer de fire førstnævnte tilfælde rimelig-
vis /vó/.
Pl. præt. ind. af kveða manifesteres i de to forekom-

mende tilfælde med ⟨uo⟩, hvilket – som i A – bedst tolkes
som /vó/.
Pl. præt. ind. af veramanifesteres fire gangemed ⟨o⟩ over

for to tilfælde med ⟨a⟩,4 og også her bør formerne med
⟨[vu]o⟩ tolkes som /vó/.
I modsætning til i A manifesteres ván og sammensæt-

ninger hermed altid med ⟨a⟩ (× 14) eller ⟨á⟩ (× 2), uanset
om der er tale om ældre // (× 14) eller /á/ (× 2). Af or-
tografien at dømme synes B – i modsætning til A – altså
at have generaliseret /ván/ (ældre /ván/, /vn/) i dette ap-
pellativ.
Den mest markante forskel mellem A og B i de tilfælde

hvor /á/ er en del af en abbreviatur, findes ved ⟨a⟩, der er
særlig frekvent i B. På trods af de langt flere ordformer i A
finder man færre eksempler med ⟨a⟩ for /vá/. Årsagen er at
adv. svá oftere forkortes i B.5 En anden forskel er at ⟨ ᷓ⟩ i B
næsten udelukkende bruges for /rá/ i forbindelsen /frá/.
Denne kombination er ganske vist også denmest frekvente
i A, men udgør dog kun godt halvdelen af eksemplerne.
Disse forskelle kommer også til udtryk nårman ser nær-

mere på de hyppigt forkortede fonemforbindelser. Forhol-
detmellem udskrevne og forkortede former er således tem-
melig forskelligt hos de to skrivere. Ved /rá/ er forholdet
mellem ⟨[rR][aá]⟩ og ⟨ ᷓ⟩ i A 59:41, mens det i B er 74:26.
Ved /vá/ er forholdet mellem ⟨[VUvuꝩ][aá]⟩ og ⟨a ᷓ⟩ i A
91:9, mens det i B er 57:43.

Særlige tilfælde
Skrivemåden ‘hanō’ for dat. sg. af pron. hann forekom-
mer to gange i A (4r20 og 34v24) og tre gange i B (12v51,
15r19 og 15v43). Alle optræder i poesi og afspejler rimelig-
vis hánum.
Om propriet Nikolás/Nikolaus (og sammensætninger

hermed), se afsnit 5.2.1.
Om vokalforholdene i app. sǽr/sjór/sjár og snǽr/snjór/

snjár, se afsnit 5.1.1.4.

1 Jf. desuden appellativformen sjó/sjá ‘ſı’ 9r40, sommuligvis skal læses
‘ſıǫ’, og hvor ⟨ǫ⟩ i givet fald bruges for enten /ó/ eller /á/.

2 Som nævnt i redegørelsen for forholdene i A er den fuldstændige ma-
nifestation af disse verber anført i afsnit 5.8.3.2, 5.8.3.3 og 5.8.3.6.

3Eller en analogisk formmed kort /o/, somkendt framoderne islandsk,
hvilket dog må betegnes som mindre sandsynligt.

4 I 46 tilfælde er formen forkortet som ‘v’ͦ eller ‘ꝩͦ’.
5 I såvel A som B er fordelingen af forkortede former af svá temmelig
ujævn. Se afsnit 5.10.1.19.

For en række ordformer hvor det er usikkert om der er
tale om /a/ eller /á/ (bl. a. proprierne Arni og Óláfr samt
appellativet járn), se afsnit 4.4.3.2.1.

4.4.3.2.3 /e/

A B
/e/ ⟨e⟩ 9700 /e/ ⟨e⟩ 2950

⟨E⟩ 300 ⟨E⟩ 53
⟨ę⟩ 7 ⟨ę⟩ 25
⟨ø⟩ 4
⟨æ⟩ 3 ⟨æ⟩ 3–4

⟨ ͛⟩ 3
⟨eı⟩ 2

/er/ ⟨ ͛⟩ 900 /er/ ⟨ ͛⟩ 250
/err/ ⟨ ͛r⟩ 27 /err/ ⟨ ͛r⟩ 57

⟨ ͛ʀ⟩ 5
⟨ ͛⟩ 1

/eþ/ ⟨;⟩ 625 /eþ/ ⟨;⟩ 190
/et/ ⟨ ̲ ⟩ 2

/re/ ⟨e⟩ 50 /re/ ⟨e⟩ 2
/ve/ ⟨e⟩ 7

Tabel 4.9:Manifestationen af /e/

Til de kun syv eksempler med ⟨ę⟩ for /e/ i A er der in-
tet særligt at bemærke ud over at de alle optræder i sidste
halvdel af håndskriftet (fordelt på syv afsnit).6
Da der i den ovenstående oversigt ikke inddrages til-

fælde, hvor man i oldislandsk kan finde rundede og urun-
dede sideformer (disse behandles nedenfor), optræder de
fire eksempler med ⟨ø⟩ for /e/ alle i former, hvor man ef-
ter alt at dømme vitterlig må regne med /e/. Brugen af ⟨ø⟩
skyldes måske blot den til tider (hos nogle skrivere) store
lighed mellem ⟨ø⟩ og ⟨e⟩.
Bortset fra at de tre tilfældemed ⟨æ⟩ for /e/ i A (jf. afsnit

4.3.3.1) alle befinder sig på 5r–6v (afsnit 11, 14 og 15), er der
intet særligt at bemærke til formerne.
Som det fremgår af afsnit 4.3.2.15, optræder 22 af 25 til-

fælde med ⟨ę⟩ i B i konj. eða, hvilket rimeligvis afspejler
noget rent grafisk. Kun ét af 22 eksempler er udskrevet, og
der er rimeligvis tale om samme fænomen som når præpo-
sitionerne í og á ofte forsynesmed accentstreg (man kunne
med Lindblad 1963, s. 86, tale om “småordsutmärkande”
funktion).7
Der er intet at bemærke til fordelingen af de tre eller fire

tilfælde med ⟨æ⟩ i B.

6De bruges både for ældre /e/, fx verbalformen geta ‘gęta’ 26v28, og for
/ę/ fremkommet ved i-omlyd af /a/, fx præteritumformen setti ‘ſęttı’
20v13. Sammenfaldet mellem /e/ og /ę/ omtales nedenfor i nærvæ-
rende afsnit.

7Tilfældene med ⟨e⟩ i eða understreger dette, idet forholdet mellem ud-
skrevne og forkortede former er det modsatte (ordet forkortes blot fire
af orten gange). Til den håndskriftgeografiske fordeling er der intet
at bemærke.
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Den meget sparsomme brug af ⟨æ⟩ skal ses i lyset af at
⟨æ⟩ først mod slutningen af 1200-tallet bliver mere almin-
deligt i takt med en stigende norsk indflydelse (og da især
for /ǽ/, for hvilket fonem ⟨æ⟩ også er den almindelige be-
tegnelse i en række kilder fra 1300-tallet).
Som det fremgår af afsnit 4.3.2.11, forekommer de to ek-

sempler i B med ⟨eı⟩ begge i den noget underlige verbal-
form ‘steınꝺꝛ’.1
Som forventet er der hos ingen af skriverne indikatio-

ner af en distinktion mellem kort lukket /e/ og kort åbent
/ę/ (< i-omlydt /a/, /ei/). Efter den almindelige opfattelse
sammenfalder de to fonemer førlitterært i islandsk.2
Det kan bemærkes at visse udviklinger som kendes fra

yngre islandske kilder, hverken kommer til udtryk hos A
eller B. Som omtalt i afsnit 4.4.3.1.2 finder man således in-
gen indikationer af vokalforlængelse (med efterfølgende
diftongering) foran /ng/. Der er heller ingen eksempler
på labialisering af /ve/ > /vö/ efter /h k t/, idet der i po-
tentielle former altid skrives ⟨e⟩. Ændringen, der kun ram-
mer visse ord (fx hvör, kvöld, tvöfaldur), synes da også først
at indtræffe c1400.3 Endelig finder man heller ingen indi-
kationer af hvad der traditionelt betragtes som positionelt
betinget diftongering af /e/ > /ei/ foran /gj gI/.4 Denne
diftongering regnes traditionelt for indtruffet (kort) efter
1300, men er ikke ret udbredt før midten af samme år-
hundrede5 og er ikke indtruffet på Sydøstlandet.6

Særlige tilfælde
Pronominalformen ek, der hos begge skrivere konsekvent
manifesteres med ⟨e E⟩, er registreret under /e/, da former
med /je/ synes langt yngre.7

1Over for disse eksempler finder man fem gange det forventede ⟨e⟩.
Det kan bemærkes at en form med ⟨eı⟩ også optræder i AM 677 4° B
(c1200–25), jf. Weinstock (1967, s. 61).

2 Jf. Hreinn Benediktsson (2002e) og opsummeringen af artiklen i Ot-
tosson (2002, s. xli–xlii). Jón A. Harðarson har i upublicerede støtte-
ark til undervisningen i islandsk sproghistorie ved Háskóli Íslands ar-
gumenteret for at sammenfaldet først indtræffer i anden og tredje er-
dedel af 1100-tallet, bl. a. med henvisning til betegnelserne for /e/ og
/ę/ i AM 237 a fol (c1150), hvor ⟨ę æ⟩ i samtlige 22 forekommende til-
fælde betegner /ę/. Om betegnelserne for /e/ i 50 islandske håndskrif-
ter fra den ældste tid frem til c1400, se Lindblad (1954, s. 308–16). Om
betegnelserne i diplomerne fra c1300–1450, se Stefán Karlsson (1960,
s. 45–51).

3 Jf. Noreen (1923, § 86, anm. 1), Jóhannes L. L. Jóhannsson (1924,
s. 43–5), Björn K. Þórólfsson (1925, s. xiii), Bandle (1956, s. 42–3,
60–3 og 81), Stefán Karlsson (1981, s. 260–61, og 2004, s. 14–15) og
Haraldur Bernharðsson (1999, s. 135–36).

4 Som et alternativ til diftongering kunneman betragte udviklingen som
overgang [ ʝ ] > [j] (en sådan udlægning er fremsat af Jón A. Harðarson
i upublicerede støtteark til undervisningen i islandsk sproghistorie ved
Háskóli Íslands).

5 Jf. Bandle (1956, s. 46–7), Björn K. Þórólfsson (1925, s. xii), Jóhannes
L. L. Jóhannsson (1924, s. 45–7), Hægstad (1942, s. 61) (Stefán Karls-
son 2004, s. 14–15, daterer overgangen noget senere og skriver at den
først og fremmest vinder frem i 1400-tallet). I Oddur Gottskálks-
sonsNye Testamente skrives med få undtagelser ⟨ei⟩, jf. JónHelgason
(1929, § 16).

6 Jf. Björn Guðfinnsson (1964, s. 134–43), Ingólfur Pálmason (1983) og
Kristján Árnason & Höskuldur Þráinsson (1983).

7 For en fuldstændig oversigt over skrivemåderne samt yderligere kom-
mentarer til vokalforholdene, se afsnit 5.4.1.1.

Superlativ af adv. vel og adj. góðr manifesteres i A fire
gange med ⟨a⟩ (fx ‘bazt’ 24v50 og ‘baztır’ 30v15) over for 39
eksempler med ⟨e⟩ (fx ‘bezt’ 7r8 og ‘bezta’ 8r3).8 I B benyt-
tes derimod ⟨e⟩ i alle 13 tilfælde (fx ‘bezt’ fx 13v4 og ‘bezta’
15r15). Den meget gennemførte brug af former med /e/
kan betragtes som et træk der peger frem i tiden. I de æld-
ste håndskrifter er former med /a/ nemlig det almindelig-
ste, men efterhånden vinder former med /e/ mere og mere
frem. De to former optræder dog ganske langt op i tiden
side om side, fx i det med MskMS nogenlunde samtidige
GKS 2365 4°, hvor former med /e/ dog er i klart flertal,
samt i noget yngre håndskrifter.9
Om -end-/-ind-/-ynd-, -leg-/-lig- og -sem-/-sim-, se afsnit

4.4.3.2.5.
Om forholdene ved adjektivartiklen enn/inn, se afsnit

5.5.
Om forholdene ved præp./adv. gegn(um)/gǫgn(um), se

afsnit 5.9.9.
Adv. snemma/snimma manifesteres i A i fire tilfælde

med ⟨i⟩, fx ‘ſnīma’ 4v30, over for tre tilfælde med ⟨e⟩, fx
‘ſnēma’ 5r4. ⟨e⟩ finder man også i det ene forekommende
tilfælde med jafnsnemma (‘ıaꝼnſnēma’ 23r52). Til distribu-
tionen af formerne er der intet at bemærke. I B finder man
⟨ı⟩ i det eneste forekommende eksempel (‘ſnıa’ 12r49).
Om snemma vs. snimma, se fx Lindblad (1954, s. 107).
Som bemærket i afsnit 4.3.2.11 er det i en lang række til-

fælde usikkert om man skal regne med /e/ eller /é/. Det
drejer sig først og fremmest ompræteritumformer af tredje
klasse af reduplikationsverberne. Disse skrives i alle om-
trent 320 tilfælde med ⟨e⟩ i A,10 og også i B finder man i
alle godt 60 tilfælde ⟨e⟩ i disse verbalformer (se også afsnit
5.8.1.2.3).11
Af andre ordformer hvor det ikke umiddelbart kan afgø-

res om der er tale om /e/ eller /é/, og hvor der hverken in-
dikeres det ene eller det andet, kan nævnes former af verbet
eta (i A skrives ⟨e⟩ i de to forekommende tilfælde, i B skri-

8Den fuldstændige manifestation af góðr og vel fremgår af afsnit 5.3.7.1
og 5.10.1.20.

9Om former med /a/:/e/ i superlativ af vel og góðr, se Lindblad (1954,
s. 104–6).

10Bortset fra ét muligt eksempel på ‘gıngo’, der dog måske skal læses
‘gengo’ (jf. afsnit 5.8.1.2.3).

11At der har eksisteret gamle sideformer med såvel kort som lang vo-
kal, er sandsynliggjort af Jonna Louis-Jensen i et upubliceret foredrag,
“Nogle bemærkninger om reduplikationsverber af typen halda”, af-
holdt i Selskab for Nordisk Filologi den 27/3 1969, jf. henvisning i
Jensen (1983, s. cxciii, note 9). Moderne islandske former som fékk og
hékk kan dog også skyldes analogisk forlængelse efter reduplikations-
verber af første og erde klasse som heita, láta og leika, dermed sikker-
hed har oprindeligt /é/. SomHaraldur Bernharðsson (1999, s. 132) gør
opmærksom på, er det umuligt at datere en sådan eventuel analogisk
udvikling, og den taler hverken for eller imod ideen i Björn K. Þór-
ólfsson (1929, s. 233) og Jóhannes L. L. Jóhannsson (1924, s. 13) om at
/e/ skulle være forlængetmed efterfølgende diftongering til følge. Ved
vb. ganga vil den palatale udtale af /g/ i præteritumformerne under alle
omstændigheder føre til sammenfald mellem /e/ og /é/ (efter kvan-
titetsskiftet), og det samme kan muligvis gælde ord på he- (jf. Werner
1988, s. 116–17, og Bandle 1956, s. 49–50 m. henv.).
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ves fire gange ⟨e⟩ over for ét eksempel med ⟨ę⟩),1 adv. heðan
(i såvel A som B skrives altid ⟨e⟩, hhv. × 8 og × 7), sb. her-
að og sammensætninger hermed (såvel A som B har i alle
udskrevne tilfælde ⟨e⟩, hhv. × 4 og × 2)2 og prop.Grégóríús
(i A har alle 22 udskrevne tilfælde ⟨e⟩).
I tilfælde hvor man i oisl. finder former med både -verð-

og -urð-, rummer A to eksempler på -verð- (‘ꜹnꝺvþ͛o’ 24v24
og ‘onꝺvþ͛o’ 34v21) og to eksempler på -urð- (‘ꝺogvrþar
borþō’ 19r5 og ‘oɴꝺvrþ ’ 33r50). B rummer to eksempler på
-verð- (‘ꜹnꝺꝩerþo’ 12v46 og ‘ꝺagvþ͛’ 13r50)3 og ét på -urð-
(‘ꜹnꝺvrþo’ 16v21).

4.4.3.2.4 /é/

A B
/é/ ⟨e⟩ 1150 /é/ ⟨e⟩ 450

⟨ę⟩ 12 ⟨ę⟩ 1
⟨é⟩ 4 ⟨é⟩ 18
⟨E⟩ 2 ⟨E⟩ 1

⟨É⟩ 1
⟨⟩ 2

/ér/ ⟨ ͛⟩ 700 /ér/ ⟨ ͛⟩ 150
⟨ ̲ ⟩ 1

/ré/ ⟨e⟩ 3 /ré/ ⟨e⟩ 1

Tabel 4.10:Manifestationen af /é/

Til den håndskriftgeografiske distribution af de tolv til-
fælde med ⟨ę⟩ i A er der intet at bemærke, og det samme
gælder for de atten tilfælde med ⟨é⟩ i B.4
MskMS rummer ingen indikationer af diftongeringen

af /é/. Sombemærket i note 7 på s. 157menerHreinnBene-
diktsson (2002a, s. 214) at diftongering af /é/ (og /á ó ǽ/)
i hvert fald er indtruffet i begyndelsen af 1300-tallet, og
muligvis endda i slutningen af 1200-tallet. Der synes dog
at have hersket betragtelig dialektal variation, og monof-

1Den moderne islandske form éta er efter alt at dømme dannet i ana-
logi med præteritumformerne, og dens opståen kan ikke umiddel-
bart tidsfæstes. Haraldur Bernharðsson (1999, s. 135, note 49) gør op-
mærksom på at det kan have spillet en rolle at verbet har særstilling
blandt aflydsverberne af femte klasse, hvor det almindelige mønster er
CeC – CaC – CāC – CeC, mens eta har lang vokal i anden hovedtid.

2Hvis man med blandt andre Werner (1988) antager at et /h/ kan have
haft samme palataliserende effekt som /g k/ (jf. note 11 påmodstående
side), kan det forklare moderne islandske former som héðan og hérað,
der i givet fald ikke afspejler en forlænget vokal, men blot et palatali-
seret /h-/ foran /e/, som efter den almindelige diftongering af /é/ vil
sammenfaldemed dette fonem. I begge tilfælde kanman vel imidlertid
også forestille sig analogisk påvirkning fra adverbiet hér.

3De sidste grafer i ‘ꝺagvþ͛’ 13r50 er dog utydelige.
4Om betegnelserne for /é/ i ældre islandsk med fokus på ⟨e⟩ vs. ⟨ę æ⟩
ogmed perspektiveringer til håndskrifter der er nogenlunde samtidige
medMskMS, se Lindblad (1954, s. 107–11) – bemærk dog at Lindblad
(1954, s. 108) ikke har fundet eksempler på “ä-tecken” for /é/ i B. Se
også oversigten over betegnelserne for /é/ i 50 håndskrifter fra den
ældste tid frem til c1400 i samme værk s. 308–16. Om betegnelserne
for /é/ i islandske diplomer fra c1300–1450, se Stefán Karlsson (1960,
s. 51–7).

tongudtale af ældre /é/ synes belagt helt op i 1600-tallet.5
Selvom den manglende manifestation af diftongeringen i
MskMS naturligvis ikke udelukker at den kan være ind-
truffet i skrivernes sprog, må det noteres at diftongeringen
af netop /é/ langt hyppigere manifesteres i skriften end
diftongeringen af de øvrige langvokaler (dog først virkelig
udbredt i 1300-tallet).6
Forholdetmellemudskrevne og forkortede former af fo-

nemforbindelsen /ér/ er noget forskelligt i A og B, idet
forholdet mellem ⟨[eEéÉę]r⟩ og ⟨ ͛⟩ i A er 35:65, mens det
i B er 62:38.

Særlige tilfælde
Af afsnit 5.4.1.6 fremgår at pronominalformen vér i B
i samtlige tyve udskrevne tilfælde manifesteres med ⟨e⟩,
mens man i A ved siden af 39 tilfælde med ⟨e⟩ også finder
ét eksempel med ⟨ę⟩. Alle seks tilfælde med /vél/ i Amani-
festeres med ⟨e⟩, og det samme gælder for de to tilfælde i B.
Det ene eksempel i A med ⟨ę⟩ i pronominalformen vér kan
ikke tillægges megen vægt, da samme betegnelse også an-
vendes for utvetydige eksempler på /é/. På den anden side
kan det naturligvis ikke udelukkes at der er tale om /ǽ/, da
⟨e⟩ hos begge skrivere også er den almindeligste betegnelse
for dette fonem.7

5 I et brev til Ole Worm dateret d. 28. juli 1651 giver Biskop Brynj-
ólfur Sveinsson således udtryk for kendskab til monoftongudtale og
karakteriserer diftongudtale som et oprindelig nordlandsk fænomen
(jf. Björn K. Þórólfsson 1925, s. xiv, og Haraldur Bernharðsson 1999,
s. 137–38). At diftongeringen i hvert fald dialektalt er indtruffet gan-
ske tidligt, er der ellers generel enighed om. Noreen (1923, § 103) be-
mærker at den i visse dialekter må være indtruffet allerede c1200, men
at den først er almindelig c1300, Hægstad (1942, s. 81) skriver at den
må være meget almindelig i 1200-tallet, Bandle (1956, s. 49) at den i
det mindste begynder i 1200-tallet og udbredes i løbet af 1300-tallet
(omkring 1400 er ⟨ıe⟩ dominerende i skriften), Björn K. Þórólfsson
(1925, s. xiii–xiv) skriver at den næppe for alvor har været udbredt
før c1350, selvom man kan finde enkeltstående eksempler allerede fra
1200-tallet (derimod synes han i Björn K. Þórólfsson 1929, s. 232–40,
i højere grad at understrege diftongeringens høje alder). Jóhannes L.
L. Jóhannsson (1924, s. 11–12) bemærker at diftongeringen først for
alvor er indtruffet c1340, selvom man finder eksempler i 1200-tallet
(på Østlandet først i anden halvdel af 1400-tallet).

6Denmere gennemførte manifestation af diftongeringen af /é/ skyldes
rimeligvis at resultatet af diftongeringen systematisk adskiller sig fra
de øvrige sekundære diftonger. Diftongeringen følger således ikke det
i note 12 på s. 154 omtalte mønster, hvilket ifølge Hreinn Benedikts-
son (2002m, s. 63) skyldes en reversering af diftongen for at forhin-
dre sammenfald med den gamle diftong /ei/ (altså /é/ > /ei/ > /ie/).
Bemærk dog at Küspert (1988, s. 184–85) betvivler et mellemliggende
stadiummed /ei/ og i stedet somBjörnK. Þórólfsson (1929) og Bandle
(1956, s. 49) regnermed direkte overgang til /ie/. I forhold til dette kan
man på den anden side notere sig at skrivemåder der synes at afspejle
[ei], er belagt i 1200-tallet (jf. fx Kristján Árnason 2005, s. 333), og det
forekommer i og for sig ikke usandsynligt at forskellen mellem [ie] og
[ei] på et tidspunkt har haft dialektal karakter (jf. forholdene ved /ǽ/
– man finder i 1300-tallet skrivemåder som ⟨ıæ⟩ for /ǽ/ i kilder fra
Nordlandet og dele af området omkring Breiðaörður).

7Betingelserne for overgangen /é/ > /ǽ/ er ikke afklarede (jf. Har-
aldur Bernharðsson 1999, s. 139–40), men former med /ǽ/ synes
ved vél allerede at forekomme tidligt i 1200-tallet, mens /ǽ/-former i
pron. vér dukker op tidligt i 1300-tallet (jf. Björn K. Þórólfsson 1925,
s. xv, og Stefán Karlsson 1960, s. 54). Stefán Karlsson (1960, s. 57)
bemærker at formen vǽr synes betydelig almindeligere end vér i pe-
rioden 1350–1450, og den bruges også ofte i Oddur Gottskálkssons

4.4.3.2.4
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Om tilfælde hvor det er usikkert omman skal regnemed
/e/ eller /é/, se afsnit 4.4.3.2.3.
Om /é/ vs. /eig/ (og muligvis /ég/) i sg. præt. ind. hníga

og stíga, se afsnit 5.8.1.1.1.

4.4.3.2.5 /i/

A B
/i/ ⟨ı⟩ 6150 /i/ ⟨ı⟩ 1775

⟨J⟩ 125
⟨í⟩ 2

⟨y⟩ 1 ⟨y⟩ 1
⟨e⟩ 1 ⟨e⟩ 1

/hri/ ⟨h ⟩ 38 /hri/ ⟨h ⟩ 6
/il/ ⟨ı⟩ 440 (?) /il/ ⟨ı⟩ 15 (?)
/ir/ ⟨ı⟩ 66 /ir/ ⟨ı⟩ 6
/it/ ⟨ı⟩ 7 (?) /it/ ⟨ı⟩ 1 (?)
/iþ/ ⟨ı⟩ 240 (?) /iþ/ ⟨ı⟩ 96 (?)
/ri/ ⟨ı⟩ 160 /ri/ ⟨ı⟩ 40
/vi/ ⟨ı⟩ 7 /vi/ ⟨ı⟩ 2

Tabel 4.11:Manifestationen af /i/

De få eksempler med ⟨y⟩ er rimeligvis fejlskrivninger. I
A skyldes brugen af ⟨y⟩ i anden stavelse i ‘ꝼẏlkyngo’ 33r50
formentlig indflydelse fra ⟨y⟩ i første stavelse. I B skyldes
brugen af ⟨y⟩ i ‘ꝼyrst’ 15v27 (superlativ af arri) sandsynlig-
vis sammenblanding med superlativen fyrst.
De to eksempler med ⟨e⟩ skal muligvis ligeledes opfat-

tes som fejlskrivninger, omend det er mindre sikkert. Det
drejer sig om pronominalformen sik, der manifesteres med
⟨e⟩ i ét tilfælde hos hver af skriverne (over for hhv. 80 og
14 tilfælde med ⟨ı⟩ i A og B).1
Bortset fra ‘hengat’ 1r47 (usikker læsning) for adv. hingat

i A2 manifesteres /ing/ altid med ⟨ı⟩ eller ⟨J⟩, men om
disse betegnelser afspejler /i/ eller /í/ er principielt usik-
kert (jf. note 12 på s. 154).

Særlige tilfælde
A rummer godt 70 tilfælde med afledninger på
-end-/-ind-/-ynd-. Der indikeres /i/ i alle sikre til-
fælde med fríðendi (‘ꝼ þınꝺa’ 6v36), hǿfendi (‘heꝼīꝺı’ 6r14),
(-)sannendi (× 2, fx ‘ſaɴīꝺō’ 27v25) og (-)tíðendi (× 22, fx
‘tıþīꝺı’ 3v43). I ørendi (× 32) og kvikvendi (× 2) indikeres
/e/, jf. fx ‘ørenꝺı’ 6v21 og ‘kẏcvenꝺō’ 6r52. I réttendi (× 4)
indikeres /i/ × 2 (fx ‘rettīꝺa’ 22r19) og /e/ × 2 (fx ‘rettenꝺı’
30r30). I hǿgendi (× 3) indikeres /i/ × 1 (‘høgınꝺın’ 32r44)
og /y/ × 2 (‘høgẏnꝺıt’ 32r38 og 32r38). Imakendi indikeres
/y/ × 1 (‘makẏnꝺı’ 26v3). I vanheilendi (× 2) indikeres
/i/ × 1 (‘van|heılınꝺı’ 33r47–48) og /y/ × 1 (‘vanheılẏnꝺı’
21r50). I þarfendi (× 1) indikeres /y/ × 1 (‘þarꝼẏnꝺı’ 26v3).

Nye Testamente og i Gudbrandsbiblen (jf. Jón Helgason 1929, § 117,
og Bandle 1956, s. 53) og lever i det hele taget et langt liv i islandsk – i
poesi helt op i 1900-tallet (jf. Haraldur Bernharðsson 1999, s. 139–40).
1 For yderligere kommentarer til formerne med ⟨e⟩, se afsnit 5.4.1.3.
2Adverbiet manifesteres i A ellers altid (× 12) med ⟨ı⟩.

I A finder man således ⟨e⟩ × 34, ⟨ı⟩ × 28 og ⟨y⟩ × 5. I
B indikeres derimod -ind- i alle otte tilfælde (tíðendi
×4, fx ‘tıþınꝺı’ 13r45, vanheilendi i ‘vanheılınꝺı’ 11v25 og
ørendi × 3, fx ‘eyrınꝺı’ 25r46). I de ældste håndskrifter
er formerne på -end-/-ynd- enerådende med et klart
flertal for den førstnævnte afledningstype. Med tanke på
manifestationen i de ældste håndskrifter må formerne
på -ind- snarest være udviklet af -end-. Den konsekvente
brug af -ind- i B er derfor et yngre træk, og det peger
snarest i retning af 1300 eller 1200-tallets slutning. Bandle
(1956, s. 45) bemærker således at man først finder former
med -ind- fra c1300, men grænsen bør nok sættes lidt
tidligere.3 Fx er -ind- ifølge Lindblad (1954, s. 168) med en
enkel undtagelse også gennemført i GKS 2365 4° (c1270).4
I både A og B optræder afledningssuffikset -lig-/-leg-

konsekvent med ⟨ı⟩ i samtlige udskrevne eksempler (hhv.
godt 350 og godt 100 tilfælde). I de ældste håndskrifter
skrives ⟨e⟩,5 men -lig- optræder allerede i 1200-tallet og er
fra 1300-tallet hyppigere end -leg-.6
Afledningssuffikset -sem-/-sim- manifesteres konse-

kvent med ⟨ı⟩ i såvel A som B (hhv. 15 og 12 eksempler,
i alle tilfælde substantivet gørsemi (og -sema?),7 fx ‘gſ͛ımar’
9v34 i A og ‘gǫꝛſımı’ 12r34 i B). Dette træk kan siges at pege
frem i tiden, idet -sim-formerne først synes at optræde i se-
nere oldislandsk (måske dog lidt tidligere end de ovenfor
omtalte -ind- former).8
I dativ af þrír indikeres /i/ hos begge skrivere (‘þ mr’

29v8 og ‘þrımr’ 35v44 i A, ‘þrımr’ 12v54 i B). For yderli-
gere bemærkninger hertil, se afsnit 5.7.1.
Dat. sg. neut. af adj. mikill manifesteres i A med såvel

⟨y⟩ som ⟨ı⟩ (samtlige tilfælde med ⟨y⟩ i adverbiel funktion,
fx ‘mẏclo’ 22v23), men i B kun med ⟨ı⟩ (herunder ét til-
fælde med adverbiel funktion). Om /y/ i denne ordform,
se afsnit 5.3.7.2, hvor adjektivets fuldstændige manifesta-
tion også anføres. Labialisering af /i/ ved andre konso-
nantforbindelser finder man ingen eksempler på. Eksem-
pelvis skrives altid ⟨ı⟩ i silfr (× 21 i A og × 8 i B).9
Om morginn/-unn/-ynn, se afsnit 4.4.3.2.9.

3 Jf. også Björn K. Þórólfsson (1925, s. 13–14), der bemærker at former
med -ind- ikke forekommer før efter 1250.

4Lindblad mener i øvrigt ikke at GKS 2365 4° på dette punkt adskiller
sig fra mange samtidige håndskrifter.

5 Jf. Larsson (1891).
6 Jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. xxiii–xxiv), Jóhannes L. L. Jóhanns-
son (1924, s. 37–9), Hægstad (1942, s. 52) og Bandle (1956, s. 55).
Dette gælder også i Oddur Gottskálkssons Nye Testamente og i Gud-
brandsbiblen (jf. Jón Helgason 1929, § 18, og Bandle 1956, s. 55), men
i 1600-tallet bliver -leg- igen hyppigere og sejrer endegyldigt i 1800-
tallet (jf. Björn K. Þórólfsson 1925, s. xxiv, Hægstad 1942, s. 52, og
Bandle 1956, s. 55).

7Den i B forekommende form ‘gǫꝛſımur’ 10v39, der umiddelbart måtte
henføres til et gørsema, må snarest betragtes som en fejlskrivning
(ONP’s citatsamling rummer ingen eksempler på tilsvarende former).

8 Jf. Bandle (1956, s. 45). Om de i dette afsnit omtalte afledningssuffik-
ser samt flere andre, se også en kort opsummering i Lindblad (1954,
s. 167–68) med henvisninger til yderligere behandlinger.

9 Skrivemåder med ⟨y⟩ synes da også kun at forekomme omkring 1400,
jf. Hreinn Benediktsson (2002a, s. 218, note 3) og Stefán Karlsson
(1960, s. 60).

4.4.3.2.5
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Ved adj. illr, adv. illa og sammensætninger som illvirki
kan det, som bemærket i afsnit 4.3.2.25, ikke afgøres om
de hos begge skrivere konsekvente manifestationer med ⟨ı⟩
afspejler /i/ eller /í/. Det samme gælder for app. tígn og
adj. (ó)tíginn.
Til adjektivformen iflaust ‘ıꝼlꜹst’ 18v46 og verbalformen

‘ıꝼıſc’ 4r13 finder man ingenmodeksempler med indikation
af /e/.
Appellativet sǽ(i)ng optræder med ⟨ı⟩ i det eneste fore-

kommende tilfælde i A (‘ſeıngına’ 1r29).
Om sb. byskup og sammensætninger hermed, se afsnit

4.4.3.2.11.
Om forholdene ved adjektivartiklen enn/inn, se afsnit

5.5.
Om snimma vs. snemma, se afsnit 4.4.3.2.3.
Sb. tigr/tugr/tøgr og sammensætninger og afledninger

hermed er belagt ni gange i A. Rodvokalen manifesteres
som ⟨o⟩ i fem tilfælde, fx halfþrítugt ‘halꝼþ togt’ 34r49 og
tøgu ‘togo’ 37r22, som ⟨ø⟩ i tre tilfælde, fx sjautøgr ‘ſıꜹtøgr’
24r45 og halfþrítugt ‘halꝼþ tøgt’ 35v41, og én gang som ⟨ı⟩ i
tigir ‘tıg’͛ 35v44. I B manifesteres rodvokalen i alle tre til-
fælde som ⟨ı⟩ i tigi ‘tıgı’ 13r20 og tigir ‘tıgır’ 13r19 og 25r17.1

4.4.3.2.6 /í/

A B
/í/ ⟨ı⟩ 3250 /í/ ⟨ı⟩ 775

⟨J⟩ 57 ⟨J⟩ 4
⟨í⟩ 250 ⟨í⟩ 13

/hrí/ ⟨h ⟩ 22 /hrí/ ⟨h ⟩ 3
/rí/ ⟨ı⟩ 50 /rí/ ⟨ı⟩ 6
/ví/ ⟨ı⟩ 300 /ví/ ⟨ı⟩ 109

Tabel 4.12:Manifestationen af /í/

Som bemærket i afsnit 4.3.2.26 udgøres knap 240 af de
ca. 250 eksempler med ⟨í⟩ for /í/ i A af præp./adv. í.
Forholdet mellem udskrevne og forkortede former af

hyppigt forkortede fonemforbindelser er noget afvigende
skriverne imellem. Dette gælder især for /hrí/, hvor for-
holdet mellem ⟨hrı⟩/⟨rı⟩ og ⟨h ⟩ i A er 40:60, mens det i B
er 73:27.

Særlige tilfælde
Tilfælde hvor det er usikkert om der er tale om /i/ eller
/í/, behandles i afsnit 4.4.3.2.5.

1Om tigr/tugr/tøgr, se også afsnit 5.1.1.6.

4.4.3.2.7 /o/

A B
/o/ ⟨o⟩ 7475 /o/ ⟨o⟩ 725

⟨O⟩ 250 ⟨O⟩ 102
⟨ø⟩ 1

⟨ꜹ⟩ 1
⟨ó⟩ 2

/hro/ ⟨h⟩ͦ 5
/ok/ ⟨⟩ 1250

⟨⟩ 2
/ro/ ⟨o⟩ 13 /ro/ ⟨o⟩ 16
/vo/ ⟨o⟩ 28 /vo/ ⟨o⟩ 8

Tabel 4.13:Manifestationen af /o/

Det ene tilfælde i A med ⟨ø⟩ (adv. forðum ‘ꝼørþō’ 21v46)
kan rimeligvis ikke tillægges nogen betydning,2 og det
samme gælder for det ene eksempel på ⟨ꜹ⟩ i B (appella-
tivformen málstofu ‘malstꜹꝼo’ 10r13)3 samt formentlig for
det ene af to eksempler med ⟨ó⟩ (pronominalformen oss ‘ós’
13v5 – jf. dogNoreen 1923, § 112.1 og § 127.7).4 Som omtalt
i afsnit 4.4.3.1.1 er brugen af ⟨ó⟩ i B ‘þıoꝺólꝼr’ 15v15 derimod
rimeligvis fonologisk betinget (/o/ > /ó/).

Særlige tilfælde
Bortset fra det i B fejlskrevne ‘margını’ 10r9 optræder
app. morginn altid med ⟨o⟩ i rodstavelsen hos begge skri-
vere (× 25 i A, × 7 i B).
I alle udskrevne tilfælde manifesteres rodvokalen i pro-

nominalformen hon som ⟨o⟩ (× 22 i A, × 7 i B, jf. afsnit
5.4.1.9). Der indikeres med andre ord /o/ (eller /ó/) og
ikke /u/ (eller /ú/), som senere vinder frem og er gennem-
ført i Gudbrandsbiblen.5 Formermed /o/ er hyppige i både
1300- og 1400-tallet.6
Af tilfælde hvor man i oisl. finder vekslenmellem /o/ og

/u/, rummer A relativt set flere tilfælde med ⟨o⟩. Jf. app.
fugl og sammensætninger hermed × 7, fx ‘ꝼoglana’ 2r22,7
app. goð og sammensætninger/afledninger hermed × 6,
fx ‘goþ’ 8r36,8 propriumformerne Goðina ‘goþına’ 18v31,

2 I det eneste andet belæg skrives ‘ꝼorþō’ 19r56.
3 I de øvrige otte tilfælde med stofa eller sammensætninger hermed skri-
ves ⟨o⟩. Det kan bemærkes at man i AM 291 4° (c1275–1300) også
finder ét eksempel på ‘malstꜹꝼo’ (jf. Larsson 1956, s. 53). Det er na-
turligvis heller ikke enestående at man for /o/ finder betegnelser der
normalt bruges for /ǫ/. Det er dog især udbredt i noget ældre hånd-
skrifter, hvad enten årsagen har været fonetisk lighed eller omvendte
skrivemåder forårsaget af den hyppige brug af ⟨o⟩ for /ǫ/, jf. eksem-
pelvis Lindblad (1954, s. 111–13) og Hreinn Benediktsson (1965, s. 59,
note 3).

4 Som det fremgår af afsnit 5.4.1.6, finder man heroverfor 29 tilfælde
med ⟨o⟩.

5 Jf. Bandle (1956, § 231).
6 Jf. Bandle (1956, § 38), Björn K. Þórólfsson (1925, s. 43) og Hægstad
(1942, s. 131).

7Over for seks eksempler med ⟨v⟩.
8Gud (den kristne) skrives blot i ét tilfælde med ⟨o⟩ (‘goþſ’ 25v4) over
for 32 tilfælde med ⟨u v⟩. Ved andet end den kristne Gud skrives til
gengæld altid ⟨o⟩.

4.4.3.2.7
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Guðbrandr ‘goþbnᷓꝺr’ 26v14 og Guðríði ‘goðrıþı’ 4r18,1
prop.Goð(þ)ormr/Guttormr ×6, fxGoð(þ)orms ‘gothormſ’
4r19,2 app. gull og sammensætninger hermed × 3,3 fx ‘gollı’
3v31, og vb. munu × 383,4 fx ‘mon’ 6r11 og ‘monꝺo’ 29v10,
og skulu × 74,5 fx ‘ſcolō’ 24v24. Fra B kan nævnes appella-
tivformerne goð ‘goþ’ 17r9, goðs ‘goðſ’ 25r166 og oxa ‘oxa’
11r467 samt former af vb. skulu × 19,8 fx ‘ſcolvð’ 11v31 og
‘ſcolō’ 25r14. Den måske mest bemærkelsesværdige forskel
mellem skriverne kommer til udtryk ved relevante former
af verbet munu, der i B aldrig manifesteres med ⟨o⟩. Hos
denne skriver finder man dermed enmarkant forskel i rod-
vokalens manifestation i hhv. munu og skulu.9 Desuden er
former med ⟨o⟩ som allerede nævnt noget sjældnere i B og
forekommer aldrig i ord som fugl og gull. Manglen på ⟨o⟩-
former i sådanne ord deler B eksempelvis med det nogen-
lunde samtidige GKS 2365 4° (jf. Lindblad 1954, s. 113).
Ved adv. brot(t) og hermed beslægtede former er det

principielt usikkert om former med ⟨o⟩ og ⟨o⟩ afspejler /o/
eller /ǫ/, selvom den førstnævnte tolkning er den mest
sandsynlige. For en samlet redegørelse for forholdet mel-
lem de forskellige manifestationer, se afsnit 5.10.1.3.
Om tilfælde hvor det er usikkert om der er tale om /o/

eller /ó/, se afsnit 4.4.3.2.8.

4.4.3.2.8 /ó/

A B
/ó/ ⟨o⟩ 2550 /ó/ ⟨o⟩ 625

⟨O⟩ 86 ⟨O⟩ 2
⟨ó⟩ 5 ⟨ó⟩ 26
⟨ǫ⟩ 1

⟨⟩ 1
/ór/ ⟨o⟩ 1
/pró/ ⟨ꝓ⟩ 1
/ró/ ⟨o⟩ 23 /ró/ ⟨o⟩ 4

/hró/ ⟨h⟩ͦ 2

Tabel 4.14:Manifestationen af /ó/

1Ved sammensatte propriermedGuð-/Goð- skrives ⟨o⟩ i sytten tilfælde,
mens der skrives ⟨u v⟩ i seks tilfælde.

2Over for tre eksempler med ⟨u v⟩.
3Over for 72 eksempler med ⟨u v⟩.
4Over for 43 eksempler med ⟨v⟩. Manifestationen af munu er anført i
afsnit 5.8.1.4.6, hvoraf det også fremgår at fordelingen af tilfælde med
hhv. ⟨o⟩ og ⟨v⟩ langtfra er jævn, idet formen med ⟨v⟩ er langt hyppigere
i første del af A.

5 Ingen modeksempler med ⟨u v⟩. Den fuldstændige manifestation af
skulu fremgår af afsnit 5.8.1.4.7.

6Over for tre eksempler med ⟨u⟩ i samme appellativ. Begge eksem-
pler med ⟨o⟩ optræder i poesi, og i et af tilfældene er der tale om den
kristne Gud (som i alle tre eksempler med ⟨u⟩). Vokalen er imidlertid
rimbestemt.

7Om oxi/uxi, se også afsnit 5.1.1.10.
8 Ingen modeksempler med ⟨u v⟩.
9 Som bemærket i afsnit 5.8.1.4.7 synes formen med /u/ i vb. skulu ikke
at forekomme før c1300, jf. Lindblad (1954, s. 113), der bemærker at
det tidligste af ham registrerede eksempel findes i AM 325 I 4° (c1300).
Verbet munu optræder derimod tidligt med /u/, fx hyppigt i Holm
perg 15 4° (c1200), jf. de Leeuw van Weenen (2004, s. 112).

Accentstregen er usikker i det enkeltstående eksempel
med ⟨⟩ i B (jf. afsnit 4.3.2.47).
Der er intet bemærkelsesværdigt ved fordelingen af ek-

sempler med ⟨ó⟩ i A og B.

Særlige tilfælde
Det privative præfiks manifesteres i A som ⟨o⟩ (× 123, fx
‘okát’ 6r15), ⟨v⟩ (× 107, fx ‘vvınō’ 4r4), ⟨V⟩ (× 3, fx ‘Vlık’͛
30v21), ⟨O⟩ (‘Ovıtr’ 24v28) og ⟨ǫ⟩ (‘ǫꝼatt’ 32r25). I B ma-
nifesteres det som ⟨o⟩ (× 51, fx ‘otıgnō’ 13v41), ⟨v⟩ (× 17, fx
‘vꝺęll’ 12v16), ⟨u⟩ (‘uꝼ͛t’ 12v48) og ⟨O⟩ (‘Oꝼvſa’ 17r3).
Den traditionelle fremstilling af forholdet mellem side-

formerne med ó- og ú- er at ú-formen er et resultat af min-
dre tryk og hyppigere optræder i norsk end islandsk.10 På
grund af ú-formernes højere frekvens i norsk har visse for-
skere ment at de i islandsk skulle tilskrives norsk påvirk-
ning,11men selvom disse former først er hyppigere i senere
oldislandsk, synes en sådan antagelse ikke nødvendig.12
Som fremgået af redegørelsen ovenfor, er ú-formerne

betydelig mere frekvente i A end i B. Mens ú-formerne
således kun optræder i 26% af tilfældene i B, optræder de
i hele 46% af tilfældene i A. Derved fremstår brugen i A
som tilsyneladende yngre.13
I B finder man en stigende tendens til anvendelse af ⟨o⟩

på bekostning af ⟨v⟩. Forholdet mellem de to skrivemåder
er således 12:12 på 10r–13r, mens det er 39:5 på 13v–17v
(jf. tabel 4.15).
I A, hvor former med ⟨o⟩ og ⟨v⟩ er omtrent lige hyppige,

kan en lignende tendens ikke registreres.
Præpositionen ór manifesteres i A med ⟨o⟩ i 98 tilfælde

over for ét tilfælde med ⟨y⟩ i ‘ẏr’ 3r52. I B manifesteres
vokalen i alle 16 tilfælde som ⟨o⟩.14 Den næsten helt gen-
nemførte brug af ⟨o⟩ er forventelig i et håndskrift fra den
mellemklassiske periode. Formen ýr hører i al væsentlig-
hed hjemme i tidligklassisk tid (c1150–1240), og den skal i
A formentlig tilskrives forlægspåvirkning.15
Om ór- vs. ør-, se afsnit 4.4.3.2.14.
Der indikeres /ú/ i appellativet skór i det ene fore-

kommende tilfælde i A (‘ſcvarn’͛ 26r1), mens der indikeres
/ó/ i kompositummet sverðskór (‘ſvþ͛ſconō’ 7r20), jf. afsnit
5.1.1.1.

10 Jf. Noreen (1923, s. 102) og Ásgeir Bl. Magnússon (1989, s. 682).
11 Således fx Jóhannes L. L. Jóhannsson (1924, s. 39–41), Heusler (1932,
§ 126) og Hægstad (1942, s. 44).

12 Jf. Kuhn (1954, s. 78).
13Til sammenligning kan anføres atman i det betydelig ældreHolm perg
15 4° (c1200) slet ikke finder ú-former (jf. de Leeuw vanWeenen 1993,
s. 62), mens man i den noget yngre Möðruvallabók (c1330–70) finder
ú-former i 32% af tilfældene (jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 72),
altså lidt hyppigere end i B, men noget sjældnere end i A.

14 Jf. også afsnit 5.9.19.
15 Formen úr vinder først for alvor frem efter c1350 og bliver først den
almindelige form efter c1450 (tidlige belæg med ⟨v ⟩ afspejler rime-
ligvis /ý/). Det kan bemærkes at formen ór stadig bruges i Oddur
Gottskálkssons Nye Testamente, men ikke i Gudbrandsbiblen. Om
ór, ýr og úr, se bl. a.Noreen (1923, § 71.6, § 72, § 126.1 og § 112, anm. 5),
Larsson (1891), Björn K. Þórólfsson (1925, s. 73), Jón Helgason (1929,
§ 20), Hægstad (1942, s. 65–6), Lindblad (1954, s. 113–14), Bandle
(1956, § 38),Widding (1960, s. 18–19) og de Leeuw vanWeenen (1993,
s. 177).

4.4.3.2.8
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Side ⟨o⟩ ⟨v⟩ Side ⟨o⟩ ⟨v⟩ Side ⟨o⟩ ⟨v⟩
10r 3 2 13v 6 16v 2 1
10v 1 2 14r 4 1 17r 5
11r 2 2 14v 5 17v 7
12r 2 1 15r 3 1 25r 1
12v 2 2 15v 1
13r 2 3 16r 7

Afsnit ⟨o⟩ ⟨v⟩ Afsnit ⟨o⟩ ⟨v⟩ Afsnit ⟨o⟩ ⟨v⟩
20 2 3 26 2 32 4
21 1 3 27 22 7 33 7
22 3 28 9 2 46 1
25 1 29 1

Tabel 4.15: Fordelingen af ⟨o⟩ og ⟨v⟩ ved det privative præfiks i B

I propriet Nóregr og sammensætninger hermed er det
usikkert om vokalen (i første stavelse), der konsekvent ma-
nifesteres som ⟨o⟩ (× 127 i A, × 22 i B), skal tolkes som /o/
eller /ó/.1
Vokalens kvantitet er også usikker i de fem i af-

snit 4.3.2.43 omtalte tilfælde i A med enklitisk form af
3. pers. pl. præs. ind. af vera, fx ‘ro’ 18v9, og det samme gæl-
der for de tilsvarende former ‘o’ 16v54 og ‘ró’ 16r4 i B. Som
den sidstnævnte form indikerer, må man rimeligvis regne
med /ó/ i disse tilfælde (udspringende af neutraliseringen
af kvantitetsdistinktionen i den pågældende kontekst).
Som omtalt i afsnit 4.3.2.43 og 4.3.4.1.6 er det usikkert

om man skal regne med /ó/ eller /o/ i appellativet dróttn-
ing, og dets manifestationer yder ingen hjælp for tolknin-
gen. I tilfælde hvor rodvokalen ikke er forkortet ved kon-
traktion eller suspension, manifesteres den i A 26 gange
som ⟨o⟩ og 8 gange som del af ⟨o⟩, mens den i det ene fore-
kommende tilfælde i B manifesteres som del af ⟨o⟩.
I samme forbindelse kan nævnes appellativet dróttinn og

sammensætninger hermed. I alle former, synkoperede som
usynkoperede, finderman ⟨o⟩ (× 21 i A, × 4 i B) eller ⟨o⟩ (× 3
i A).2
Om former med ⟨o vo uo o⟩ og lignende betegnelser for

ældre /vá v ó/ (fx i plurale præteritumformer af koma og
kveða og i appellativet ván), se afsnit 4.4.3.2.2.
Om pronominalformen hon, se afsnit 4.4.3.2.7.
Om vokalforholdene i app. sǽr/sjór/sjár og snǽr/snjór/

snjár, se afsnit 5.1.1.4.
Om /ó/ vs. /aug/ i sg. præt. ind. af fljúga, se afsnit

5.8.1.1.2.

1 I B kan det desuden principielt heller ikke afgøres om sidsteleddet er
-vegr eller -egr, da det aldrig er udskrevet. Man må dog gå ud fra at der
er tale om den sidstnævnte form, som med sikkerhed forekommer 14
gange i A. Om /ó/ vs. /o/ (og /eg/ vs. /veg/), se Noreen (1923, § 127.3
og § 235.1.f).

2 I poesi fra 1300-tallet indikeres såvel kort som lang vokal i dróttinn
(jf. Björn K. Þórólfsson 1925, s. 6).

4.4.3.2.9 /u/

A B
/u/ ⟨v⟩ 2450 /u/ ⟨v⟩ 375

⟨u⟩ 200 ⟨u⟩ 325
⟨V⟩ 22 ⟨V⟩ 4
⟨o⟩ 6

⟨ꝩ⟩ 1
/ru/ ⟨v⟩ 2
/ur/ ⟨ ⟩ 59 /ur/ ⟨ ⟩ 5

Tabel 4.16:Manifestationen af /u/

Ud gennem B kan der spores en stigende tendens til an-
vendelse af ⟨v⟩ på bekostning af ⟨u⟩. Ser man bort fra den
enkeltstående 25r, kan denne del af håndskriftet opdeles i
to nogenlunde lige store dele. I første halvdel (10r–13v) er
forholdet mellem ⟨u⟩ og ⟨v⟩ for /u/ ca. 55% : 45%, mens
det i anden halvdel (14r–17v) er ca. 37% : 63%.3
I A, hvor tilfældene med ⟨u⟩ er meget sjældnere,4 kan

der ikke registreres egentlige tendenser i den håndskrift-
geografiske fordeling af formerne med ⟨u⟩.
På grund af det store antal eksempler med ⟨u⟩ i B vil

manmåske nødigt alene tilskrive dem en især i første del af
håndskriftet stærkere forlægspåvirkning, men det må be-
mærkes at forholdene ved /v/ kan siges at støtte en sådan
tolkning (jf. afsnit 4.4.5.2.15). Samtidig er billedet med en
skriver som selv hovedsagelig anvender ⟨v⟩ for /u/, men
som kan være påvirket af et forlæg der fortrinsvis har ⟨u⟩
for samme fonem, i hvert fald ikke i strid med de gene-
relle skrifthistoriske forhold. Kun i de allerældste kilder
skelnes nogenlunde gennemført mellem vokal og halvvo-
kal (i ordinitial stilling bruges i reglen ⟨u⟩ for /u ú/, mens

3 På den kortere, selvstændige 25r ligner forholdet mellem ⟨u⟩ og ⟨v⟩ det
man finder på 14r–17v, nemlig ca. 41% : 59%.

4 Som bemærket i afsnit 4.3.2.64 optræder ⟨u⟩ kun i et meget begrænset
antal lemmata.

4.4.3.2.9
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⟨v⟩ bruges for /v/ – i andre stillinger varierer praksis me-
get fra håndskrift til håndskrift). Denne brug ændres imid-
lertid i 1200-tallet, idet ⟨v⟩ vinder frem på bekostning af
⟨u⟩, og de to betegnelser bruges uden nogen egentlig or-
tografisk regel hvis de optræder i samme håndskrift. Det
ældste håndskrift med dominans af ⟨v⟩ er vistnok AM 673
a I 4° (c1200).1
En anden tendens for fordelingen af ⟨v⟩ og ⟨u⟩ kan regi-

streres i såvel A som B. I initialstilling er ⟨u⟩ således mar-
kant underrepræsenteret. I A er forholdet mellem ⟨v⟩ og
⟨u⟩ i initialstilling ca. 95% : 5%, mens det tilsvarende for-
hold uden for initialstilling er ca. 45% : 55%. Dette svarer i
vid udstrækning til situationen i B, hvor forholdet mellem
⟨v⟩ og ⟨u⟩ i initialstilling er ca. 82% : 18%, mens det tilsva-
rende forhold uden for initialstilling er ca. 44% : 56%.2
Som det fremgår af afsnit 4.3.2.43, optræder de seks ek-

sempler med ⟨o⟩ i A i afledningssuffikserne -ung- (× 4) og
-ug- (× 2), hvor de altså er meget sjældne undtagelser fra de
gængse betegnelser ⟨u v⟩.
Om forlængelse af /u/ foran /l/ + labial eller velar kon-

sonant, se afsnit 4.4.3.1.1. Om forlængelse af /u/ foran
/ng/, se afsnit 4.4.3.1.2.

Særlige tilfælde
Om tilfælde hvor man i islandsk kan finde vekslen mellem
/o/ og /u/, se afsnit 4.4.3.2.7.
Ved morginn/-unn/-ynn og sammensætninger hermed

indikeres i A -un- i 23 tilfælde (morgun ‘morgon’ 7r35) over
for ét eksempel på -in- (morgin ‘morgın’ 29v29) og ét på -yn-
(morgynsól ‘morgẏn ſol’ 9v26). I B er forholdet så at sige det
omvendte, idet der i fem tilfælde indikeres -in- (morgininn
‘moꝛgını’ 12r49) over for ét eksempel på -un- (morguninn
‘moꝛgv’ 13r50).
Om tigr/tugr/tøgr og afledninger og sammensætninger

hermed, se afsnit 4.4.3.2.5.

4.4.3.2.10 /ú/

A B
/ú/ ⟨v⟩ 1775 /u/ ⟨v⟩ 475

⟨u⟩ 27 ⟨u⟩ 135
⟨V⟩ 6
⟨⟩ 5 ⟨⟩ 16

⟨ú⟩ 2
/rú/ ⟨v⟩ 5 /rú/ ⟨v⟩ 2

/úr/ ⟨ ⟩ 1
/ús/ ⟨ꝰ⟩ 28 /ús/ ⟨ꝰ⟩ 9

Tabel 4.17:Manifestationen af /ú/

1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 26–7 og 49–50). Se også Stefán
Karlsson (1960, s. 72–4) om forskellige mønstre i brugen af beteg-
nelserne for /ú/ (og /u/) i islandske diplomer i perioden c1300–1450.
Jf. også kommentarer til brugen af ⟨v⟩:⟨u⟩:⟨ꝩ⟩ som betegnelse for /v/
i afsnit 4.4.5.2.15.

2Denne fordeling kommenteres nærmere i afsnit 4.4.5.2.15.

Som ved /u/ kan der konstateres en stigende tendens til
anvendelse af ⟨v⟩ på bekostning af ⟨u⟩ ud gennem B, om-
end tendensen ikke er så markant ved /ú/. I første halvdel
af B (10r–13v) er forholdet mellem ⟨u⟩ og ⟨v⟩ for /ú/ så-
ledes ca. 27% : 73%, mens det i anden halvdel (14r–17v) er
ca. 17 % : 83%.3 Somved /u/ kan der derimod ikke registre-
res egentlige tendenser i den håndskriftgeografiske forde-
ling af de sjældnere former med ⟨u⟩ i A.4
Den i afsnit 4.4.3.2.9 konstaterede underrepræsentation

af ⟨u⟩ for /u/ i initialstilling kan i B ikke konstateres ved
/ú/.5
Der skelnes generelt ikke mellem /u/ og /ú/, men ⟨⟩

og ⟨ú⟩ anvendes kun for /ú/, når man ser bort fra at ⟨⟩ i B
tilsyneladende én gang betegner /U/ (jf. afsnit 4.3.2.69).

Særlige tilfælde
Appellativet alúð optræder som ‘ꜹlvþ’ 6r9 i A og ǫluðarvin
som ‘ꜹlǫþar vın’ 14v10 i B.6 Sådanne former har fået ONP
til at opstille formerne ǫlúð og ǫlǫðarvin(r) som sidefor-
mer til alúð resp. alúðar- og ǫlúðarvin(r).7 Det er dog ikke
helt klart hvorledes ⟨ǫ⟩ skal tolkes i ‘ꜹlǫþar vın’. Former
med /ǫl/ i stedet for /al/ må udspringe af en reanalyse af
kompositummets fonologiske forhold som følge af andet-
leddets relative tryksvaghed. Andetleddet går formentlig
tilbage til -uð, -(h)úð < -hugð (erstatningsforlængelse), og
vokalen er pga. trykforholdene (støttet af den uigennem-
skuelige etymologi) blevet identificeret med /U/, som – i
modsætning til /ú/ – har kunnet bevirke (morfologisk be-
tinget) u-omlyd af førsteleddet.8 ⟨ǫ⟩ i ‘ꜹlǫþar vın’ skal for-
mentlig ses i lyset af at man efter den pågældende reanalyse
har kunnet betegne vokalen i andetleddet på samme måde
som i mellemstavelser ved visse trestavelsesord.
Om /ú/ vs. /ó/ som det privative præfiks, se afsnit

4.4.3.2.8. Om /ú/ vs. /ó/ i appellativet skór og sammen-
sætninger hermed, se afsnit 4.4.3.2.8 og 5.1.1.1.
Om forholdene ved enklitisk þú, se afsnit 5.4.1.2.

3 På den kortere, selvstændige 25r ligner forholdet mellem ⟨u⟩ og ⟨v⟩ det
man finder på 14r–17v, nemlig ca. 16% : 84%. Om bemærkninger til
tolkningen af den stigende tendens til anvendelse af ⟨v⟩, og for henvis-
ninger til behandlingen af ⟨u⟩:⟨v⟩ i islandsk skrift, se afsnit 4.4.3.2.9.

4Det eneste bemærkelsesværdige ved brugen er den konsekvente an-
vendelse af ⟨u⟩ i alle syv tilfælde med prop. Skúli.

5Ved såvel ⟨u⟩ som ⟨v⟩ er andelen af eksempler i initialstilling således
ca. 10%. I A er eksemplerne med ⟨u⟩ så få at ingen konklusion kan
drages.

6 I A skrives ⟨v⟩ i alle fire tilfælde af ordmed oprindeligere -hugð (fx ástúð
‘astvð’ 4v21), og det samme er tilfældet i det eneste øvrige eksempel i
B (léttúð ‘lettvð’ 12v23).

7ONP burde måske snarere opstille den normaliserede form ǫluðar-
vin(r) som sideform til alúðarvin(r) og snarere ǫluð end ǫlúð som si-
deform til alúð. Da man aldrig kan udelukke kontaminationsformer,
er det imidlertid ikke urimeligt også at forestille sig eksistensen af et
ǫlúð(-). Noget sådant synes ‘ǫlþliga’ i AM 645 4° (c1220) at indikere
(jf. ǫlúðliga i ONP), og det samme gør eksistensen af et vb. ǫlýðask (om
dette verbum, se Louis-Jensen 1991).

8En række lignende eksempler, eksempelvis ‘ologa’ (til alhuga),
‘mǫgnus’ (til Magnús) og ‘dogorþr’ (til dagverðr) diskuteres i Hreinn
Benediktsson (2002k, s. 310–11). Se også Seip (1932, s. 353).

4.4.3.2.10
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4.4.3.2.11 /y/

A B
/y/ ⟨y⟩ 1400 /y/ ⟨y⟩ 375

⟨ı⟩ 400 ⟨ı⟩ 180
⟨v⟩ 2

⟨Y⟩ 1
⟨u⟩ 1
⟨⟩ 1

/yr/ ⟨ ⟩ 3 /yr/ ⟨ ⟩ 1
/yrr/ ⟨ ⟩ 2 /yrr/ ⟨ ⟩ 1

⟨ r⟩ 1 ⟨ r⟩ 1

Tabel 4.18:Manifestationen af /y/

Det er muligt at de to eksempler i B med ⟨u⟩ og ⟨⟩ for
/y/ skal tilskrives forlægspåvirkning,1 men det må bemær-
kes at begge eksempler optræder i præsensformen spyrr.2
Såvel A som B udviser en række eksempler på former

med tidlig (førlitterær) delabialisering.3 I A finder man
/i/ i 165 tilfælde med fyri(r) og sammensætninger hermed
(over for 36 tilfælde med /y/), 87 tilfælde med yfir og sam-
mensætninger hermed (over for 7 tilfælde med /y/) og 133
tilfælde med former af þykkja(sk) (over for 3 tilfælde med
/y/). I B finder man /i/ i 74 tilfælde med fyri(r) og sam-
mensætninger hermed (over for 26 tilfælde med /y/), 59
tilfælde med former afmunu (over for 32 tilfælde med /u/
og 2 med /y/ i samme kategorier),4 ét tilfælde med yfir
(over for 21 tilfælde med /y/) og 46 tilfælde med former
af þykkja(sk) (ingen tilfælde med /y/).5 Størst forskel mel-
lem skriverne finder man altså i relevante former af munu,
hvor kun B rummer eksempler med ⟨ı⟩, og ved yfir(-), hvor
A indikerer /i/ i 93% af tilfældene, mens B indikerer /y/
i 95% af tilfældene.
I B finder man ingen andre eksempler med ⟨ı⟩ for /y/,

og i A begrænser eksemplerne sig til ‘mırkvastoꝼo’ 2v44 og
‘gırþr’ 3v37 i A.6Hverken disse eller det ene eksempel med
⟨y⟩ for /i/ hos hver af skriverne7 bør betragtes som eksem-

1Om brug af ⟨u v⟩ og lignende betegnelser for /y ý/, se Hreinn Bene-
diktsson (1965, s. 27–8, 29–30 og 56–7 m. henv.). Jf. også Lindblad
(1954, s. 32).

2 Jf. i denne forbindelse note 10.
3 Ifølge den traditionelle udlægning har de udløsende faktorer været re-
lativt tryksvag stilling i sætningen kombineret med et /I/ i den efter-
følgende stavelse, jf. Noreen (1923, § 147), Bandle (1956, s. 74), Hreinn
Benediktsson (2002a, s. 218–18) og (om disse formers senere skæbne)
Stefán Karlsson (1981, s. 270).

4Nogle af tilfældene med ⟨ı⟩ i former af munu kunne i stedet betragtes
som eksempler på ⟨ı⟩ for /u/ pga. de uregelmæssige omlydsforhold i
dette verbum med analogiske udjævninger mellem flere bøjningskate-
gorier (se nærmere redegørelse i afsnit 5.8.1.4.6). Former med mind-
er vist ret enestående for B.

5 For såvel A som B er den fuldstændige manifestation af fyrir, munu,
yfir og þykkja(sk) anført i hhv. afsnit 5.9.6, 5.8.1.4.6, 5.9.26 og 5.8.3.8.

6App. myrkvastofa er ellers ikke belagt i A, men adj. myrkr manifeste-
res to gange med ⟨y⟩ (‘Mẏrct’ 19v40 og ‘mẏrct’ 34r9). I de resterende
tre eksempler med verbet gyrðamanifesteres rodvokalen som ⟨y⟩ (fx i
præt. part. ‘gẏrðr’ 29v20).

7 Jf. afsnit 4.4.3.2.5.

pler på den generelle delabialisering af /y/ (/ý/ og /ey/).8
Dertil er eksemplerne for få, og den generelle delabialise-
ring må da også karakteriseres som et noget yngre fæno-
men (hvis udbredelse har strakt sig over en usædvanlig lang
periode). Udviklingen er grundigst undersøgt i Guðvarður
M. Gunnlaugsson (1994),9 der konkluderer at delabialise-
ringen er begyndt foran palatale lyd (og /ey/) påNordvest-
landet i midten af 1300-tallet, men at spredningen har væ-
ret meget langsom. På Sydvestlandet skal /y/ således have
overlevet frem til efter 1600, på Vestordene (i Vestur-
Ísaarðarsýsla) til godt ind i 1600-tallet og på Østordene
frem til efter 1800 (i hvert fald visse steder).10
Om forlængelse af /y/ foran /ng/, se afsnit 4.4.3.1.2.

Særlige tilfælde
Propriet Bjǫrgvin/Bjǫrgyn og sammensætninger hermed
har i A i alle atten tilfælde formen Bjǫrgyn, fx ‘bıorgẏn’
30r29 og ‘bıorgẏnıar ’ 34r54.
Appellativet byskup og sammensætninger hermed har

/y/ i alle udskrevne tilfælde (× 4 i A, fx ‘bẏſcopar’ 32v12,
og × 1 i B i ‘bẏſcvp’ 17r34).
Det plurale appellativ dyrr og sammensætninger hermed

manifesteres i A konsekvent med ⟨y⟩ i dativ og genitiv
(× 5). Ifølge den traditionelle udlægning dukker sådanne
analogiske former op fra c1300.11
Som nærmere omtalt i afsnit 5.1.3.3 finder man i kvikv-

endi/kykvendi i A såvel /vi/ som /y/.
Om /y/ i dat. sg. neut. af adj.mikill, se afsnit 4.4.3.2.5 og

5.3.7.2.
Om morginn/-unn/-ynn, se afsnit 4.4.3.2.9.
Om vokalforholdene i former af munu, se afsnit

5.8.1.4.6.
Om -ynd- (-end- og -ind-), se afsnit 4.4.3.2.5.

8 I ‘ꝺeıa’ 31v38 for deyja har skriveren rimeligvis blot glemt et ⟨y⟩.
9 For en oversigt over forskellige former for delabialisering (og labia-
lisering), se Guðvarður M. Gunnlaugsson (1994, s. 27–51). Om den
generelle delabialisering af /y ý ey/, se også Haraldur Bernharðsson
(1999, s. 140–45 m. henv.) og Hreinn Benediktsson (2002a).

10 Jf. Guðvarður M. Gunnlaugsson (1994, s. 117), se også Hreinn Bene-
diktsson (2002a, s. 219–23). For en fonologisk forklaring baseret på
teorien om distinktive træk, seHreinn Benediktsson (2002m, s. 63–4,
og 2002a, s. 223). Ifølge Hreinn Benediktsson udgår delabialiserin-
gen fra langvokalsystemet. I langvokalsystemet har trækket [+labiali-
sering] været sekundært i forhold til trækket [+velar], og når trækket
[+labialisering] forsvinder, kan det kun ramme de høje vokaler, hvilket
fører til sammenfald mellem /ý/ og /í/. I kortvokalsystemet forhol-
der det sig omvendtmed hensyn til trækkenes indbyrdes afhængighed,
hvorfor man kunne forvente sammenfald mellem /y/ og /u/. Noget
sådant ser man da også tilløb til, og moderne islandske former som
spurja, kjussa, kjurr < spyrja, kyssa, kyrr skal ifølge Hreinn Benedikts-
son ses i lyset af dette (om sådanne former, se fx også Kristján Árnason
1992, s. 150 m. henv.). Når også det korte /y/ delabialiseres, skyldes
det ifølge Hreinn Benediktsson vigtigheden af kontrasten /y/:/u/ i
det morfologiske system. Küspert (1988, s. 186) betragter derimod de-
labialiseringen som en generel fonetisk tendens til delabialisering af
rundede fortungevokaler (jf. i denne forbindelse også Kristján Árna-
son 1992).

11 For yderligere kommentarer og henvisninger, se afsnit 5.1.2.5.

4.4.3.2.11
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4.4.3.2.12 /ý/

A B
/ý/ ⟨y⟩ 450 /ý/ ⟨y⟩ 150

⟨Y⟩ 1
⟨ý⟩ 1

Tabel 4.19:Manifestationen af /ý/

Til manifestationen af /ý/ er der intet særligt at be-
mærke.

Særlige tilfælde
Om -bǿr/-býr, se 5.2.1.

4.4.3.2.13 /ǽ/

A B
/ǽ/ ⟨e⟩ 800 /ǽ/ ⟨e⟩ 300

⟨ę⟩ 270 ⟨ę⟩ 30
⟨ø⟩ 15
⟨⟩ 12 ⟨⟩ 12
⟨E⟩ 2 ⟨E⟩ 1
⟨Ę⟩ 1
⟨⟩ 1
⟨é⟩ 1 ⟨é⟩ 12

⟨ǫ⟩ 1
⟨eí⟩ 1
⟨ı⟩ 1

/rǽ/ ⟨e⟩ 38
/vǽ/ ⟨e⟩ 6
/ǽr/ ⟨ ͛⟩ 125 /ǽr/ ⟨ ͛⟩ 33

Tabel 4.20:Manifestationen af /ǽ/

Som nærmere omtalt i afsnit 4.4.3.2.15 må /ǽ/ og /ǿ/
være sammenfaldet i begge skriveres sprog. Ved /ǽ/ be-
vidnes dette af de 16 omvendte skrivemåder med ⟨ø ⟩ for
/ǽ/ i A (fx ‘rønt’ 9v2 og ‘velrþō’ 9v15) og det enkeltstå-
ende tilfælde med ⟨ǫ⟩ for /ǽ/ i B (‘hlǫıa’ 10v16).1
Den meget gennemførte brug af ⟨e⟩ for /ǽ/ i såvel A

som B er bemærkelsesværdig, og det samme er det fuld-
stændige fravær af betegnelsen ⟨æ⟩.
I de ældste håndskrifter finderman for /ǽ/ såvel ⟨e⟩ som

⟨ę⟩ og ⟨æ⟩,2 men ⟨ę⟩ er den hyppigste betegnelse og ene-
rådende eller helt dominerende i mange af de tidlige kil-
der.3 ⟨e⟩ er sjældnere i de ældste håndskrifter, men optræ-
der dog i en ikke ubetydelig udstrækning i en lang række

1Hvis ikke der er tale om en sammenblanding med vb. hlǿgja.
2 Foruden de nævnte betegnelser anvendes digrafen ⟨ae⟩ undtagelsesvis
i visse ældre håndskrifter, fx AM 673 b 4° (c1200), jf. Hreinn Bene-
diktsson (1965, s. 57).

3Grundlaget for opsummeringen er især Lindblad (1954, s. 149–51) og
Hreinn Benediktsson (1965, s. 58–9).

kilder.4 Som dominerende betegnelse har Lindblad (1954)
kun registreret den i AM 655 IV og V 4°, der begge date-
res til c1200–25,5 men ⟨e⟩ dominerer også i AM 315 f fol
(c1150–75).6 I enkelte kilder fra 1100-tallet og begyndel-
sen af 1200-tallet er ⟨æ⟩ hyppigt og undtagelsesvis endda
enerådende for /ǽ/, således i NRA 52 (c1225).7
Også i mellemklassisk tid (c1240–1300) finder man alle

tre betegnelser for /ǽ/. I adskillige kilder dominerer ⟨ę⟩,
men vist fortrinsvis i nogle af periodens ældre håndskrif-
ter, dog også i GKS 2365 4°.8 Den især i gno. udbredte liga-
tur ⟨æ⟩ bliver stadig almindeligere og dominerer i en række
håndskrifter, de fleste fra 1200-tallets sidste årtier, fx AM
291 4°.9 Som i de ældste håndskrifter anvendes ⟨e⟩ gene-
relt ret sparsomt og er kun meget sjældent den domine-
rende betegnelse for /ǽ/. ⟨e⟩ dominerer imidlertid i såvel
A som B, og Lindblad (1954) fremhæver da også MskMS
og Holm perg 2 4° som håndskrifter der i særlig udpræget
grad anvender ⟨e⟩ for /ǽ/.
Der er intet bemærkelsesværdigt ved den håndskriftgeo-

grafiske fordeling af tilfældene med ⟨ę⟩, ⟨⟩ og ⟨ø⟩ i A, og
det samme gælder for ⟨ę⟩, ⟨⟩ og ⟨é⟩ i B.
Som anført i afsnit 4.3.2.11 og 4.3.2.17 optræder de to ek-

sempler i B på hhv. ⟨eí⟩ og ⟨ı⟩ i appellativformen ‘eítt’ 15v8
og adjektivformen ‘heıꝺmıʀ’ 13r23 (poet.). Begge tilfælde
skal formentlig betragtes som fejlskrivninger.

Særlige tilfælde
Om vokalforholdene i app. sǽr/sjór/sjár og snǽr/snjór/
snjár, se afsnit 5.1.1.4.
Om det plurale appellativ þrǿnd(i)r og hermed beslæg-

tede ord, se afsnit 4.4.3.2.15.

4Hreinn Benediktsson (1965, s. 58) bemærker at forholdet mellem ⟨e⟩
og ⟨ę æ⟩ som betegnelse for /ǽ/ i de ældste håndskrifter almindeligvis
varierer fra 2:3 til 2:6.

5Lindblad (1954, s. 150) mener at en større eller dominerende brug af
⟨e⟩ for /ǽ/ i en tidligklassisk kilde kan tyde på herkomst i en skole,
der udelukkende har anvendt de latinske grundvokaler (at en sådan
praksis rent faktisk har eksisteret, er ifølgeHreinn Benediktsson 1965,
s. 56, sandsynligt – i hvert fald i en vis udstrækning i tiden lige efter
det latinske alfabets indførelse). Udpræget brug af ⟨e⟩ for /ǽ/ kan vel
imidlertid også blot skyldes at en skriver for at lette skrivningen har
foretrukket den i såvel grafisk som grafematisk henseende umarkerede
betegnelse.

6 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 58).
7 Jf. Lindblad (1954, s. 150). Lindblad nævner i samme forbindelse æld-
ste del af (det norskpåvirkede) AM 279 a 4°, der imidlertid nu dateres
til et noget senere tidspunkt (c1250–75).

8En fuldstændig oversigt over manifestationen af /ǽ/ i GKS 2365 4°
findes i Lindblad (1954, s. 147).

9Udviklingen fortsætter i 1300-tallet, og i de i Stefán Karlsson (1960)
undersøgte diplomer er ⟨æ⟩ den absolut almindeligste betegnelse for
ældre /ǽ/ og /ǿ/, jf. Stefán Karlsson (1960, s. 85–8) der bl. a. bemær-
ker at “Mest almindelig forekommer brugen af e for æ at være på Vest-
landet og i Eyj., Svarfaðardalr … og Mǫkl. [d. e. Mǫðruvallaklaustr]”.
Om dette også gælder i ældre tid er imidlertid usikkert.

4.4.3.2.13
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4.4.3.2.14 /ø/

A B
/ø/ ⟨ø⟩ 23 /ø/

⟨o⟩ 6 ⟨o⟩ 1
⟨⟩ 3

⟨ꜹ⟩ 17
⟨ǫ⟩ 1

Tabel 4.21:Manifestationen af /ø/

Analysen af forholdene ved ældre /ø/ er forbundet med
en række problemer. I en række tilfælde finder man fx si-
deformer med /ø/, /ǫ/, /jǫ/ og/eller /e/. Sådanne tilfælde
er udeladt i den ovenstående oversigt, men behandles ne-
denfor under “Særlige tilfælde”.1
At en kilde rummer flere betegnelser for /ø/, er reglen

i mellemklassiske håndskrifter, særdeles udpræget er det
i GKS 2365 4°.2 I de ældste håndskrifter anvendes oftest
en enkelt eller ganske få betegnelser. I de allerældste kil-
der, fx AM 237 a fol (c1150) og visse partier i Holm perg
15 4° (c1200), finder man ⟨eo⟩,3 men også ⟨ø⟩, der er den til-
rådede betegnelse i Den første grammatiske afhandling, op-
træder tidligt, og i modsætning til ⟨eo⟩, som ret tidligt for-
svinder og praktisk talt ikke findes i mellemklassiske kil-
der, har ⟨ø⟩ et langt liv. Den er den almindeligste manife-
station i kilder fra 1200-tallets begyndelse,4 og også i se-
nere medMskMS nogenlunde samtidige håndskrifter kan
⟨ø⟩ – som i A – dominere, fx i Holm perg 2 4° (A og B)
(c1250–1300). Den optræder fx også med en vis frekvens
i AM 291 4° (c1275–1300), men er efter c1300 meget sjæl-
den.5 Mens B dermed adskiller sig fra disse håndskrifter,
herunder A, ved den manglende brug af ⟨ø⟩ for /ø/, ligger
det på linje med det nogenlunde samtidige GKS 2365 4°
(dog ikke hvad de specifikke betegnelser angår). Brugen af
⟨o⟩ for /ø/ som variant til andre betegnelser kendes fra hele
den klassiske periode, vel atmærke også fra denældste tid.6
GKS 2365 4° udmærker sig ved at ⟨o⟩ ligefrem er hoved-
betegnelsen for (ældre) /ø/.7 Dette håndskrift kendeteg-

1Om ældre /ø/ og dets skæbne i islandsk, se Kristján Árnason (1992).
2 Ifølge Lindblad (1954, s. 133) rummer GKS 2365 4° hele 10 (eller evt.
11) betegnelser, hvoraf dog kun fem karakteriseres som hovedbeteg-
nelser. Bemærk at Lindblad i sin statistik også inddrager former med
delabialisering. Sådanne tilfælde er, som allerede nævnt, udeladt af den
ovenstående oversigt, men behandles nedenfor.

3 Betegnelsen ⟨eo⟩ for /ø/ er efter alt at dømme inspireret af engelsk
skrift, hvor man fastholdt skrivemåden ⟨eo⟩ efter overgangen /eo/ >
/ø/ i begyndelsen af 1000-tallet, jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 28
og 58).

4 Jf. Lindblad (1954, s. 134) for angivelse af håndskrifter, hvor ⟨ø⟩ er
den eneste eller i hvert fald dominerende betegnelse. Se også Hreinn
Benediktsson (1965, s. 29).

5 Jf. Lindblad (1954, s. 134). I originaldiplomerne fra c1300–1450 sy-
nes ⟨ø⟩ slet ikke anvendt for ældre /ø ǫ/, jf. Stefán Karlsson (1960,
s. 88–93) for en oversigt over betegnelserne for ældre /ø/ og /ǫ/ i
disse kilder.

6 For eksempler, se Lindblad (1954, s. 134–35) og Hreinn Benediktsson
(1965, s. 29–30).

7 Jf. Lindblad (1954, s. 133).

nes desuden af en relativt hyppig brug af ⟨ǫ⟩ for /ø/, hvil-
ket ellers er ualmindeligt i mellemklassiske (og senklassi-
ske) håndskrifter.8 Den for /ø/ sekundære betegnelse ⟨ǫ⟩,
der begynder at optræde i håndskrifter fra begyndelsen af
1200-tallet, synes nemlig mest brugt i slutningen af den
tidligklassiske periode.9
Hovedbetegnelsen for ældre /ø/ i B, ⟨ꜹ⟩, findes ikke i

de ældste håndskrifter og optræder kun sporadisk i nogle
af de yngre tidligklassiske håndskrifter. I mellemklassiske
håndskrifter optræder den bl. a. i AM 162 A ϑ fol,10 GKS
2365 4° og AM 291 4°.11
Om forlængelse af /ö/ (< /ø ǫ/) foran /ng/, se afsnit

4.4.3.1.2.

Særlige tilfælde
I en række ordformer er det principielt usikkert om man
skal regne med /gør/, /ger/, /gǫr/ eller /gjǫr/,12 og de
er derfor udeladt i oversigten ovenfor. Det drejer sig om
vb. gera, app. gerð, gørsemi, góðgerning, atgervi, adj. gervi-
ligr, gǫrr, app. gǫrrǽði, adv. gǫrla, gǫrva, adv. komp. gørr og
adj. gǫrvallr, som i det følgende behandles i nævnte ræk-
kefølge. I hvert tilfælde perspektiveres til forholdene i de
ældste håndskrifter (AM 315 d fol, c1150–75, Holm perg
15 4°, c1200, og AM 645 4°, c1220).
Verbet gera, hvoraf der i oisl. eksisterer flere sidefor-

mer,13 er belagt ca. 380 gange i A.14Uden for præt. part. fo-
rekommer det ca. 285 gange med noget varierende manife-
station af rodvokalen.Det optræder således 100 gangemed
⟨ø⟩, fx ‘gøra’ 3r17, 52 gange med ⟨e⟩, fx ‘gera’ 18r20, én gang
med ⟨⟩ i ‘Grþı’ 5r26 og én gang med ⟨ıø⟩ i ‘gıørþ’ 3r36
foruden 130 tilfælde hvor rodvokalen manifesteres som en
del af abbreviaturen ⟨ ͛⟩, fx ‘ga͛’ 8v17. Præt. part. (og sam-
mensætninger hermed) er belagt 97 gange, og rodvokalen

8 Som eneste andet eksempel på en nogenlunde hyppig brug af ⟨ǫ⟩ for
ældre /ø/ nævner Lindblad (1954, s. 135) hånd B i MskMS, hvilket
imidlertid ikke kan bekræftes af tallene i den ovenfor anførte oversigt
(uoverensstemmelsen skyldes formentlig bl. a. at Lindblad inkluderer
eksempler som i nærværende afhandling behandles under “Særlige til-
fælde”). Som en mindre hyppig variantbetegnelse forekommer ⟨ǫ⟩ for
ældre /ø/ ifølge Lindblad dog i AM 162 A ϑ fol (c1250), GKS 1157
fol B (c1250), AM 748 I a 4° (c1300–25), AM 623 4° (c1325) og GKS
2367 4° (c1300–50).

9 Jf. Lindblad (1954, s. 135).
10Lindblad (1954, s. 135) bemærker at hovedbetegnelsen for ældre /ø/ i
dette håndskrift er ⟨ey⟩, en betegnelse der begynder at dukke op om-
trent samtidig med ⟨ꜹ⟩, og som bl. a. også forekommer i AM 291 4°,
GKS 2365 4° og Holm perg 2 4° A. Som nærmere omtalt i Kjeldsen
(2005b, s. 189) optræder samtlige tilfælde imidlertid i et begrænset
antal ordformer (foran /r/), og det er muligt at man rent faktisk skal
regne med /ey/. I samme forbindelse kan det bemærkes at de tre tilsy-
neladende eksempler på ⟨ey⟩ for /ø/ i app. eyrendi i MskMS forment-
lig afspejler /ey/ (jf. afsnit 4.4.3.2.19). Om ⟨ey⟩ for /ø/, se også Hreinn
Benediktsson (1965, s. 71).

11 Jf. Lindblad (1954, s. 135).
12 /gjǫr/ har været almindeligt antaget som en mulighed, men er mindre
sandsynlig.

13 Jf. Noreen (1923, s. 348 m. henv.). Se også Kristján Árnason (1992).
14 For en fuldstændig oversigt over manifestationen af gera i såvel A som
B, se afsnit 5.8.3.1, der også rummer en tabellarisk opsummering af
rodvokalens manifestation og en videre analyse af variantbetegnelser-
nes håndskriftgeografiske fordeling.

4.4.3.2.14
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manifesteres noget anderledes end i infinitiv og finitte for-
mer. Man finder således 67 eksempler med ⟨o⟩, fx ‘gort’
5v10, 24 eksempler med ⟨ø⟩, fx ‘gørt’ 8r38, to eksempler
med ⟨e⟩, fx ‘gervan’ 22r10, ét eksempel med ⟨⟩ i ‘grt’ 8r32
og to eksemplermed ⟨ ͛⟩ i ‘gv͛ar’ 32r44 og ‘gv͛ır’ 1v3. Bemærk
at den hyppigste betegnelse i præteritum participium, ⟨o⟩,
slet ikke anvendes uden for præt. part., mens den almin-
deligste betegnelse uden for præt. part., ⟨ ͛⟩, kun bruges to
gange i præt. part. I B anvendes verbet 93 gange. Uden for
præteritum participium forekommer det 69 gange med ret
varierende manifestation af rodvokalen. Det optræder 43
gangemed ⟨o⟩, fx ‘goꝛa’ 11v30, 12 gangemed ⟨ıꜹ⟩, fx ‘gıꜹrþı’
10r20, 10 gange med ⟨ǫ⟩, fx ‘gǫꝛa’ 14v25, to gange med
⟨⟩, fx ‘Gꝛ’ 15v18, og to gange med ⟨e⟩, fx ‘Gerıt’ 13v33.
Præt. part. er belagt 24 gange og optræder 16 gange med
⟨o⟩, fx ‘goꝛt’ 13r7, fire gange med ⟨ǫ⟩, fx ‘gǫꝛr’ 14v14, tre
gange med ⟨ó⟩, fx ‘góꝛ’ 11r32, og én gang med ⟨⟩, fx ‘gꝛ’
12r39. I modsætning til forholdene i A manifesteres rod-
vokalen hyppigst på samme måde i og uden for præt. part.,
og flere af de mindre hyppige betegnelser udviser heller
ingen bemærkelsesværdig forskel mellem disse kategorier.
En undtagelse er dog betegnelsen ⟨ıꜹ⟩, der er den næst-
hyppigste betegnelse uden for præt. part.,1 men slet ikke
anvendes i præt. part. En nærmere tolkning af former med
⟨ıꜹ⟩ og lignende betegnelser gives nedenfor i nærværende
afsnit. For yderligere kommentarer til forskellene mellem
skriverne, se afsnit 5.8.3.1. I de ældste islandske håndskrif-
ter indikeres /e ø/ uden for præt. part. Tolkningsmæssigt
usikkert er dog ét eksempel med ⟨o⟩ (i Holm perg 15 4°)
som snarest afspejler /ø/. I præt. part. (og som adjektiv, se
også ndf.) indikeres såvel /ǫ/ som /e ø/ i de ældste island-
ske håndskrifter.2
Appellativet gerð og sammensætninger hermed fore-

kommer 15 gange i A. Rodvokalen manifesteres otte gange
som ⟨ø⟩, fx ‘aꝼgørþ’ 2v29 og ‘raþagørþ’ 32v41, fire gange
som ⟨e⟩, fx ‘gerþar’ 21r24 og ‘ıllgerþa ’ 25v30, og to
gange som del af abbreviaturen ⟨ ͛⟩ i ‘kırꝁ gþ͛ar’ 30r23 og
‘raþagþ͛ar ’ 18r51.3 I B finder man blot ét relevant eksem-
pel, nemlig ‘utgoꝛðır’ 10v51, hvor rodvokalen altså mani-
festeres som ⟨o⟩ (rimeligvis afspejlende ældre /ø/). Bort-
set fra ét eksempel med det tolkningsmæssigt usikre ⟨gıó⟩
i AM645 4° indikeres /e ø/ i de ældste islandske håndskrif-
ter (i Holm perg 15 4° skrives ⟨g⟩͛ × 23 og ⟨geo gø⟩ × 21, i
AM 645 4° skrives ⟨g⟩͛ × 2, ⟨gø⟩ × 3 og ⟨gıó⟩ × 1).
Appellativet gørsemi optræder hos begge skrivere med

varierende manifestation af rodvokalen. I A skrives i fire
tilfælde ⟨ø⟩ over for to tilfælde med ⟨e⟩, jf. fx ‘gørſımar’
21r19 og ‘gørſımı’ 30v32 over for ‘Gerſımı’ 7v44 og ‘gerſım-
ar’ 35v23. I ni tilfælde manifesteres rodvokalen som en del
af abbreviaturen ⟨ ͛⟩, fx ‘gſ͛ımō’ 8r25 og ‘gſ͛ımı’ 30v14. I B

1Den er dog ikke jævnt fordelt i B, se afsnit 5.8.3.1.
2Her som i det følgende baserer redegørelserne for forholdene i de æld-
ste islandske håndskrifter sig på Larsson (1891), mens henvisninger til
forholdene i de ældste norske håndskrifter baserer sig på Holtsmark
(1955).

3 I et enkelt tilfælde, ‘raða·gerþ’ 28r42, er det usikkert om der er tale om
⟨e⟩ eller ⟨ø⟩.

skrives ⟨e⟩ og ⟨ꜹ⟩ hver én gang, nemlig ‘gerſımar’ 11r54 og
‘gꜹr|ſımı’ 10r30–31, men her er ⟨ǫ⟩ og ⟨ıꜹ⟩ almindeligere
og belagt hhv. fire og fem gange, fx ‘gǫꝛſımur’ 10v39 og
‘gǫꝛſımı’ 12r34 samt ‘gıꜹrſımı’ 10r27 og 10v30. Bemærk at
B ikke rummer tilfælde med ⟨ ͛⟩. I de ældste håndskrifter
(islandske såvel som norske) indikeres altid /e ø/.
Appellativformen góðgerningum optræder én gang i A

med ⟨ø⟩ i ‘goðgørnīgō’ 30r34. I gerning(r) indikeres altid
/e ø/ i de ældste håndskrifter (islandske såvel som nor-
ske) med en enkelt usikker undtagelse i den fejlagtige form
‘góþgıorŋa’ i AM 645 4°.
Appellativet atgervi er belagt i A. Rodvokalenmanifeste-

res én gang med ⟨ø⟩ i ‘at·gørvı’ 32r51, mens den to gange
indgår i abbreviaturen ⟨ ͛⟩ i ‘atgv͛ı’ 1r23 og 29v56. Appel-
lativer på -gervi er sparsomt belagt i de ældste islandske
håndskrifter, men man finder ‘algørve’ i Holm perg 15 4°
og ‘atgıørfe’ i AM 645 4°.
Adjektivet gerviligr er belagt to gange i hver af håndskrif-

tets dele. I A skrives én gang ⟨ø⟩ i ‘gørvılıgastr’ 27r4 og én
gang ⟨ ͛⟩ i ‘gv͛ılıgr’ 27r33, mens der i B i begge tilfælde skri-
ves ⟨ıꜹ⟩ i ‘gıꜹrꝼılıgastr’ 10r18 og ‘gıꜹrvılıgastr’ 12v28. Ad-
jektivet er ikke belagt i de ældste håndskrifter.
Som adjektiv optræder gǫrr/gørr/gerr og sammensæt-

ninger hermed tre gange i A. To gange skrives ⟨ø⟩, nemlig
‘gørvarı’ 34r18 og ‘ſıalꝼgørv’ 19r1, mens der én gang skri-
ves ⟨e⟩ i ‘gervarı’ 35r30.4 Som bemærket under omtalen af
præt. part. af gera indikeres såvel /ǫ/ som /e ø/ i de ældste
islandske håndskrifter.
Appellativet gǫrrǽði er belagt en enkelt gang i A med ⟨ø⟩

‘gøʀeþı’ 35v37. Appellativet er ikke belagt i de ældste island-
ske håndskrifter, men det kan bemærkes at det beslægtede
gǫrtǿki skrives med ⟨o⟩ i det ene forekommende tilfælde i
AM 315 d fol.
Som anført i afsnit 5.10.1.9 optræder adv. gǫrla otte

gange i A. Som rodvokal skrives fire gange ⟨ø⟩, fx ‘gørla’
6v22, tre gange ⟨o⟩, fx ‘gorla’ 8v23 og én gang ⟨ ͛⟩ i ‘gl͛a’ 6v23.
I B skrives ⟨o⟩ i de to forekommende tilfælde, fx ‘goꝛla’
11v34. Ved (-)gǫrla synes de ældste islandske håndskrifter
at indikere såvel /ǫ/ som /ø e/.5Man finder således ⟨g⟩͛ × 2
i AM 645 4°, ⟨go⟩ × 3 i Holm perg 15 4° og ⟨gø⟩ × 1 i Holm
perg 15 4°.
Som anført i afsnit 5.10.1.10 optræder adv. gǫrva fem

gange i A. Som rodvokal skrives tre gange ⟨ø⟩, fx ‘gørva’
3v10, og to gange ⟨o⟩, fx ‘gorva’ 25v4. I B skrives ⟨ıꜹ⟩ i
det ene tilfælde ‘gıꜹrꝼa’ 13r15. I (-)gǫrva synes de ældste
håndskrifter at indikere /ǫ/ i de to forekommende tilfælde
(begge i Holm perg 15 4°).
Som anført i afsnit 5.10.1.11 optræder adv. komp. gørr

to gange i A, én gang med ⟨ø⟩ ‘gøʀ’ 19r15, og én gang med
⟨ıø⟩ ‘gıøʀ’ 3r18. I overensstemmelse med de etymologiske
forhold synes de ældste islandske håndskrifter at indikere
/ø/, omend skrivemåderne ikke kan betegnes som enty-

4Én gang skrives muligvis ⟨o⟩ i adjektivformen ‘braðgoʀ’ 1r23, men ek-
semplet er usikkert.

5 I de ældste norske håndskrifter skrives fire gange ⟨go⟩ over for ét ek-
sempel med ⟨gıo⟩.

4.4.3.2.14



Fonografematisk analyse 171

dige. Ved siden af skrivemåderne med ⟨geo gø⟩ finder man
således ét eksempel med ⟨go⟩ i Holm perg 15 4° (ved siden
af fem tilfælde med ⟨geo gø⟩) og ét eksempel med ⟨ó⟩ i AM
315 d fol.
Adjektivformen gǫrvalla er belagt én gang i B med ⟨o⟩ i

‘goꝛvalla’ 14r22. De tre eksempler i de ældste håndskrifter
findes alle i Holm perg 15 4°. To indikerer /ø/ (⟨eo⟩), mens
ét kunne indikere /ǫ/ (⟨o⟩).
Betragtes de hidtil omtalte særtilfælde under ét, vækker

formernemed ⟨gıꜹ gıø⟩ særlig opmærksomhed. Som frem-
gået af gennemgangen finder man to tilfælde med ⟨gıø⟩
i A (verbalformen gerðum ‘gıørþ’ 3r36 og adv. komp. ‘gıøʀ’
3r18), mens B rummer hele 20 tilfælde med ⟨ıꜹ⟩ (× 12 i for-
mer af vb. gera – uden for præt. part. – fx ‘gıꜹrþı’ 10r20,
× 5 i former af appellativet gørsemi, × 2 i adjektivet gervi-
ligr, fx ‘gıꜹrꝼılıgastr’ 10r18, og × 1 i adv. gǫrva/gørva ‘gıꜹrꝼa’
13r15). Selvom tolkningen af visse af tilfældene muligvis er
usikker, synes såvel A som B dermed at rumme eksempler
påmarkering af palatalt /g/ foran ældre /ø/.1 Eksemplerne
er ikke mange, og markering af palatalt /g k/ foran fortun-
gevokal (især ældre /ǽ ø ǿ/) regnes da almindeligvis heller
ikke for videre udbredt før i 1300-tallet.2
Former af engi med ⟨ø⟩ og lignende betegnelser for rod-

vokalen er ikke inkluderede i tallene i den ovenstående
oversigt. Der redegøres grundigt for såvel vokalforhold
som bøjning i afsnit 5.4.4.7, hvortil der henvises. Her skal
rodvokalensmanifestation blot opsummeres.Mens der i A
ved anvendelse af majuskelgraf i alle otte tilfælde skrives
⟨E⟩, finder man ved minuskelgrafer flere konkurrerende
betegnelser. Rodvokalen manifesteres således som ⟨e⟩ i 56
tilfælde, fx ‘engı’ 5v36, ⟨ę⟩ i ét tilfælde i ‘ęngo’ 29v32, ⟨æ⟩ i
ét tilfælde i ‘ængar’ 6r5, ⟨ø⟩ i 30 tilfælde, fx ‘øngan’ 25v29,
og ⟨⟩ i ét tilfælde i ‘ngrı’ 18r30. I B manifesteres rodvo-
kalen som ⟨e⟩ i 25 tilfælde, fx ‘engı’ 11v32, ⟨ǫ⟩ i fire tilfælde,
fx ‘ǫngō’ 16r38, ⟨ꜹ⟩ i tre tilfælde, fx ‘ꜹngar’ 10r11, og ⟨o⟩ i
to tilfælde, fx ‘ong’ᷓ 16v42.
I sg. præs. ind. af verbet sofa indikeres labial rodvokal i

begge tilfælde i A (‘ſøꝼr’ 5v49 og 6r51), mens vokalen ikke
kan fastslås med sikkerhed i det ene meget utydelige til-
fælde i B (dog formentlig ‘ſeꝼr’ 17r53).
Som det fremgår af oversigten i afsnit 5.8.3.2, indikeres

labial rodvokal i samtlige 82 tilfælde i sg. præs. ind. af koma
i A. I B er situationen en ganske anden, da der i 38 tilfælde
indikeres delabialiseret rodvokal (⟨e ę⟩) over for seks til-
fælde med labial vokal. De sidstnævnte, der særlig optræ-
der i begyndelsen af B,3 forklaresmåske lettest som resultat
af forlægspåvirkning.
Om rodvokalen i præt. ind. af róa, se afsnit 5.8.1.2.5.

1 Som fremgået af de ovenstående redegørelser for forholdene i de æld-
ste islandske håndskrifter taler disse for at der ikke er tale om /gjǫr/,
selvom det principielt bør iagttages at visse skrivemådermed ⟨eo⟩, som
utvivlsomt langt oftest betegner /ø/, kunne betegne /jǫ/ (det er med
sikkerhed tilfældet i ‘beortū’ i Holm perg 15 4°, jf. de Leeuw vanWee-
nen 1993, s. 80).

2 Jf. afsnit 4.4.5.2.4 for yderligere kommentarer og henvisninger.
3Nærmere bestemt ‘cǭꝛ’ 10r40, 10v34, 11r22, 11r37 og 14r56 samt ‘kǭꝛ’
14v5.

Komparativen nørðri er belagt fem gange i A. I fire af
tilfældene manifesteres rodvokalen som ⟨ø⟩, fx i ‘nørþra’
23v7, mens det i ‘nęrþ’ᷓ 19v54 er usikkert om der er tale om
⟨ę⟩ eller ⟨⟩.
Verbet sløkkva forekommer to gange i A. Én gang ma-

nifesteres det med ⟨ø⟩ i verbalformen sløkkva ‘ſløcq’ͣ 2r16,
mens det én gang manifesteres med ⟨ę⟩ i præt. part. sløkðr
‘ſlęcþr’ 2r15. Som nærmere omtalt i afsnit 5.8.1.3.3 er det
muligt at den sidstnævnte form skal henføres til et slekkja.
Propriet Sørkvir er belagt tre gange i A (to gange som del

af patronym). Rodvokalen manifesteres to gange som ⟨ø⟩
i Sørkvisson ‘ſørqſ ſon’ 27r1 og Sørkvissonar ‘ſørqſ.ſ.’ 33r55,
mens den én gang manifesteres som ⟨e⟩ i Sørkvir ‘ſerqr’
27r1.
Adjektivet øfri (komp.) forekommer ni gange i A, hvor

rodvokalen manifesteres fem gange som ⟨ø⟩, fx øfri ‘øꝼrı’
19v30 og øfsta ‘øꝼsta’ 27v33, én gang som ⟨⟩ i øfst ‘ꝼst’
18v26, én gang som ⟨o⟩ i øfra ‘oꝼ’ᷓ 19v43 og to gange som
⟨e⟩ i øfsta ‘eꝼsta’ 4r15 og øfsta ‘eꝼsta’ 19v39.
Adjektivet døkkr (sjældnere dǫkkr)4 og sammensætnin-

ger hermed er kun belagt i A, hvor det to gange manifeste-
res med ⟨ø⟩ (‘ꝺøccr’ 30v20 og ‘ꝺøcc ’ 8v40) over for ét ek-
sempel med ⟨o⟩ (‘ꝺocclıtaþr’ 30v20).
Adjektivet gløggr (sjældnere glǫggr)5 og sammensætnin-

ger hermed optræder i A tre gange med ⟨ø⟩ (‘gløgt’ 1v47,
27r14 og ‘gløɢra’ 24v49)6 og én gang med ⟨o⟩ (‘allgloct’
5r50). I B skrives der ⟨ꜹ⟩ i begge de forekommende tilfælde
(‘glꜹct’ 17r39 og ‘glꜹglıga’ 17r27).
Om vokalforholdene i første stavelse af nekkverr

(nøkkurr), hvor der hos begge skrivere i de relevante til-
fælde sandsynligvis må regnes med /ö/ (og ikke /o/), se
afsnit 5.4.4.17.
Adverbiet nøkkvi forekommer to gange i A og optræder

med såvel ⟨e⟩ som ⟨o⟩ i hhv. ‘necq’ 22r3 og ‘nockvı’ 36r7. I
B finder man et enkelt eksempel med ⟨o⟩ i ‘nocq’ 11v48.
Om appellativet tigr/tugr/tøgr og sammensætninger og

afledninger hermed, se afsnit 4.4.3.2.5.
App. ørendi og sammensætninger hermed er belagt 35

gange i A og tre gange i B. I A finder man ⟨ø⟩ × 20,
fx i appellativformen ørendi ‘ørenꝺı’ 6v21 og adjektivfor-
men ørendlaust ‘ørenꝺlꜹst’ 8v10, ⟨ę⟩ × 8, fx i appellativ-
formen ørendi ‘ęrenꝺı’ 28r17, og ⟨⟩ × 3, fx i appellativfor-
men ørendis ‘renꝺıſ’ 22r57 og adjektivformen ørendlaust
‘renꝺlꜹst’ 30r14.7 I Bmanifesteres rodvokalen i alle tre til-
fælde som ⟨ey⟩ i appellativformerne ørenda ‘eyrınꝺa’ 17r42,
ørendi ‘eyrınꝺı’ 25r46 og ørendit ‘eyrınꝺıt’ 16v36. Som nær-
mere omtalt i afsnit 4.4.3.2.19 afspejler skrivemåderne i B
formentlig en form med /eyr/.
I en række former er det mere eller mindre usikkert om

der skal regnes med /ór/ eller /ør/. Af ordformer norma-
liserede med ør- eller ór- optræder i A følgende kun med

4 Jf. fx Noreen (1923, § 167) og Ásgeir Bl. Magnússon (1989, s. 143).
5 Jf. fx Noreen (1923, § 82.6) og Ásgeir Bl. Magnússon (1989, s. 261).
6Vokalen i det førstnævnte eksempel dog usikker. Der kunne være tale
om ⟨o⟩.

7 I fire tilfælde er læsningen af rodvokalen usikker, fx i appellativformen
konungsørendi ‘ꝁ ørenꝺı’ 22r50.
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⟨o⟩: app. órlausn (‘orlꜹſnar’ 33r4), órlof (‘orloꝼſ’ 28r24), ór-
rǽði (‘orrøþı’ 32r9), órskurðr (‘or ſcvrþ’ 29v3, ‘orſcvrþa’ 30r13
og 30r14 samt ‘orſcvrþı’ 27r7), ørhóf (‘orhoꝼ’ 27v35) og ørhǿfi
(‘orhøꝼı’ 30r26) samt adj. ørvǽnn (‘or·vęnt’ 2r15 og ‘or·vent’
5r4). I A optræder vb. ørvǽnta derimod med ⟨ø⟩ i det ene
forekommende tilfælde (‘ør·ventız’ 18v54). Af relevante til-
fælde finder man i B blot app. ørhǿfi, der manifesteres med
⟨ꜹ⟩ (‘ꜹreꝼı’ 10v27).
I app. oxi indikeres /ø/ i det ene forekommende plurale

eksempel i A (jf. afsnit 5.1.1.10).

4.4.3.2.15 /ǿ/

A B
/ǿ/ ⟨ø⟩ 575 /ǿ/ ⟨ø⟩ 1

⟨e⟩ 25 ⟨e⟩ 100
⟨⟩ 12
⟨ę⟩ 1 ⟨ę⟩ 25
⟨o⟩ 1
⟨Ø⟩ 1 (?)

⟨⟩ 6
⟨ǫ⟩ 9
⟨⟩ 1

/rǿ/ ⟨ø⟩ 1
/ǿr/ ⟨ ͛⟩ 2

Tabel 4.22:Manifestationen af /ǿ/

Ud fra de i dette og afsnit 4.4.3.2.13 anførte betegnelser
for /ǽ/ og /ǿ/ kan det, som allerede bemærket, konklu-
deres at de pågældende fonemer må være sammenfaldet i
skrivernes sprog. Særlig tydeligt er det i B, der kun rum-
mer få spor af distinktionen mellem /ǿ/ og /ǽ/, idet for-
holdet mellem ⟨ǫ ø ⟩ og ⟨e ę ⟩ ved /ǿ/ er ca. 8% : 92%.1
Langt mindre tydelig er tendensen i A, hvor forholdet mel-
lem ⟨ø  ǫ o Ø⟩ og ⟨e ę⟩ ved /ǿ/ er ca. 95% : 5%.2
Man regner almindeligvis med at sammenfaldet mellem

/ǽ/ og /ǿ/ er indtruffet omkring midten af 1200-tallet,3

1 I B indikeres ved /ǽ/ i blot ét tilfælde /ǿ/ over for godt 350 tilfælde
hvor der indikeres /ǽ/.

2 I A finderman ved /ǽ/ 15 tilfældemed ⟨ø ⟩ over for knap 1100 tilfælde
med ⟨e ę  E é⟩. Der kan ikke registreres særlige leksikalske tendenser
i de ord hvor sammenfaldet kommer til udtryk.

3 Se fx Björn K. Þórólfsson (1925, s. xvii–xviii), Leijström (1934), Lind-
blad (1954, s. 146–47), Hreinn Benediktsson (2002m, s. 61) og Stefán
Karlsson (2004, s. 11). At sammenfaldet visse steder synes indtruffet
tidligere, derom vidner AM 645 4° A, der er dateret til c1220 (jf. hen-
visning i Lindblad 1954, s. 146–47, samt Hreinn Benediktsson 1965,
s. 67, der desuden nævner AM 325 II 4° A som et særlig tidligt eksem-
pel). Som Lindblad bemærker, indeholder dette håndskrift adskillige
novationer, men som anført i afsnit 4.4.3.2.1 også flere alderdomme-
lige træk, af hvilke den gennemførte skelnen mellem /á/ og // er det
mest iøjnefaldende.
Om man i MskMS tillige skal regne med diftongering af sam-

menfaldets produkt (jf. nisl. [ai]), er mere tvivlsomt. Der har hersket
stor uenighed om tidsfæstelsen af denne diftongering, formentlig bl. a.
fordi den synes at have været endog meget lang tid om at sprede sig,
måske helt op til 400 år. Hreinn Benediktsson (2002a, s. 214) mener

og en sammenblanding af betegnelserne for /ǽ/ og /ǿ/
er normen i de fleste mellemklassiske håndskrifter. Som
forholdene i MskMS tydeligt illustrerer, varierer graden
af sammenblanding dog betragteligt inden for samme pe-
riode. I hele 1200-tallet kan man da også støde på hånd-
skrifter der skelner etymologisk korrekt mellem /ǽ/ og
/ǿ/, mens de to fonemer efter c1300 i reglen aldrig holdes
adskilt i ortografien.4 Til sammenligning kan også anfø-
res at forholdet mellem betegnelser der indikerer hhv. /ǿ/
og /ǽ/ i det med MskMS nogenlunde samtidige AM 519
a 4° ved /ǿ/ er ca. 48% : 52%,5 mens det i det ligeledes no-
genlunde samtidige GKS 2365 4° er ca. 82% : 18%.6 I for-
hold til begge disse håndskrifter fremstår brugen i B altså
som betydelig yngre, mens A fremstår som mere alder-
dommelig.
Der er intet særlig bemærkelsesværdigt ved den hånd-

skriftgeografiske fordeling af betegnelserne i B.Den umid-
delbart mest oplagte forklaring på de spredte forekomster
af ⟨ǫ  ø⟩ er vel forlægspåvirkning. I en række tilfælde synes
forlægget således at have anvendt ⟨ǫ⟩ for /ǿ/, men hvorvidt
en sådan betegnelse har været mere eller mindre gennem-
ført, er naturligvis umuligt at afgøre. Hvis der er tale om
forlægspåvirkning, er det imidlertid interessant at ⟨ǫ⟩ også
anvendes i det ene i afsnit 4.4.3.2.13 omtalte tilfælde med
en omvendt skrivemåde (‘hlǫıa’), idet det i givet fald må
betyde at /ǿ/ og /ǽ/ (i en vis udstrækning) allerede er ble-
vet sammenblandet i forlægget. Forholdene i A yder ingen
særlig hjælp i denne henseende, da denmeget gennemførte
betegnelse ⟨ø⟩ synes at være en del af skriverens egen tem-
melig faste norm.
Betegnelsen ⟨ø⟩ er i mellemklassiske kilder den almin-

deligste af de ældre betegnelser for /ǿ/. Betegnelsen ⟨ǫ⟩,

at den på lige fod med de øvrige diftongeringer er indtruffet i begyn-
delsen af 1300-tallet eller endda måske i slutningen af 1200-tallet, idet
der dog helt frem til c1700 findes monoftongudtale på Østordene
– jf. Finnur Jónsson (1918, s. 12) (rim i Jón Arasons religiøse digte) og
Hreinn Benediktsson (2002a, s. 214–15) (udtalelse af Árni Magnús-
son). Ældre forskning har betragtet diftongeringen som både yngre
og ældre end dette. Hægstad (1942, s. 81–2) mener således at den
indtræffer endnu tidligere, nemlig visse steder i begyndelsen af 1200-
tallet, og at den i hovedsagenmå siges at være gennemført c1250. Dette
forkaster Bandle (1956, s. 35–6) rettelig og skriver at den må være be-
gyndt i 1300-tallet. Björn K. Þórólfsson (1925, s. xviii) skriver at dif-
tongeringen ikke ermeget udbredt før 1550,men at den visse stedermå
være begyndt senest i 1300-tallet. Jóhannes L. L. Jóhannsson (1924,
s. 11–12) mener at diftongeringen generelt skal dateres til c1600, men
bemærker at visse dialekter allerede c1400må have haft diftongudtale.
Det er dog formentlig ikke kun den tilsyneladende lange spredningstid
der har bidraget til uenigheden, men også det faktum at udviklingen
så at sige kun kommer indirekte til udtryk og da er afhængig af andre
lydudviklinger. Som indikationer tjener typisk monoftongering i vb.
ætla > atla, en form som også kendes fra nisl., hvor lange diftonger
ellers ikke monoftongeres når de optræder som korte (om diftonger
og kvantitet, se Lass 1984, s. 112–13, og Gunnar Ól. Hansson 1992),
former der afslører sammenfald mellem -ægi og -agi, og former der
markerer overgangen /gI/ > /jI/ efter /ǽ/. Bandle (1956, s. 35–6) an-
fører også hvenar for hvenǽr, hvilket imidlertid principielt kan være en
norvagisme.

4 Jf. Lindblad (1954, s. 147).
5 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 57–8). Forholdet mellem beteg-
nelser der indikerer hhv. /ǽ/ og /ǿ/ ved /ǽ/ er ca. 92% : 8%.

6 Jf. Lindblad (1954, s. 148).
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som altså meget vel kan være overtaget fra et forlæg, fore-
kommer ellers kun i begrænset udstrækning i anden halv-
del af 1200-tallet, men er mere udbredt i håndskrifter fra
århundredets første halvdel (da den har sammenfaldet mel-
lem /ø/ og /ǫ/ som præmis, findes den til gengæld ikke i
de allerældste håndskrifter).1 Dog dominerer ⟨ǫ⟩ i det med
MskMS nogenlunde samtidige GKS 2365 4°, hvilket Lind-
blad (1954, s. 151–52) betragter som udtryk for forlægspå-
virkning (fra et forlæg fra 1200-tallets første halvdel).2

Særlige tilfælde
I en række tilfælde med det plurale appellativ þrǿnd(i)r og
beslægtede afledninger og sammensætninger kan det ikke
fastslås om en given betegnelse anvendes for /ǿ/ eller /ǽ/.
I A finder man femten eksempler med ⟨ø⟩ (fx appellativ-
formerne ‘ıɴþrønꝺa’ 9r38 og ‘þrønꝺır’ 3r35 samt adjektiv-
formerne ‘ıɴþrønſcr’ 34v50 og ‘þrønſcr’ 35r49), tre eksem-
pler med ⟨e⟩ (appellativformerne ‘þnͤꝺır’ 21r28, ‘þnͤꝺr’ 33v35
og ‘þnͤ|ꝺa’ 32v8–9) og to tilfælde med ⟨⟩ (appellativfor-
merne ‘þrnꝺa’ 23r38 og ‘þrnꝺ’͛ 21r53). I B drejer det sig om
to tilfælde med ⟨e⟩ i appellativformerne ‘þrenꝺa’ 25r17 og
‘þrenꝺꝛ’ 17r18, til hvilke man ikke finder modtilfælde med
andre vokalbetegnelser.
I det i B to gange forekommende ‘beenðꝛ’ (pl. af bóndi)

er der formentlig tale om en tostavelsesform (ikke ⟨ee⟩ for
/ǿ/), jf. afsnit 5.1.1.9.
Om -bǿr/-býr, se 5.2.1.

4.4.3.2.16 /ǫ/

A B
/ǫ/ ⟨o⟩ 1575 /ǫ/ ⟨o⟩ 47

⟨ꜹ⟩ 160 ⟨ꜹ⟩ 325
⟨a⟩ 19 ⟨a⟩ 12
⟨ø⟩ 15
⟨av⟩ 10
⟨ǫ⟩ 5 ⟨ǫ⟩ 19
⟨Av⟩ 5
⟨⟩ 4
⟨O⟩ 2
⟨ę⟩ 1 ⟨ę⟩ 1

⟨⟩ 1
⟨Ꜹ⟩ 1

/rǫ/ ⟨o⟩ 2

Tabel 4.23:Manifestationen af /ǫ/

1 ⟨ø⟩ anvendes også i de ældste håndskrifter, hvor ⟨eo⟩ dog er den al-
mindeligste betegnelse for /ǿ/. Om betegnelser for /ǿ/ (som indike-
rer /ǿ/), se Lindblad (1954, s. 151–52). Bemærk i denne forbindelse at
Lindblad skriver at den i GKS 2365 4° tolv (eller orten?) gange fore-
kommende brug af ⟨o⟩ for /ǿ/, en brug som ellers kun optræder højst
sporadisk, skulle kunne genfindes i B og AM 291 4° (c1275–1300).
Som fremgået af den ovenstående oversigt er denne oplysning imid-
lertid ikke korrekt hvad B angår.

2Da ⟨ǫ⟩ i dette håndskrift anvendes i mere end 75% af samtlige tilfælde,
forkommer dette ræsonnement dog ikke fuldt overbevisende.

Det er almindeligt med mange konkurrerende betegnel-
ser for (ældre) /ǫ/ i mellemklassiske håndskrifter, men
også i håndskrifter frem til c1250 finder man mere end ti
forskellige betegnelser for /ǫ/.3 ⟨o⟩ og ⟨ǫ⟩ findes begge al-
lerede i den ældste tid, hvor især ⟨o⟩ er meget hyppig som
alternativ til den almindeligste betegnelse ⟨ꜵ⟩. I flere kilder
fra c1200 finder man såvel ⟨ꜵ⟩ som ⟨o⟩ og ⟨ǫ⟩ med varie-
rende indbyrdes frekvens4 foruden en række andre beteg-
nelser. Op gennem tiden fortsætter man med at anvende
⟨o⟩ og ⟨ǫ⟩,5 hvorimod ⟨ꜵ⟩ allerede fra c1200 så småt afløses
af den i B almindeligste betegnelse ⟨ꜹ⟩.6 Ligaturen ⟨ꜹ⟩ bli-
ver op gennem 1200-tallet stadig almindeligere for ældre
/ǫ/, og i en række håndskrifter fra midten og slutningen af
århundredet optræder den med en høj frekvens, mens den
efter c1300 er på tilbagetog.7 Den er således næsten ene-
rådende i AM 162 A ϑ fol (c1250) og en del af Holm perg
18 4° (c1300), mens den i GKS 2365 4° (c1270), AM 325 I 4°
(c1300), Holm perg 2 4° B (c1250–1300) og AM 623 4°
(c1325) er klart dominerende.8 B ligger altså på linje med
de sidstnævnte håndskrifter. I perioden hvor ⟨ꜹ⟩ er hyppig
som betegnelse for (ældre) /ǫ/, bruger mange skrivere dog
også ⟨o⟩ og ⟨ǫ⟩. Hovedbetegnelsen i A, ⟨o⟩, dominerer så-
ledes også i fx AM 519 a 4° og AM 291 4° (c1275–1300).9 I
samme periode dukker ⟨a[uv]⟩ også op som betegnelse for
ældre /ǫ/ og bliver sammen med ⟨o⟩ den almindeligste be-
tegnelse efter c1300.10 Som fremgået af oversigten ovenfor
rummer A femten tilfælde med ⟨[aA]v⟩ for /ǫ/, mens be-
tegnelsen ikke optræder i B.
I de anførte tal for betegnelserne for /ǫ/ er andenkom-

ponenten i /jǫ/ inkluderet. Da man i denne henseende fin-
der en interessant forskel mellem skriverne, skal forhol-
dene kort omtales. Med undtagelse af de ti i afsnit 4.4.3.1.1
anførte tilfælde med ⟨a⟩ afspejlende /á/ (< // < /ǫ/ foran
/l[fmp]/), to eksempler på ⟨a⟩ i andre tilfælde (‘ꝼıarſpell’
37v11 (poet.) og ‘ıātō’ 30r31) og ét tilfælde med ⟨ø⟩ i po-
esi (‘hıørſ’ 21v42), skrives i A altid ⟨o⟩ (× 353). I B er den

3 Jf. Holtsmark (1936, s. 10), Spehr (1929, s. 108–11) og Lindblad (1954,
s. 115).

4 Jf. Lindblad (1954, s. 115m. henv.). Se ogsåHreinnBenediktsson (1965,
s. 58–9).

5Efter 1300 aftager brugen af ⟨ǫ⟩ dog kraftigt, og i diplomerne fra
c1300–1450 anvendes ⟨ǫ⟩ kun af få skrivere, jf. Stefán Karlsson (1960,
s. 89).

6Baggrunden for brugen af ⟨ꜹ⟩ for /ǫ/ er formentlig at ⟨ꜵ⟩ ofte kan
have en noget åben andenkomponent, der rent grafisk sammenfalder
med andetskaftet på et ⟨v⟩, jf. Lindblad (1954, s. 116). En anden forkla-
ring fremsættes i Guðvarður M. Gunnlaugsson (2006, s. 64, note 7).

7 Som Lindblad (1954, s. 116, note 2) bemærker, er ⟨ꜹ⟩ dog særdeles fre-
kvent i visse håndskrifter fra begyndelsen af 1300-tallet, fx AM 45 fol.
Om grafklassens ret hurtige forsvinden fra skriftsystemet vidner skri-
vemåderne i diplomerne, der i perioden c1300–1450 næsten ikke rum-
mer eksempler på ⟨ꜹ⟩, jf. Stefán Karlsson (1960, s. 89–98). I diplom
nr. 22 (i Stefán Karlsson 1963), der er udstedt på Miklabær, Óslands-
hlíð (Skag.) i 1351, bruges ⟨ꜹ⟩ dog× 3 for /ǫ/ (og × 2 for /au/). I diplom
nr. 13 II (Þing?, 1344) bruges ⟨ꜹ⟩ × 2 for /au/.

8 Jf. Lindblad (1954, s. 116).
9 Jf. Lindblad (1954, s. 117).
10 Jf. Lindblad (1954, s. 116). Om forholdene i diplomerne fra
c1300–1450, se StefánKarlsson (1960, s. 89–98). Brugen af ⟨av au⟩ for
/ö/ skal rimeligvis ses i lyset af at ⟨ꜹ⟩ har kunnet anvendes som beteg-
nelse for såvel /au/ som /ö/, jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 70–1).
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dominerende betegnelse for andenkomponenten derimod
⟨ꜹ⟩ (× 47).Heroverfor finderman otte tilfældemed ⟨o⟩, syv
med ⟨ǫ⟩ og to med ⟨a⟩ (‘ſıalꝼō’ 11r1, hvor manmå regne med
/á/ og ikke /ǫ/, og ‘ıarlom’ 13r32). ⟨ǫ⟩ og ⟨o⟩ kan meget vel
skyldes forlægspåvirkning. Ved ⟨ǫ⟩ understøttes dette ikke
af belæggenes håndskriftgeografiske distribution,mens det
måske kunne siges at være tilfældet ved ⟨o⟩, hvor tre af otte
tilfælde optræder på den selvstændige (korte) 25r.1 Tilfæl-
denemed ⟨ǫ⟩ begrænser sig til gengæld næsten helt tilmjǫk.
Inkluderer man de i afsnit 5.10.1.15 omtalte fire fejlagtige
former uden ⟨ı⟩, optræder ni af elleve eksempler i denne
ordform. At de fire tilfælde med udeladt ⟨ı⟩ netop optræ-
der i formerne med ⟨ǫ⟩ og ikke i de hyppigere tilfælde med
⟨ꜹ⟩, kunne meget vel skyldes mekanisk kopiering. At be-
tegnelsen ⟨ıꜹ⟩ er den dominerende betegnelse for /jǫ/, er
bemærkelsesværdigt, idet det vist ellers kun er tilfældet i
AM 162 A ϑ fol.2 I de fleste øvrige islandske håndskrifter
frem til midten af 1300-tallet er ⟨ıo⟩ den stort set eneste
betegnelse for brydningsdiftongen /jǫ/.3 Den i B mindre
hyppige betegnelse ⟨ıǫ⟩ finderman eksempelvis også i GKS
2087 4° (c1300–28) og AM 748 I a 4° (c1300–25).4
Sammenligner man oversigten over manifestationen af

/ø/ i afsnit 4.4.3.2.14 med den tilsvarende oversigt for /ǫ/
i nærværende afsnit, er det tydeligt at fonemerne /ø/ og
/ǫ/ må være faldet sammen, selvom traditionelle betegnel-
ser for /ǫ/ er forholdsvis hyppigere ved /ǫ/ end ved /ø/.
I A bevidnes dette ikke mindst af ⟨ø⟩, der i 23 sikre til-
fælde anvendes for /ø/, mens det i 15 sikre tilfælde anven-
des for /ǫ/.5 I B bevidnes det særlig af ⟨ꜹ⟩, der i 17 sikre
tilfælde anvendes for /ø/, mens det i ca. 325 sikre tilfælde
anvendes for /ǫ/.6 Sammenfaldets manifestation i skriften
er forventelig, idet man traditionelt regner med at det ind-
træffer c1200.7 Som ved andre lydovergange må man dog
gå ud fra at den har strakt sig over en længere periode, så
distinktionen mellem /ǫ/ og /ø/ i visse egne kan være be-
varet noget længere.8

1 På denne side finder man til gengæld blot ét eksempel på den ellers
hyppige betegnelse ⟨ꜹ⟩.

2 I mindre udstrækning forekommer det også i GKS 2365 4° (c1270) og
AM 748 I a 4° (c1300–25), hvor hovedbetegnelserne er hhv. ⟨ıo⟩ og
⟨ıǫ⟩, jf. Lindblad (1954, s. 156).

3Om visse håndskrifter med alternative betegnelser, se Lindblad (1954,
s. 156). I originaldiplomerne fra c1300–1450 finder man undertiden
⟨au⟩ som andenkomponent i brydningsdiftongen /jǫ/, en brug som
ifølge Stefán Karlsson (1960, s. 91–2) særlig synes at høre hjemme
i Þingeyjarsýsla (ved brug af denne observation i proveniensbestem-
melse må det bemærkes at de pågældende breve er fra perioden
1385–1449).

4 Jf. Lindblad (1954, s. 156).
5 Som allerede bemærket i afsnit 1.3.1.4 er det altså ikke korrekt når
Finnur Jónsson (1932) noterer at de to fonemer holdes adskilt i A.

6Ud over de sikre tilfælde finder man som fremgået af afsnit 4.4.3.2.14
også en række mere eller mindre usikre eksempler som efter al sand-
synlighed ligeledes vidner om sammenfaldet mellem /ø/ og /ǫ/.

7 Jf. Finnur Jónsson (1919), Hreinn Benediktsson (2002m, s. 60–1,
1965, s. 62–7, og 2002g) og Stefán Karlsson (2004, s. 11). Se også
Kristján Árnason (1992).

8Hreinn Benediktsson (2002g, s. 106) pointerer dog at “The merger
of /ǫ/ and /ø/ seems ... to have taken a remarkably short time, one
generation or at most two”. Heroverfor står til dels Stefán Karlssons

Om forlængelse af /ǫ/ (> /á/) foran /l/ + labial eller
velar konsonant, se afsnit 4.4.3.1.1.
Om forlængelse af /ö/ (< /ø ǫ/) foran /ng/, se afsnit

4.4.3.1.2.

Særlige tilfælde
For en nærmere analyse af en række tilfælde hvor det prin-
cipielt er usikkert om man skal regne med /gør/, /ger/,
/gǫr/ eller (mindre sandsynligt) /gjǫr/, se omtalen af sær-
lige tilfælde i afsnit 4.4.3.2.14.
Som bemærket i afsnit 5.9.8 og 5.9.9 er præp./adv. (í)

gegnum/gǫgnum og (í) gegn/gǫgn belagt ni gange i A. I de
seks tilfælde med (í) gegnum/gǫgnum skrives ⟨o⟩ × 5, fx
‘ıgognō’ 24r7 og 34v37, og ⟨e⟩ × 1 i ‘ıgegnō’ 19v8. I alle tre
tilfælde med (í) gegn/gǫgn skrives ⟨e⟩, fx ‘gegn’ 35v54. I B
manifesteres gegnum/gǫgnum i det ene forekommende til-
fælde med ⟨ꜹ⟩ i ‘gꜹgnō’ 13r24, mens gegn/gǫgn i det ene fo-
rekommende tilfælde manifesteres med ⟨e⟩ i ‘gegn’ 14r2.9
Appellativet (eller appellativerne) hǫlðr/hauldr er belagt

fire gange i A. To gange manifesteres rodvokalen som ⟨ꜹ⟩
i ‘hꜹllꝺō’ 21r56 og ‘hꜹllꝺr’ 27v9, mens den sandsynligvis to
gangemanifesteres som ⟨o⟩ i ‘holþar’ 33v36 og ‘holþō’ 32r22
(læsningen af rodvokalen i det sidste eksempel dog ikke
sikker). Da eksemplerne med ⟨ꜹ⟩ begge skrives med ⟨lld⟩,
mens begge eksempler med ⟨o⟩ skrives med ⟨lþ⟩, afspejler
⟨ꜹ⟩ formentlig former med /au/, mens ⟨o⟩ afspejler former
med /ǫ/.10
Adjektivet þrǫngr/þrøngr er belagt én gang i A med ⟨o⟩

‘þnͦgt’ 1v44.
Om öng-former af pron. engi, se afsnit 4.4.3.2.14 og

5.4.4.7.

(1981, s. 281–82) udsagn om at han, skønt han ikke betvivler sammen-
faldets tidlige begyndelse, har set skrivere skelne mellem /ǫ/ og /ø/
omkring 1300 og endda indtil sidste del af 1300-tallet. I dette lys skal
Sveinn Bergsveinsson (1955) vel også betragtes. Han argumenterer for
at sammenfaldet først for alvor er gennemført c1300 (dette afvises i
Hreinn Benediktsson 2002g, s. 106). Om det pågældende sammen-
fald, se desuden Noreen (1923, § 115.2), Hægstad (1942, s. 16) og den i
forrige note anførte litteratur.

9Om gegnum vs. gǫgnum, se Lindblad (1954, s. 106–7 og 221).
10Om hauldr vs. hǫlðr, se Jakob Benediktsson (1960, s. 36 m. henv.).
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4.4.3.2.17 /au/

A B
/au/ ⟨ꜹ⟩ 650 /au/ ⟨ꜹ⟩ 215

⟨av⟩ 38
⟨Av⟩ 5
⟨⟩ 1 (?) ⟨⟩ 8
⟨ø⟩ 1

⟨Ꜹ⟩ 2
⟨ey⟩ 2
⟨au⟩ 1
⟨Au⟩ 1

Tabel 4.24:Manifestationen af /au/

Det i A enkeltstående tilfælde med ⟨ø⟩ for /au/, ‘Høcr’
5v25, optræder i poesi.1
Der er intet bemærkelsesværdigt ved fordelingen af til-

fældene med ⟨av⟩ i A eller af tilfældene med ⟨⟩ i B. Til
gengæld kan der i A registreres en vis overrepræsentation
af ⟨av⟩ for /au/ i poesi, idet knap en erdedel af eksem-
plerne optræder i denne kontekst.2
Begge de i B forekommende eksempler på ⟨ey⟩ for /au/

(‘heygſınſ’ 15r5 og ‘keẏpeyrı’ 12r24) er muligvis skrivefejl.3
At ⟨ꜹ⟩ er så dominerende hos begge skrivere (navnlig

i B) er forventeligt, da ⟨ꜹ⟩ dominerer i langt de fleste hånd-
skrifter fra 1200-tallet. I de allerældste håndskrifter er ⟨au⟩
den almindeligste betegnelse for /au/, men ⟨ꜹ⟩ trænger al-
lerede frem i håndskrifter fra c1200 og bliver den almin-
deligste betegnelse i mellemklassisk tid. Også i senklassisk
tid dominerer den, men man begynder i stigende grad igen
at finde betegnelsen ⟨a[uv]⟩,4 hvilket almindeligvis tilskri-
ves den stigende norske indflydelse på skriften.5 Også i de
islandske originaldiplomer fra c1300–1450 er ⟨a[uv]⟩ den
klart dominerende betegnelse.6

Særlige tilfælde
Om braut/brot(t) og brautu/brottu, se afsnit 5.10.1.3.
Det i B forekommende ‘enꝺılꜹſa’ 16v48 er tolket som

endilausa og ikke endileysa (som tilfældet er hos Fritzner).7
Om hǫlðr/hauldr, se afsnit 4.4.3.2.16.
Om propriet Nikolás/Nikolaus (og sammensætninger

hermed), se afsnit 5.2.1.

1 I de tre øvrige tilfælde med haukr skrives ⟨ꜹ⟩.
2Ved en jævn fordeling skulle man blot forvente omtrent 7% poetiske
belæg.

3 I det sidste tilfælde muligvis foranlediget af diftongen i anden stavelse.
4Der er i vid udstrækning altså tale om en parallel til udviklingen i bru-
gen af ⟨ꜹ⟩ og ⟨a[uv]⟩ for /ö/, jf. afsnit 4.4.3.2.16.

5 Jf. Lindblad (1954, s. 153).
6 Jf. Stefán Karlsson (1960, s. 99). Om betegnelserne for /au/ i 50 hånd-
skrifter fra den ældste tid frem til c1400, se oversigten i Lindblad
(1954, s. 308–16). Om diftongernes betegnelse i den ældste islandske
skrift, se også Hreinn Benediktsson (1965, s. 59).

7 I ONP’s lemmaliste opstilles også kun endilausa. Hvis der både har
eksisteret endilausa og -leysa, er der tale om en direkte parallel til et an-
det appellativ med samme betydning, nemlig loklausa/-leysa (i ONP’s
lemmaliste opstilles loklausa og lokleysumaðr).

Om /ó/ vs. /aug/ i sg. præt. ind. af fljúga, se afsnit
5.8.1.1.2.

4.4.3.2.18 /ei/

A B
/ei/ ⟨eı⟩ 2600 /ei/ ⟨eı⟩ 730

⟨Eı⟩ 100 ⟨Eı⟩ 24
⟨ęı⟩ 2
⟨eí⟩ 2 ⟨eí⟩ 13

⟨éı⟩ 3
⟨Eí⟩ 1

/eir/ ⟨ ̲ ⟩ 719 /eir/ ⟨ ̲ ⟩ 162
⟨ ͛⟩ 1

/rei/ ⟨eı⟩ 1

Tabel 4.25:Manifestationen af /ei/

Til manifestationen af /ei/ er der ikke meget at be-
mærke, idet de helt dominerende betegnelser i såvel A som
B, ⟨[eE][ıí]⟩, er de almindeligste betegnelser i langt de fle-
ste klassiske islandske håndskrifter. Den i A to gange fore-
kommende betegnelse ⟨ęı⟩ kendes (sammen med ⟨æı⟩)8 fra
en række andre håndskrifter fra hele den klassiske periode
som variant til ⟨eı⟩. Fra den mellemklassiske periode næv-
ner Lindblad (1954, s. 154) GKS 2365 4° (c1270), sidste del
af AM 334 fol (92va–108rb, c1271–81), hånd A i MskMS,
AM 291 4° (c1275–1300), AM 162 A ζ fol (1250–1300),
AM 162 D 2 fol (c1250–1300) og AM 327 4° (c1300). Op-
lysningen om at brugen i GKS 2365 4°, hvor forholdet mel-
lem ⟨ęı⟩ og ⟨eı⟩ er ca. 1:30, ligger mest på linje med hånd A
i MskMS og AM 162 A ζ fol,9 må tages med et gran salt
hvad angår hånd A i MskMS, der altså blot rummer to ek-
sempler på ⟨ęı⟩.10

Særlige tilfælde
Om /é/ vs. /eig/ (og muligvis /ég/) i sg. præt. ind. hníga
og stíga, se afsnit 5.8.1.1.1.

4.4.3.2.19 /ey/

A B
/ey/ ⟨ey⟩ 425 /ey/ ⟨ey⟩ 115

⟨Ey⟩ 57 ⟨Ey⟩ 8
⟨éy⟩ 2

Tabel 4.26:Manifestationen af /ey/

8Betegnelsen ⟨æı⟩ er særlig udbredt i 1300-tallet, jf. Stefán Karlsson
(1960, s. 101).

9Lindblad (1954, s. 154) nævner i samme forbindelse AM 623 4°, som
han daterer til c1250, men som ifølge ONP bør dateres til c1325.

10Om betegnelserne for /ei/ i 50 håndskrifter fra den ældste tid frem
til c1400, se oversigten i Lindblad (1954, s. 308–16). Om diftongernes
betegnelse i den ældste islandske skrift, se også Hreinn Benediktsson
(1965, s. 59).

4.4.3.2.19
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Til manifestationen af /ey/ er der intet særligt at be-
mærke. Brugen er således i overensstemmelse med forhol-
dene i langt de fleste mellemklassiske håndskrifter, hvor
betegnelser som ⟨[ęæ]y⟩ er meget sjældne.1

Særlige tilfælde
I modsætning til i A, hvor appellativet ørendi (og sammen-
sætninger hermed) manifesteres med ⟨ø⟩ (× 20, fx ‘ørenꝺı’
6v21), ⟨ę⟩ (× 8, fx ‘ęrenꝺı’ 28r17) og ⟨⟩ (× 3, fx ‘renꝺıſ’
22r57), manifesteres det i B med ⟨ey⟩ i alle tre forekom-
mende tilfælde (‘eyrınꝺa’ 17r42, ‘eyrınꝺı’ 25r46 og ‘eyrınꝺıt’
16v36). Daman ikke ellers finder eksempler på ⟨ey⟩ for /ø/
(/ö/), afspejler ⟨ey⟩ rimeligvis /ey/.2

4.4.4 Infortisvokaler

4.4.4.1 /A/

A B
/A/ ⟨a⟩ 9300 /A/ ⟨a⟩ 2525

⟨á⟩ 1
/An/ ⟨a⟩ 2

/An/ ⟨⟩ 4
/Ar/ ⟨r⟩ 65 /Ar/ ⟨r⟩ 14

⟨⟩ 1 ⟨⟩ 1 (?)
/Arr/ ⟨rr⟩ 1

/rA/ ⟨ ᷓ⟩ 135 /rA/ ⟨ ᷓ⟩ 9
/vA/ ⟨a⟩ 8 /vA/ ⟨a⟩ 3

⟨ ᷓ⟩ 2
/þAr/ ⟨⟩ 1 (?)

Tabel 4.27:Manifestationen af /A/

Som forventet er der ikke meget at bemærke til manife-
stationen af /A/, og det samme gælder for den håndskrift-
geografiske distribution af de varierende betegnelser.
Som nævnt i afsnit 4.3.2.3 skyldes det i A enkeltstående

tilfælde med ⟨á⟩ (adv. hála ‘hálá’ 9r44) formentlig påvirk-
ning fra ⟨á⟩ i første stavelse.
Den mest markante forskel mellem skriverne finder

man i den i A noget mere frekvente brug af ⟨ ᷓ⟩ for /rA/.
I de fire relevante tilfælde med /á-A/ i A indikeres

/á/ (med kontraktion), nemlig i adjektiver i akk. sg.mask.

1Lindblad (1954, s. 155) har kun registreret dem i GKS 2365 4°, AM
291 4° og AM 327 4°. Først i 1300-tallet kan man tale om en øget brug
af ⟨æy⟩, og i diplomerne fra c1300–1450 er denne brug ganske almin-
delig (jf. Stefán Karlsson 1960, s. 104–5). I de ældste islandske hånd-
skrifter er ⟨ey⟩ også den almindeligste betegnelse, men foruden ⟨ęy⟩ og
⟨æy⟩, der er noget almindeligere end i mellemklassiske kilder, finder
man også betegnelser der synes at afspejle labialiseret udtale, fx ⟨eoy⟩
(jf. Lindblad 1954, s. 155). Desuden bruges ⟨a[uv] ꜹ⟩ ikke helt sjældent
som betegnelse for /ey/, hvilket muligvis er reminiscenser af en gam-
mel praksis, ifølge hvilken de latinske grundvokaler bruges som beteg-
nelse for omlydsvokalerne (jf. Hreinn Benediktsson 1965, s. 57). Om
diftongernes betegnelse i den ældste islandske skrift, se også Hreinn
Benediktsson (1965, s. 59).

2Om eventuel analogidannelse (efter sb. eyra), se Johannisson (1941,
s. 40–3).

(‘blan’ 19r35 og ‘gnᷓ’ 6v19) og nom./akk. pl. fem. (‘blar’ 19r52
og ‘ꝼar’ 3r33).3

Særlige tilfælde
Som bemærket i afsnit 5.2.1 optræder propriet Jó(a)n og
sammensætninger hermed i A med ⟨oa⟩ i 31 af 33 tilfælde
(fx ‘Joan’ 34r45), mens der i de resterende to tilfælde skri-
ves ⟨o⟩ (‘Jon’ 29r33 og 30v43). Propriet er ikke belagt i B.

4.4.4.2 /I/

A B
/I/ ⟨ı⟩ 8725 /I/ ⟨ı⟩ 2875

⟨e⟩ 275 ⟨e⟩ 19
⟨í⟩ 3 ⟨í⟩ 2

⟨é⟩ 1
/Ir/ ⟨ ͛⟩ 1750 /Ir/ ⟨ ͛⟩ 175
/Irr/ ⟨ ͛r⟩ 6 /Irr/ ⟨ ͛r⟩ 2
/rI/ ⟨ı⟩ 175 /rI/ ⟨ı⟩ 25
/vI/ ⟨ı⟩ 9 /vI/ ⟨ı⟩ 4

Tabel 4.28:Manifestationen af /I/

Som det fremgår af afsnit 4.3.2.11, udgøres 16 af 19 til-
fælde med ⟨e⟩ i B af pronominalformen ‘ħe’, hvilket må be-
tragtes som en fossilform, der formentlig har vundet ind-
pas i skriverens norm.4 Med tanke på hvor gennemført
brugen af ⟨ı⟩ er, kan der ikke herske tvivl om at skriverens
egen norm har foreskrevet denne betegnelse.5 Har forlæg-
get i en vis udstrækning anvendt ⟨e⟩ for /I/, hvilket forhol-
dene i A kunne antyde (jf. ndf.), har B dermed foretaget en
meget gennemført “oversættelse” til ⟨ı⟩.
Som det fremgår af afsnit 4.3.2.13, optræder det i B en-

keltstående tilfælde med ⟨é⟩ i akk. sg. def. ‘ꝼeét’ 11r21, og
som nærmere omtalt i afsnit 4.4.2 er funktionen efter alt
at dømme stavelsesadskillende (diæresis).
I A finder man relativt set flere skrivemåder med ⟨e⟩,

men også hos denne skriver er betegnelsen særlig frekvent
i visse ordformer. Ud over de 35 tilfælde med ‘ħe’ (jf. af-
snit 5.4.1.9) drejer det sig især om et stort antal eksempler
med ‘ꝼıre’ (jf. afsnit 5.9.6). Ser man bort fra disse former,
der muligvis kan betragtes som en del af skriverens norm,
er det ikke usandsynligt at brugen af ⟨e⟩ er direkte inspi-
reret af forlægget (hvilket ‘ħe’ og ‘ꝼıre’ naturligvis også kan
være). Selvom formerne med ⟨e⟩ optræder i størstedelen af

3 Ifølge den traditionelle fremstilling dukker restituerede former med
/á-A/ først op i 1400-tallet (jf. Stefán Karlsson 2004, s. 15–16). Se
også Bandle (1956, s. 39–40) og (for en generel beskrivelse af kon-
traktionsforhold ved hiatus) Noreen (1923, s. 115–18).

4 Som det fremgår af afsnit 5.4.1.9, er ‘ħe’ den almindeligste skrivemåde
for henni i B, men i modsætning til i A finder man også lignende for-
kortede former med ⟨ı⟩.

5 I hvert fald ét af de resterende tre tilfælde med ⟨e⟩ er forårsaget af en
rettelse, jf. afsnit 4.3.2.11.

4.4.4.2
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A, er de da også særlig frekvente på håndskriftets første
side.1
En anden (mindre) forskel mellem de to skrivere er den

mere frekvente brug af ⟨ ͛⟩ for /Ir/ i A. På trods af at A kun
rummer omtrent 3,5 gange så stor en tekstmængde som B,
finder man 10 gange så mange eksempler på ⟨ ͛⟩ for /Ir/.
Den meget gennemførte brug af ⟨ı⟩ skal ses i ly-

set af at betegnelsen allerede vinder indpas fra c1200.
I de ældste håndskrifter manifesteres infortisvokalerne
som ⟨a⟩ – ⟨e⟩ – ⟨o⟩, men i slutningen af 1100-tallet og i
1200-tallet indtræffer en ændring i manifestationen, så
⟨a⟩ – ⟨e⟩ – ⟨o⟩ først erstattes af ⟨a⟩ – ⟨ı⟩ – ⟨o⟩ og derefter
(ca. 50 år senere) af ⟨a⟩ – ⟨ı⟩ – ⟨u⟩.2 Som vist i Hreinn
Benediktsson (2002m, s. 57, og 2002l) er der ikke tale
om en lydlig ændring i infortisvokalerne, men blot i de-
res identifikation.3 Hreinn Benediktsson forklarer dette
ved at en differentiation mellem kort- og langvokalsyste-
met først forårsager en sænkning af /e/ og derefter (via
en såkaldt “drag-chain-movement”) af /i/.4 Dette medfø-
rer ændringen i identifikationen af /I/, og på tilsvarende
vis er sænkningen af /o/ og /u/ omtrent et halvt århund-
rede senere årsagen til ændringen i identifikation af /U/
(jf. næste afsnit).
Blandt de ældste kilder der mere eller mindre konse-

kvent anvender ⟨ı⟩, nævner Lindblad (1954, s. 158) AM
655 III 4° (c1200), AM 655 IV 4° (c1200–25), AM 655
VI 4° (c1200–25), AM 677 4° (c1200–25) og NRA 52
(c1225). Fra den mellemklassiske periode, hvor ⟨ı⟩ anvendt
mere eller mindre konsekvent er reglen, nævner han for-
uden MskMS (A og B) og det af ham undersøgte GKS
2365 4° (c1270), AM 162 A ϑ fol (c1250), AM 162 A ζ fol
(c1250–1300), GKS 1157 fol (A, c1250), Holm perg 2 4° B
(c1250–1300) og AM 325 I 4° (c1300).5 I en række kilder
fra samme periode finder man imidlertid ⟨e⟩ og ⟨ı⟩ brugt
mere side om side, oftest med ⟨ı⟩ som den dominerende
betegnelse,6 selvom det omvendte også forekommer.7
Hos begge skrivere kontraheres /é-I/ konsekvent und-

tagen i nom./akk. sg. i bestemt form af neutrale substanti-
ver på /é/, hvor der altid indikeres /éI/. I A finder man så-
ledes 22 tilfælde med ⟨eı⟩ (fx ‘ꝼeıt’ 8v9), to tilfælde med ⟨ee⟩
(‘ꝼeet’ 22v28 og ‘galga treet’ 21v54) og ét tilfælde med ⟨eí⟩

1 Jf. i denne forbindelse også tabellerne over vokalens manifestation i
den efterhængte artikel i afsnit 5.6.

2Om den videre manifestation af /I/ op gennem tiden kan det be-
mærkes at ⟨ı⟩ er den hyppigste betegnelse frem til c1550 (således også
i Oddur Gottskálkssons Nye Testamente), hvorefter ⟨e⟩ i stigende
grad tager over og generelt dominerer i 1600-tallet (allerede i Gud-
brandsbiblen) og langt ind i 1700-tallet (jf. Björn K. Þórólfsson 1925,
s. xxii–xxiii, og Bandle 1956, s. 57–60).

3 Jf. også Hreinn Benediktsson (1965, s. 72–3).
4Differentiationen udspringer af sammenfaldet mellem /e/ og /ę/ (om
dette sammenfald, se afsnit 4.4.3.2.3).

5Lindblad nævner også AM 623 4°, der imidlertid ifølge ONP skal da-
teres til c1325.

6 Jf. Lindblad (1954, s. 159).
7Det er således tilfældet i det med MskMS nogenlunde samtidige AM
519 a 4°, hvor man ifølge de Leeuw van Weenen (2009, s. 54) finder
over dobbelt så mange tilfælde med ⟨e⟩ som ⟨ı⟩ (vokaler i visse afled-
ninger inkluderes).

(‘treín’ 2r3), mens B rummer ti eksemplermed ⟨eı⟩ (fx ‘treıt’
15r40), ét med ⟨éı⟩ (‘ꝼéıt’ 17v9) og ét med ⟨eé⟩ (‘ꝼeét’ 11r21).
I begge relevante tilfælde med /ǽ-I/ hos hver af skriverne
skrives ⟨eı⟩. I såvel A som B drejer det sig om konjunk-
tivformen sǽi (af sjá), nemlig ‘ſeı’ 34r46 og 37r56 i A og
‘ſeı’ 15r39 og 16v50 i B.8 Om appellativet sǽ(i)ng, se afsnit
4.4.3.2.5.

Særlige tilfælde
Om vokalforholdene i den efterhængte artikel, se afsnit
5.6.

4.4.4.3 /U/

A B
/U/ ⟨o⟩ 4925 /U/ ⟨o⟩ 900

⟨v⟩ 375 ⟨v⟩ 120
⟨u⟩ 18 ⟨u⟩ 100
⟨ǫ⟩ 1 ⟨ǫ⟩ 1

⟨⟩ 1
/dU/ ⟨⟩ 8
/ddU/ ⟨d⟩ 1
/gU/ ⟨⟩ 1

/rU/ ⟨o⟩ 10 /rU/ ⟨o⟩ 1
/rUm/ ⟨ꝝ⟩ 3 /rUm/ ⟨ꝝ⟩ 1
/Ur/ ⟨ ⟩ 17 /Ur/ ⟨ ⟩ 1

/þU/ ⟨⟩ 5

Tabel 4.29:Manifestationen af /U/

Som anført i afsnit 4.3.2.69 optræder det i B enkeltstå-
ende tilfælde med ⟨⟩ i ‘ıotn’ 15v19, og som anført i af-
snit 4.3.2.46 optræder de enkeltstående tilfælde med ⟨ǫ⟩ i
‘hoꝼþǫ’ 6v56 i A og ‘ſıǫ’ 15v21 i B. I det førstnævnte tilfælde
er der formentlig tale om en fejlskrivning under påvirkning
af vokalen i første stavelse, mens der i det sidstnævnte til-
fælde er tale om et poetisk belæg (síu), som formentlig er
blevet misforstået af skriveren.
Selvom de sjældnere skrivemåder med ⟨u v⟩ ikke optræ-

der helt jævnt i håndskriftet, kan der hverken i A eller B
noteres noget særlig bemærkelsesværdigt ved den hånd-
skriftgeografiske distribution. Brugen af ⟨u v⟩ synes ikke
betinget af grafotaktiske eller fonetiske forhold,9 og ⟨u v⟩
må snarest beskrives som (sjældnere) frie varianter til ⟨o⟩.10
Såvel ⟨o⟩ som ⟨u⟩ og ⟨v⟩ synes altså at tilhøre begge

skriveres normer,11 men formerne med ⟨u v⟩ er noget

8 I sådanne former finder man såvel kontraherede som ukontraherede
former fra de ældste håndskrifters tid (jf. Noreen 1923, § 135).

9Der kan ikke noteres nogen særlig højfrekvent brug af ⟨u v⟩ efter sta-
velser med høj vokal, i hvert fald ikke i nær samme udstrækning som
noteret i de tidligste håndskrifter med ⟨u v⟩ for /U/ (jf. Hreinn Bene-
diktsson 2002l, s. 85).

10Leksikalske aspekter kan have spillet ind. Jf. således skrivningen af
oblik kasus af faðir (og sammensætninger hermed) i B, hvor skriveren
i samtlige 12 tilfælde benytter ⟨u v⟩ (se oversigten i afsnit 5.1.4.2).

11Bemærk dog at ⟨u⟩ er langt hyppigere i B end i A.

4.4.4.3
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mere frekvente i B, hvor forholdet mellem ⟨o⟩ og ⟨u v⟩ er
ca. 80% : 20%, mens det i A er ca. 90% : 10%. Som nævnt
i foregående afsnit er det først fra c1250 atman for alvor be-
gynder at identificere /U/ med /u/ og følgelig ændrer ma-
nifestationen fra ⟨o⟩ til ⟨u v⟩. Anden halvdel af 1200-tallet
må derfor betragtes som en overgangsperiode med temme-
lig stor variation fra skriver til skriver. I dette lys er forskel-
lene mellem A og B ikke særlig store,1 og Lindblad (1954,
s. 172) henfører da også både A og B til en gruppe mellem-
klassiske håndskrifter som overvejende anvender ⟨o⟩, men
har “ett ganska påfallande inslag av tecken för u-ljud”.2
Hos begge skrivere indikeres /á/ i samtlige tilfælde med

/á-U/. I A drejer det sig om seksten tilfælde med verbalfor-
mer (fx ‘nā’ 29v13, ‘ſa’ 8v18 og ‘ſaſc’ 19r27) og elleve tilfælde
med adjektiver i dat. sg.mask. eller dat. pl. (fx ‘blā’ 21v4, ‘ꝼā’
7v22 og ‘ſmā’ 22r34). I B drejer det sig om seks tilfælde med
verbalformer (fx ‘ſa’ 16r31 og ‘ſamꝺz’ 10v15), fire tilfælde
med adv. smám (fx ‘ſmā’ 11v36)3 og ét tilfælde med et ad-
jektiv i dat. sg. neut. (‘ꝼa’ 17v38). B rummer to tilfælde med
/ú-U/. I det ene af disse indikeres /ú/ (‘bm’ 11r53), mens
der i det andet indikeres /ú-U/ (‘bv’ 13v23).4Hvis ikke det
sidstnævnte tilfælde er en skrivefejl, synes der at være tale
om et temmelig tidligt belæg på en restitueret form med
/ú-U/, da sådanne former ifølge den traditionelle fremstil-
ling først dukker op i 1400-tallet (jf. Stefán Karlsson 2004,
s. 15–16).5

Særlige tilfælde
Om /U/ som vokal i enklitiske former af þú, se afsnit
5.4.1.2.
Om vokalen i enklitiske plurale tredjepersonsformer af

vera, (-r)ó, hvor man må regne med /ó/ som følge af neut-

1Et godt eksempel på variationen inden for ét og samme håndskrift fra
anden halvdel af 1200-tallet er nævnt i Hreinn Benediktsson (2002l,
s. 83). I NRA 71, 72, 72 B, 76 + AM 921 4° IV (Life of Saint Gregory
and his Dialogues) bruger to af skriverne ⟨ı⟩ – ⟨o⟩ på regelmæssig vis,
mens den tredje bruger ⟨ı⟩ – ⟨u⟩.

2 Som andre eksempler nævnes AM 334 fol A (c1260–70), Lbs frg 82
(c1258–64), Holm perg 2 4° B (c1250–1300), AM 291 4° (c1275–1300)
og AM 162 D 2 fol (c1250–1300). I en række andre mellemklassiske
håndskrifter er ⟨o⟩ endnu mere dominerende. Som eksempler nævner
Lindblad (1954, s. 172) ud over det af ham undersøgte GKS 2365 4°
(c1270), hvor forholdet mellem ⟨o⟩ og ⟨v⟩ anslås til at være ca. 30:1
(svarende til ca. 97% : 3%), bl. a. AM 162 A ϑ fol (c1250), GKS 1157
fol B (c1250), AM 334 fol B (c1260–70), sidste del af samme hånd-
skrift (92va–108rb, c1271–1281) og AM 519 a 4° (c1280). I det sidst-
nævnte håndskrift er forholdetmellem ⟨o⟩ og ⟨u v⟩ ifølge de Leeuw van
Weenen (2009, s. 56) imidlertid 71% : 29%, og ⟨u v⟩ er dermed mere
frekvent end i MskMS – kan en del af forskellen mellem de Leeuw
van Weenens og Lindblads optælling skyldes forskellig behandling af
visse afledningssuffikser? Endelig finder man navnlig blandt de yngre
mellemklassiske kilder eksempler på håndskrifter, hvor ⟨u v⟩ domi-
nerer. Som eksempler nævner Lindblad (1954, s. 172) bl. a. GKS 1157
fol A (c1250), ældste del af AM 279 a 4° (c1250–75), AM 162 A ζ fol
(c1250–1300) og AM 325 I 4° (c1300).

3 I adv. smám finder man dog vel heller ikke på noget tidspunkt /á-U/.
4Da man ikke finder andre sikre eksempler på brug af dobbeltbeteg-
nelse for længdemarkering, forekommer det ikke rimeligt at tolke ⟨vv⟩
som /ú/.

5 Se også Bandle (1956, s. 69–70) og Noreen (1923, s. 115–18).

raliseringen af kvantitetsdistinktionen i trykstærk udlyd,
se afsnit 4.4.3.2.8.
Om ‘ꜹlvþ’ 6r9 og ‘ꜹlǫþar vın’ 14v10, se afsnit 4.4.3.2.10.
Om ‘ettstẏrꝺō’ 19v43, se afsnit 4.4.3.2.16.
Om svarabhaktivokalen, se afsnit 4.4.5.2.12.

4.4.5 Konsonanter
I de følgende afsnit behandles konsonanterne med ud-
gangspunkt i det i afsnit 4.1 opstillede referencesystem.
Rækkefølgen er holdt alfabetisk (/b bb/, /d dd/, /f ff/,
/g gg/, /h hl hn hr/, /j/, /k kk/, /l ll/, /m mm/, /n nn/,
/p pp/, /r rr/, /s ss/, /t tt/, /v/ og /þ/). Inden reference-
systemets enkelte fonemer gennemgås i afsnit 4.4.5.2, fin-
derman bemærkninger til konsonanternes kvantitet (foran
andre konsonanter) i afsnit 4.4.5.1.

4.4.5.1 Bemærkninger til konsonanternes kvantitet
Da reglerne for konsonantforkortelse foran andre konso-
nanter i oldislandsk ikke kan betragtes som entydige,6 bl. a.
pga. neutraliseringer og den deraf følgende variation i tolk-
ningen af kvantitetsforholdene og pga. analogivirkninger
(særlig forårsaget af morfofonemiske associationer), skal
der i det følgende redegøres for samtlige (etymologisk)
lange konsonanter foran andre konsonanter. I tabel 4.30
anføres en oversigt over samtlige sådanne konsonanter,
uanset om der i redegørelserne for de enkelte fonemer i
afsnit 4.3 og andetsteds i nærværende kapitel er blevet reg-
net med /CC/ – som i tilfældet (etymologisk) /kk/ foran
/j/ – eller /C/ – som i tilfældet (etymologisk) /kk/ foran
/s/.
I tabellen angives for hver af skriverne i første kolonne

de pågældende (etymologisk) lange konsonanter, i anden
kolonne den efterfølgende kontekst, i tredje og erde ko-
lonne hhv. betegnelser indikerende kort konsonant og an-
tal eksempler derpå, og i femte og sjette kolonne hhv. be-
tegnelser indikerende lang konsonant og antal eksempler
derpå. Ved angivelse af den efterfølgende kontekst indike-
rer en notation som /-s/ at det følgende /s/ tilhører anden
del af en sammensætning.7
Ved /dd/ og /ll/ indikeres hos begge skrivere i meget

vid udstrækning lang konsonant foran andre konsonan-
ter.8 Det samme gælder for /rr/ i A (ikke belagt i B), men
bemærk at materialet er meget sparsomt.

6Det samme gælder for redegørelsen for de pågældende regler. Sam-
menlign eksempelvis Hoffory (1885, s. 38–78), Jón Þorkelsson (1901),
Sjöros (1917), Noreen (1923, § 284), Alexander Jóhannesson (1923–24,
§ 283), Heusler (1932, § 189), Bandle (1956, § 59) og Hreinn Bene-
diktsson (1972, s. 173).

7Under /-l/ er inkluderet tilfælde med afledninger på -lig-.
8Ved /dd/ er materialet imidlertid meget sparsomt med undtagelse af
stillingen foran /r/. Ud over de i tabellen anførte tal rummer A ét til-
fælde med ⟨dz⟩ for /dds/.

4.4.5.1
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A B
/dd/ /dd/ /-g/ ⟨dd⟩ 1

/-n/ ⟨d⟩ 1 ⟨dd⟩ 1
/r/ ⟨d⟩ 1 ⟨dd⟩ 38 /r/ ⟨d⟩ 1 ⟨dd⟩ 13
/s/ ⟨dd⟩ 1 /s/ ⟨dd⟩ 1
/-s/ ⟨dd⟩ 1

/-v/ ⟨d⟩ 1

/gg/ /-d/ ⟨ɢ⟩ 3 /gg/
/j/ ⟨ɢ⟩ 164 /j/ ⟨ɢ gg⟩ 53

/-l/ ⟨g⟩ 1
/n/ ⟨g⟩ 1 ⟨ɢ⟩ 4
/r/ ⟨ɢ gg⟩ 61 /r/ ⟨ɢ gg⟩ 21
/s/ ⟨g c⟩ 13 ⟨ɢ⟩ 1 /s/ ⟨ɢ⟩ 2
/-s/ ⟨gg⟩ 1 2
/t/ ⟨g⟩ 3 /t/ ⟨g c⟩ 2
/v/ ⟨g⟩ 2 ⟨ɢ⟩ 21 /v/ ⟨ɢ gg⟩ 11
/þ/ ⟨g⟩ 21 ⟨ɢ⟩ 1 /þ/ ⟨g⟩ 2

/kk/ /j/ ⟨k⟩ 1 ⟨cc ck⟩ 91 /kk/ /j/ ⟨cc ck kc⟩ 29
/-l/ ⟨c⟩ 1 ⟨cc⟩ 1 /-l/ ⟨c k⟩ 1
/n/ ⟨c⟩ 3 ⟨cc⟩ 1 /n/ ⟨c k⟩ 5
/r/ ⟨c k⟩ 17 ⟨cc ck⟩ 20 /r/ ⟨c k⟩ 7
/s/ ⟨c⟩ 4 /s/ ⟨c k⟩ 1
/-s/ ⟨c⟩ 1 ⟨cc⟩ 1
/t/ ⟨c g⟩ 4 /t/ ⟨c k⟩ 3
/þ/ ⟨c⟩ 3
/v/ ⟨cq ck⟩ 79 /v/ ⟨cq kk cc⟩ 68

/ll/ /d/ ⟨ll⟩ 5 /ll/
/-d/ ⟨l⟩ 1 ⟨ll⟩ 59 /-d/ ⟨ll⟩ 10
/-f/ ⟨ll⟩ 6 /-f/ ⟨ll⟩ 1
/-g/ ⟨ll⟩ 5 /-g/ ⟨ll⟩ 1

/-j/ ⟨ll⟩ 1
/-k/ ⟨ll⟩ 11 /-k/ ⟨ll⟩ 1
/-m/ ⟨ll⟩ 9
/n/ ⟨ll⟩ 2
/-n/ ⟨ll⟩ 2
/r/ ⟨ll⟩ 98 /r/ ⟨ll⟩ 21
/-r/ ⟨ll⟩ 6 /-r/ ⟨ll⟩ 4
/s/ ⟨ll⟩ 39 /s/ ⟨ll⟩ 10
/-s/ ⟨l⟩ 1 ⟨ll⟩ 20 /-s/ ⟨ll⟩ 1
/t/ ⟨ll⟩ 134 /t/ ⟨ll⟩ 34
/-t/ ⟨ll⟩ 6 /-t/ ⟨ll⟩ 2
/-þ/ ⟨ll⟩ 5
/-v/ ⟨ll⟩ 27 /-v/ ⟨ll⟩ 2

/mm/ /-d/ ⟨m⟩ /mm/
/-l/ ⟨m⟩ 2 /-l/ ⟨m⟩ 3
/r/ ⟨m⟩ 4 ⟨ṁ⟩ 1 /r/ ⟨m⟩ 2

/s/ ⟨m⟩ 1
/t/ ⟨m⟩ 2 /t/ ⟨m⟩ 19

Tabel 4.30: Konsonantgeminering (fortsættes)
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A B
/nn/ /d/ ⟨n⟩ 19 ⟨ɴ⟩ 1 /nn/ /d/ ⟨n⟩ 4

/-d/ ⟨ƞ⟩ 1
/-f/ ⟨ɴ ƞ ƞ⟩ 12 /-f/ ⟨n⟩ 3 ⟨ ƞ⟩ 2
/-g/ ⟨ɴ ƞ⟩ 4
/-j/ ⟨ɴ⟩ 2
/k/ ⟨ƞ ƞ⟩ 3
/-l/ ⟨ɴ ƞ⟩ 23 /-l/ ⟨n⟩ 5
/-m/ ⟨ɴ⟩ 1 /-m/ ⟨n⟩ 1 ⟨⟩ 1
/r/ ⟨ɴ ɴ ƞ⟩ 13
/-r/ ⟨ɴ ƞ⟩ 3 /-r/ ⟨n⟩ 3
/s/ ⟨n⟩ 1 ⟨ɴ ƞ ƞ⟩ 36 /s/ ⟨n⟩ 6
/-s/ ⟨ɴ ƞ⟩ 10 /-s/ ⟨n⟩ 5 ⟨⟩ 3
/t/ ⟨n⟩ 8 ⟨ɴ⟩ 2 /t/ ⟨n⟩ 4
/-þ/ ⟨ɴ⟩ 3
/-v/ ⟨ɴ ƞ⟩ 3 /-v/ ⟨⟩ 1

/pp/ /-f/ ⟨⟩ 2 /pp/ /-f/ ⟨p⟩ 1
/-g/ ⟨⟩ 9 /-g/ ⟨p⟩ 1
/-l/ ⟨⟩ 14 /-l/ ⟨p⟩ 5 ⟨pp⟩ 1
/r/ ⟨⟩ 2 /r/ ⟨p⟩ 1
/-r/ ⟨⟩ 1 /-r/ ⟨p⟩ 1
/þ/ ⟨p⟩ 1
/s/ ⟨p⟩ 2
/-s/ ⟨⟩ 2

/rr/ /n/ ⟨ʀ⟩ 2
/-s/ ⟨ʀ⟩ 3
/-t/ ⟨ʀ⟩ 3

/ss/ /-f/ ⟨ſſ ⟩ 1 /ss/
/-k/ ⟨ſſ ⟩ 2 /-k/ ⟨s⟩ 1

/-l/ ⟨ſ ⟩

/tt/ /-j/ ⟨tt⟩ 1 /tt/
/-l/ ⟨t⟩ 3 /-l/ ⟨t⟩ 2

/n/ ⟨t⟩ 3
/-n/ ⟨t⟩ 3
/r/ ⟨t⟩ 6 ⟨tt⟩ 2 /r/ ⟨t⟩ 3

Tabel 4.30: : Konsonantgeminering (fortsat)

4.4.5.1



Fonografematisk analyse 181

Ved /mm/ er forholdene også meget ens hos de to skri-
vere, idet der med en enkelt undtagelse i A altid indikeres
kort konsonant.1
Ved andre (etymologisk) lange konsonanter er forhol-

dene mere komplicerede, og i valget mellem enkelt- eller
dobbeltbetegnelse finder man dels forskelle betinget af den
efterfølgende konsonant, dels forskelle mellem skriverne.
Ved /gg/ er forholdene i vid udstrækning ens hos de to

skrivere.2Med undtagelse af to tilfælde i A indikeres kon-
sekvent /gg/ foran /j r v/ i såvel A som B. Med en enkelt
undtagelse i A indikerer begge skrivere til gengæld kort
konsonant foran /t/ og /þ/. Særlig situationen foran /þ/
er interessant, ikke blot fordi eksemplerne i A er så for-
holdsvis talrige, men også fordi man i senere tid foran /þ/
finder udtale med både plosiv (svarende til /gg/) og frikativ
(svarende til /g/), en fordeling som er dialektalt bestemt.3
Med en enkelt undtagelse i A indikeres hos begge skri-

vere konsekvent lang konsonant ved /kk/ foran /j v/.
Foran /r/ indikeres i A næsten lige hyppigt lang og kort
konsonant. De 17 tilfælde med ⟨c k⟩ begrænser sig til pro-
nominalformerne ok(k)r (× 10, fx ‘ocr’ 6v33) og yk(k)r (× 7,
fx ‘ẏcr’ 6v11), i hvilke der til gengæld aldrig indikeres lang
konsonant. De 20 tilfælde med ⟨cc ck⟩ udgøres af ‘boccr’
29r53, ‘bvccr’ 35v12, ‘ꝺreccr’ 8r11, ‘ꝺręccr’ 24r36, ‘ꝺrẏccr’
1v56, ‘ꝺøccr’ 30v20, ‘ꝺøcc ’ 8v40, ‘ꝼlockr’ 32r2 og ‘ꝼolcraccr’
30r48, ‘occra’ 5v16, ‘ockra’ 30r36, ‘occrō’ 27r28, ‘ockrō’
27r19, 27r24, 34v3 og 34v14, ‘ſcoccr’ 8v40, ‘ẏcc’ᷓ 8r36 og
‘ẏccrō’ 5v3. I ingen tilsvarende former indikeres kort kon-
sonant. I B indikeres altid /k/ i denne kontekst, men be-
mærk at der er tale om syv beslægtede eksempler (prono-
minalformerne ‘okr’ 17r30, ‘ocrır’ 14r14, ‘ocro’ 14r15, ‘ykrō’
16r34, ‘ykr’ 11r32 (bis) og ‘ẏkr’ 16r34). Mens begge skrivere
konsekvent indikerer kort konsonant i de personlige pro-
nominalformer ok(k)r og yk(k)r, indikerer hånd A– imod-
sætning til B – altid /kk/ i synkoperede former af de pos-
sessive pronomener okkarr og ykkarr.4 Foran andre konso-
nanter indikeres (næsten) altid kort konsonant.
Ved /nn/ er der klare forskelle mellem skriverne. I A in-

dikeres meget konsekvent lang konsonant undtagen i stil-
lingen foran /d/ og /t/, hvor former med ⟨n⟩ er i markant
flertal (ikke mindst ved /t/). I B indikeres konsekvent kort
konsonant foran /d t/, og mens dette harmonerer med for-
holdene i A, er situationen i B foran andre konsonanter i
vid udstrækning en anden. Som det fremgår af oversigtsta-
bellen, indikeres i langt højere grad /n/ foran andre kon-
sonanter i B, også i tilfælde med stavelsesgrænse foran de
pågældende konsonanter.5

1Det forholdsvis lave antal eksempler i A skal ses i lyset af at skriveren
oftest anvender nasalstreg (som ikke er registreret som eksempel på
/m/).

2Eneste egentlige forskel mellem skriverne finder man foran /s/, hvor
B indikerer /gg/ i begge de forekommende tilfælde, mens A i 13 af 14
tilfælde indikerer /g/.

3 Jf. yderligere bemærkninger og henvisninger i afsnit 4.4.5.2.4.
4 For yderligere bemærkninger hertil, se afsnit 5.4.2.2 og 5.4.2.5.
5Ud over de i tabellen anførte tal rummer B ét tilfælde med ⟨nd⟩ (for
/nn/) foran /s/.

Ved /pp/ er forskellene mellem skriverne endnu tydeli-
gere. Mens B med en enkelt undtagelse gennemfører ⟨p⟩,6
anvender A med blot tre undtagelser ⟨⟩.7 De eneste til-
fælde med ⟨p⟩ i A optræder foran /þ/ og /s/, hvilket i
begge tilfælde formentlig udspringer af en neutralisering
af kvantitetsdistinktionen.8 Som det fremgår af oversigten,
er /kkþ/ og /kks/ ikke belagt i B.
Ved /ss/ og /tt/ er eksemplerne så få at det principielt

er vanskeligt at konkludere noget om skrivernes praksis.
Bemærk dog at der foran /r/ i seks tilfælde i A indikeres
/t/ over for to tilfælde med /tt/, mens der i B i de tre fore-
kommende tilfælde indikeres kort konsonant.9

4.4.5.2 Referencesystemets konsonantfonemer

4.4.5.2.1 /b/ og /bb/

A B
/b/ ⟨b⟩ 2325 /b/ ⟨b⟩ 575

⟨B⟩ 36 ⟨B⟩ 2
/bb/ ⟨⟩ 4 /bb/ ⟨⟩ 2

Tabel 4.31:Manifestationen af /b/ og /bb/

Til manifestationen af /b/ og /bb/ er der intet særligt at
bemærke. ⟨⟩ (og ⟨bb⟩) er i islandske håndskrifter gennem
hele middelalderen den helt dominerende manifestation af
/bb/. Selvom ⟨ʙ⟩ anbefales for /bb/ i Den første grammati-
ske afhandling, slår brugen aldrig igennem.10

Særlige tilfælde
Som bemærket i afsnit 5.9.21 finder man i B to eksempler
på præp./adv. umb (‘b’ 15v30 og 16r48). Desuden finder
man ét eksempel på app. umbráð (‘braðı’ 10r23). A rum-
mer ingen tilsvarende tilfælde.

6Bemærk at man bortset fra ét tilfælde altid finder stavelsesgrænse mel-
lem /pp/ og den efterfølgende konsonant.

7Bortset fra to tilfælde foran /r/ finder man altid stavelsesgrænse efter
⟨⟩.

8Bemærk dog at man kun finder hhv. ét og to eksempler foran /þ/ og
/s/.

9 Jf. i denne forbindelse også bemærkningerne til former med ⟨tt⟩ for
/t/ foran /r/ i afsnit 4.4.5.2.14.

10 Jf. Lindblad (1954, s. 64).Denmanglende brug af ⟨ʙ⟩ skyldes rimeligvis
den lave frekvens hvormed /bb/ optræder.

4.4.5.2.1
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4.4.5.2.2 /d/ og /dd/

A B
/d/ ⟨d⟩ 3850 /d/ ⟨d⟩ 975

⟨D⟩ 12 ⟨D⟩ 2
⟨ð⟩ 1 ⟨ð⟩ 27
⟨dd⟩ 2 ⟨dd⟩ 2

/ds/ ⟨z⟩ 75 /ds/ ⟨z⟩ 4
/dst/ ⟨z⟩ 1

/dU/ ⟨⟩ 8
/ld/ ⟨ll⟩ 1–2
/ld-l/ ⟨ll⟩ 2
/nd/ ⟨ɴ⟩ 7

⟨ƞ⟩ 5
⟨n⟩ 3 /nd/ ⟨n⟩ 1
⟨ƞ⟩ 2

/dd/ ⟨dd⟩ 190 /dd/ ⟨dd⟩ 37
⟨d⟩ 2 ⟨d⟩ 2

⟨dð⟩ 1
⟨þ⟩ 2

/ddU/ ⟨d⟩ 1
/dds/ ⟨dz⟩ 1

Tabel 4.32:Manifestationen af /d/ og /dd/

De 27 tilfælde i B med ⟨ð⟩ for /d/ fordeles nogenlunde
jævnt. Som det fremgår af afsnit 4.3.2.10, er der tale om
ordformer som fra gammel tid har /d/, og der er ikke grund
til at regne med andet end plosiver i disse eksempler. Be-
mærk at kun ⟨ð⟩ anvendes i denne funktion, ikke ⟨þ⟩. Be-
mærk også at tilfældene med ⟨ð⟩ for /d/ kun optræder
efter /n/, hvilket formentlig indirekte indikerer overgang
/nþ/ > /nd/ i form af omvendte skrivemåder (jf. afsnit
4.4.5.2.16). Fænomenet spiller ingen rolle i A, der forment-
lig kun rummer ét eksempel på ⟨ð⟩ for /d/.1
Tilfældenemed ⟨dd⟩ for /d/må betragtes som skrivefejl.
Tilfældene med /s/-forbindelser behandles i afsnit

4.4.5.2.13. Om tilfælde med assimilation eller bortfald af
/d/, se ndf. under “Særlige tilfælde”.
De to tilfælde med ⟨d⟩ for /dd/ hos hver af skriverne

(‘maꝺaþar.ſ.’ 35v40 og ‘v ꝼøꝺr’ 27r3 i A, ‘oꝺuıtı’ 13r5 og
‘staꝺꝛ’ 12v17 i B) må snarest betragtes som fejlskrivninger,2

1Eksemplet (‘lanꝺſcẏllð ’͛ 4r55) er muligvis en afskrivningsfejl (forveks-
ling af en på |ꝺ| følgende abbreviatur (⟨ ͛⟩) med tværstregen på et ⟨ð⟩.)
Om app. vinsǽld, se ndf. under “Særlige tilfælde”.

2Brugen af ⟨d⟩ for /dd/ skyldes næppe en mistolkning af et forlægs ka-
pitæl. Ud over det lave antal eksempler taler det imod dette at en sådan
kapitæl kun er fundet i AM 623 4° fra c1325 (således dateret i ONP
– tidligere har man betragtet håndskriftet som ældre, jf. fx Hreinn
Benediktsson 1965, s. xxxvii). Den manglende brug af kapitælen som
betegnelse for /dd/ skal formentlig ses i lyset af at den let har kunnet
forveksles med det unciale ⟨d⟩ (|ꝺ|). Det er endda ikke usandsynligt
at Den første grammatiker rent faktisk har anbefalet brugen af |ꝺ| i
denne funktion, idet en forstørret udgave af denne graf kunne anven-
des som majuskelgraf. Dette har været uproblematisk i den ældste tid,
hvor man konsekvent brugte ret |d| for /d/, men volder problemer når
man begynder at anvende |ꝺ| for /d/ (jf. Hreinn Benediktsson 1965,

og det samme kan siges om de i B enkeltstående tilfælde
med ⟨dð⟩ (‘staꝺðꝛ’ 15v27) og ⟨þ⟩ (‘qþᷓı’ 16v4).
Denmeget gennemførte brug af ⟨dd⟩ for /dd/ harmone-

rer med brugen i langt de fleste klassiske håndskrifter.
Brug af kapitæl er som nævnt i note 2 uhyre sjælden, og
det samme kan siges om ⟨⟩, som Lindblad kun har regi-
streret i GKS 2365 4°.3

Særlige tilfælde
Brugen af ⟨þ⟩ i præt. gegndi ‘gegnþı’ 12r11 og skygndi ‘ſcygþı’
11v47 indikerer rimeligvis metatese eller konsonantsvind i
trekonsonantgruppen (jf. afsnit 4.3.2.77).
Man må regne med /d/ i præt. af sigla i de hhv. 19 og 2

tilfælde i A og B (jf. afsnit 4.3.2.8).
hǫlðr/hauldr er belagt fire gange i A i poetisk kontekst,

og som nærmere omtalt i afsnit 4.4.3.2.16 afspejler to af til-
fældene (‘hꜹllꝺō’ 21r56 og ‘hꜹllꝺr’ 27v9) rimeligvis hauldr,
idet der skrives ⟨lld⟩.
I A finder man tre tilfælde med appellativer på -sǽld/

-sǽlð og ét eksempel på appellativet hvíld/hvílð. I disse til-
fælde må dentalen betegnes som usikker, da forholdene
i de ældste håndskrifter indikerer eksistensen af analogi-
ske former med /þ/.4 Appellativet hvíld/hvílð manifeste-
res med ⟨d⟩ i det ene forekommende tilfælde (‘hvılꝺar’
6r50), mens appellativerne på -sǽld/-sǽlð manifesteres én
gang med ⟨ð⟩ (‘vınſelða’ 25r6) over for to eksempler på ⟨d⟩
(‘ꝼarſellꝺ’ 20v28 og ‘vſıgrſęllꝺ’ 9r16).
Som det fremgår af afsnit 4.3.2.39, optræder de tre ek-

sempler på ⟨n⟩ for /nd/ i A i propriet Þrándheimr, fx
‘þnᷓheīe’ 27v56 (i samme proprium finder man 22 mod-
eksempler med manifesteret /d/).5 De 14 tilfælde i A
med ⟨ƞ ƞ ɴ⟩ for /nd/ optræder i komposita i forbindel-
serne /nd-s/ × 6 (‘aƞſcot’ 3v10, ‘aƞstẏgð’ 1v24, ‘aƞſvor’
3v6, ‘ꝼıaɴſcapaþız’ 36r42, ‘haƞſolō’ 29r2 og ‘vaƞſet’ 1v23),6
/nd-t/ × 5 (‘hvınaɴtorþa’ 33v47, ‘haɴtekıɴ’ 32r7 og 35r14
samt ‘haɴtecn’͛ 21v43 og 32r7)7 og /nd-k/ × 3 (‘vaƞqþı’ 1v5,
‘vaƞqþı’ 1v20 og ‘vaɴqþͤıſ’ 32r47).8 Det i B enkeltstående
tilfælde med ⟨n⟩ for /nd/ optræder i ‘ꝼıanſcapr’ 10r18.9

s. 83). I dette lys skal den meget gennemførte brug af ⟨d⟩ for /dd/ i
den ældre del af AM 645 4° (c1220) formentlig ses, og noget lignende
kan have spillet en rolle i andre håndskrifter, ikke mindst AM 677 4° B
(c1200–25), jf. Lindblad (1954, s. 64–5), Hreinn Benediktsson (1965,
s. 83) og Weinstock (1967, s. 112).

3 Jf. Lindblad (1954, s. 65) og se også Hreinn Benediktsson (1965, s. 84).
4Celander (1906, s. 8–12) regner med analogivirkning fra de talrige ab-
strakte appellativer på /þ/.

5Om svind af /d/, se fx Noreen (1923, § 291.2) og Bandle (1956, s. 114).
6Over for de tre eksempler på ⟨ƞ ƞ⟩ i and- finder man ét på ⟨nd⟩
(‘anꝺſcota’ 24r8, poet.). Over for det ene eksempel på ⟨ɴ⟩ i ánd- finder
man ét med ⟨nd⟩ (‘ꝼıanꝺſcapr’ 9r1). Over for det ene eksempel på ⟨ƞ⟩ i
vand- finder man ét tilfælde med ⟨nd⟩ (‘vanꝺſcıpaðr’ 8r18).

7Over for de fire eksempler på ⟨ɴ⟩ i hand- finder man tre tilfælde med
⟨nd⟩ (fx ‘hanꝺtekıƞ’ 3r17).

8Over for de tre eksempler på ⟨ƞ ɴ⟩ i vand- finder man ingen mod-
eksempler.

9Man finder ved ánd- ingen modeksempler med /d/ manifesteret i
skriften. På den anden side finder man – i modsætning til i A – ⟨n[dð]⟩
i alle tre tilfælde med handtekinn (fx ‘hanꝺtekıƞ’ 14r48) og i det enkelt-
stående tilfælde med andskoti (‘anꝺſcotō’ 10v55).

4.4.5.2.2
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Som det fremgår af afsnit 4.3.2.34, optræder de to til-
fælde med ⟨ll⟩ for /ldl/ i A i ‘ꜹðvellıga’ 20r10 og ‘margꝼal-
lıgr’ 26r32,1 mens ⟨ll⟩ for /ld/ optræder i adv. aldri (‘allrı’
27v7) og eventuelt i propriumformen Reinald ‘reınall’
32r12.
I komparativen ellri og appellativet forellri indikeres al-

drig indskud af /d/ i A (man finder ‘ellrı’ 24v56 og 37v27,
‘ꝼorellra’ 20v8 og 23v27 samt ‘ꝼorellrar’ 26v7). I B er kom-
parativen ikke belagt, men ved forellri finder man som for-
ventet heller ikke noget /d/-indskud (‘ꝼoꝛ·ellrı’ 14r3).2
Om Einriði i A vs. Eindriði i B, se afsnit 5.2.1.

4.4.5.2.3 /f/ og /ff/

A B
/f/ ⟨f⟩ 3450 /f/ ⟨f⟩ 1050

⟨F⟩ 110 ⟨F⟩ 8
⟨ph⟩ 2
⟨Ph⟩ 1

Tabel 4.33:Manifestationen af /f/ i stavelsesinitial stilling

A B
/f/ ⟨f⟩ 3275 /f/ ⟨f⟩ 1025

⟨–⟩ 11
⟨m⟩ 6 ⟨m⟩ 2
⟨v⟩ 5 ⟨v⟩ 27
⟨p⟩ 2

⟨ꝩ⟩ 18
⟨u⟩ 6
⟨ff⟩ 1

/af/ ⟨⟩ 3
/fnm/ ⟨fm⟩ 1

/fnt/ ⟨fmt⟩ 1
⟨mt⟩ 1

/ff/ ⟨ff⟩ 17 /ff/ ⟨ff⟩ 1

Tabel 4.34:Manifestationen af /f/ og /ff/ uden for stavel-
sesinitial stilling

1Man finder ingen modeksempler med manifesteret /d/ i forbindelsen
/ldl/ i A (B rummer slet ingen eksempler på former med /ldl/). Om
svind af /d/ i denne forbindelse, se Bandle (1956, s. 114). For tilsva-
rende tilfælde i det med MskMS nogenlunde samtidige AM 519 a 4°,
se de Leeuw van Weenen (2009, s. 68).

2 Indskud af /d/ er ifølge Bandle (1956, s. 115) belagt fra 1300-tallet, i
hvert fald ved forellri, men Bandles henvisning til Gering (1882–83,
bind 2, s. 271) afslører at det pågældende belæg optræder i AM 586 4°,
der dateres til c1450–1500. At former med /d/-indskud i forellri imid-
lertid rent faktisk er belagt allerede i sidste del af 1200-tallet, derom
vidner formen ‘forelldra’ i AM 291 4° (jf. Larsson 1956, s. 29). Dette
eksempel er også det ældste i ONP’s citatsamling i rent islandske kil-
der (i håndskrifter og diplomer fra c1350 og anden halvdel af 1300-
tallet finder man flere eksempler). De to ældste eksempler i ONP’s ci-
tatsamling på komparativen eldri er begge fra AM 47 fol (c1300–25),
nærmere bestemt HkrEirsp 5516 og 14729, mens det næstældste belæg
er fra GKS 1005 fol (c1387–95), nærmere bestemt HákFlat 1992.

Den meget gennemførte brug af ⟨f⟩ for den stemte allo-
fon af /f/ er forventelig i et håndskrift fra den senere del
af 1200-tallet. I det hele taget er ⟨f⟩ den almindelige beteg-
nelse i hele den oldislandske periode, men navnlig i tidlig-
klassiske håndskrifter er ⟨u v⟩ ikke sjældne, i visse kilder
endda dominerende.3 Som det fremgår af oversigtstabel-
len er ⟨u v⟩ noget mere frekvente i B end i A. Hos begge
skrivere optræder ⟨u v⟩ i særlig sonore kontekster (intervo-
kalisk og mellem likvid og vokal). Ved de blot fem tilfælde
i A finder man intet særligt leksikalsk mønster (jf. eksem-
plerne i afsnit 4.3.2.67), men i B optræder 47 af 51 tilfælde i
former af vb. hafa (nærmere bestemt hafa ×44 og hafi × 3,
jf. afsnit 4.3.2.64, 4.3.2.67 og 4.3.2.71).
Valget mellem betegnelserne synes i den ældste tid til

dels grafisk betinget, idet ⟨u v⟩ især anvendes i forbindelse
med interlineære abbreviaturer for at undgå kollision med
overlængden på ⟨f⟩4 (|ꝼ| anvendes ikke i den ældste skrift),
men som bemærket i Hreinn Benediktsson (1965, s. 76) er
grafiske hensyn rimeligvis ikke hele forklaringen på bru-
gen af ⟨u v⟩ i denne funktion. Brugen skal sandsynligvis
også ses i lyset af en overgang /v/ (konsonantisk /u/) til
labial frikativ i initial stilling og af et sammenfald mellem
/f/ og /v/ i stemte omgivelser. En sikker indikation af
dette sammenfald finder man i MskMS i de hhv. fire og
otte tilfældemed ⟨f⟩ for /v/ som er nærmere omtalt i afsnit
4.4.5.2.15.5 I håndskrifter fra 1200-tallets anden halvdel fin-
der man ikke nær så ofte ⟨u v⟩ for /f/ som i tidligklassiske
håndskrifter, men spredt forekomst af ⟨u v⟩ som iMskMS
er ingenlunde enestående i perioden.6
Pga. neutraliseringen af distinktionenmellem /f/ og /p/

foran /t/ finderman både ⟨ft⟩ og ⟨pt⟩, dog sjældent i samme
ordformer.7 Hos begge skrivere er ⟨p⟩ langt almindeligst,
og det er enerådende i følgende tilfælde i A: (-)aptan(-)
× 10, aptarr, aptr(-) × 70, djúpt, drapt, (-)gipt(-) × 19, grepti
×2, heipt(-) ×2, hepta, hepti, keypt- ×4, kept, kjapta, lypt(-)
×8, nafarskeptum, opt(-) × 31, skapt(-) × 3, (-)skipt(-) × 35,

3Bortset fra det korte MáldReyk¹ (c1150–1204), hvor man finder ⟨f⟩,
bruges ⟨u v⟩ vist i alle de ældste kilder. Henvisninger til forskellige
håndskrifter findes i Hreinn Benediktsson (1965, s. 76).

4 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 76) og Lindblad (1954, s. 217 m.
henv.).

5 Som omtalt i afsnit 4.4.5.2.15 regnes sammenfaldet mellem /v/ og /f/
for indtruffet c1200 eller lidt senere.

6Noget tilsvarende forekommer fx i GKS 2365 4°, AM 291 4° og Holm
perg 2 4° (A og B). Særlig frekvent er ⟨u v⟩ for /f/ i AM 519 a 4°, hvor
man i intervokalisk stilling finder hele 622 tilfælde med ⟨u v ꝩ⟩ over
for 426 tilfælde med ⟨f⟩ (jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 64).

7Tidligere har man regnet med overgang /ft/ > /pt/ > /ft/, men som
omtalt i fx Hreinn Benediktsson (1965, s. 76–7) skyldes fænomenet
snarere en gammel neutralisering af den pågældende distinktion, der
har ført til at man har kunnet tolke fonemet som både en plosiv og
en frikativ, hvilket i urgermansk – og efter alt at dømme i oldislandsk
(jf. nisl.) – har resulteret i identificering som frikativ. Man må regne
med at neutraliseringen også er kommet til at gælde for /pt ppt ft/ op-
stået ved den urnordiske synkope, menmorfofonemiske associationer
har rimeligvis samtidig spillet en betydelig rolle. For såvel ældre som
nyere tolkninger af skrivemåder med ⟨pt⟩/⟨ft⟩, se fx Hoffory (1885,
s. 4–16), Noreen (1923, § 240.2), Hægstad (1942, s. 63), Brøndum-
Nielsen (1950–73, § 296), Bandle (1956, s. 122–25), Hreinn Benedikts-
son (1965, s. 76–7), Stefán Karlsson (2004, s. 18) og Kristján Árnason
(2005, s. 362).

4.4.5.2.3
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skolpt, Skoptason×4, skriptar, steypt, svipt ×2 og þoptu. Hos
samme skriver er ⟨f⟩ enerådende i gaft, haft (præt. part. af
hafa) × 22, halft ×4, krapt, leyft × 3, sjalft ×4 og former af
þurfa × 16. Bemærk at morfofonemiske associationer kan
ligge bag brugen af ⟨f⟩ i samtlige tilfælde med undtagelse af
krapt. I nogle få ordformer i A finder man ved siden af ⟨p⟩
enkelte tilfælde med ⟨f⟩. Det drejer sig om: eptir(-) (⟨pt⟩
× 249, ⟨ft⟩ × 2), former af app. hapt (⟨pt⟩ × 1, ⟨ft⟩ × 1) og
(-)lopt(-) (⟨pt⟩ × 14, ⟨ft⟩ × 1).
I B er ⟨p⟩ enerådende i (-)aptan(-)× 3, aptr× 16, (-)gipt(-)

× 11, grǫptr, heipt, hepta, lopt(-) ×6, lypting(-) × 3, lérept,
opt(-) × 5, skarpt, skipt(-) ×8 og sviptusk. Derimod finder
man altid ⟨f⟩ i eptir(-) × 77, gaft, haft (præt. part. af hafa,
× 6), halft ×4, sjalft og former af þurfa × 5. Kun i keypt-
finder man såvel ⟨p⟩ (× 5) som ⟨f⟩ (× 1). Bemærk at morfo-
fonemiske associationer kan ligge bag brugen af ⟨f⟩ i samt-
lige tilfælde med undtagelse af det hyppige eptir(-).
Den type morfofonemisk betinget variation som i vid

udstrækning kan registreres hos begge skrivere, er almin-
delig gennem hele middelalderen, men helt generelt domi-
nerer ⟨ft⟩ i de ældste håndskrifter, mens ⟨pt⟩ senere bliver
den foretrukne betegnelse.
Også foran /s/ neutraliseres distinktionen mellem /f/

og /p/,1 men her har morfofonemiske associationer gene-
relt spillet en større rolle, hvilket dels skyldes den lavere
frekvens hvormed /ps fs/ optræder, og dels at /ps fs/ især
optræder i forbindelser hvor morfofonemiske relationer
særlig let kan opstå (fx skip–skips). Dette afspejles i begge
skriveres brug. I B er samtlige 15 tilfælde med ⟨f⟩, fx ‘lıꝼſ’
11r1, og alle tre tilfælde med ⟨p⟩, fx ‘ſcıpſ’ 12r54, støttet
af morfofonemiske forhold, og det samme gælder for de
godt 80 tilfælde med ⟨f⟩ i A, fx ‘lıꝼſ’ 19v21, og 16 af 17 til-
fælde med ⟨p⟩, fx ‘ſcıpſ’ 8r28. Kun i ét eksempel med /f-s/,
‘opstopa mͬ’ 36r6, er det ikke tilfældet.2
Tilfældene med ⟨m⟩ og ⟨–⟩ optræder i forbindelsen /fn/

(ældre /fn/, fx i jafn, og ældre /mn/, fx i nafn). Forhol-
dene i A er de følgende: I langt de fleste tilfælde indikeres
/fn/ idet der skrives ⟨fn⟩ (× 270), ⟨fƞ⟩ (× 8) og ⟨fɴ⟩ (× 5).
Som fremgået af oversigten indikeres imidlertid /mn/ i 17
tilfælde med ⟨mn⟩ (× 6) og ⟨–n⟩ (× 11). Disse tilfælde for-
deler sig på blot tre lemmata, nemlig vb. safna (× 12), app.
safnaðr (× 4) og adj. jafnmargr. Principielt usikre er tre til-
fælde med ⟨ꝼ⟩ foran /d t/ (fx ‘steꝼt’ 29r26), og det samme
gælder for det enkelstående tilfælde med ⟨ꝼn⟩ (‘staꝼnſ’
18v25).3 Eksemplet med ⟨fm⟩ for /fnm/ optræder i ‘ıaꝼ-
marga’ 36r31, hvor skriveren måske blot har glemt en na-
salstreg.4 Endelig finder man ét eksempel på ⟨pn⟩ i ‘stopnō’
6r3, hvilket snarest må betragtes som en fejlskrivning.

1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 77). Se også den i note 7 på foregå-
ende side anførte litteratur.

2 Jf. heroverfor ‘oꝼstopa’ 22r32.
3 I det sidstnævnte tilfælde bidrager det yderligere til usikkerheden at
den eventuelle nasalstreg synes noget forskrevet (den er ualmindelig
lang).

4Over for det enkelstående eksempel uden /n/ finder man seksten med
/n/.

Også i B indikeres i langt de fleste tilfælde /fn/ idet
der skrives ⟨fn⟩ (× 75) og ⟨fƞ⟩ (× 1). I to tilfælde med hhv.
vb. safna og app. safnaðarherr indikeres /mn/. Som frem-
gået af oversigtenmanifesteres /fnt/ i hvert ét tilfælde som
⟨fmt⟩ og ⟨mt⟩. Principielt usikker er tolkningen af ‘ıaꝼ |nan’
11v20–21 og ‘ıaꝼraþgır’ 15r44 (måske blot en glemt nasal-
streg).
At man i oisl. kan finde vekslende skrivemåder som sy-

nes at indikere /fn mn mfn/, betragter Hreinn Benedikts-
son (1965, s. 77) som udtryk for en virkelig fonetisk vari-
ation, der går tilbage til perioden da /fn/ og /mn/ faldt
sammen i hvad der sandsynligvis har været en nasal frika-
tiv, hvis fonologiske identifikation kan have vekslet mel-
lem /f/ og /m/. Heraf følger også at man ikke behøver at
betragte variationen som udtryk for norsk påvirkning.
At der hos begge skrivere konsekvent indikeres /mn/

i vb. safna og app. safnaðr, harmonerer med forholdene i
de ældste håndskrifter, hvor man aldrig finder /fn/.5 Sam-
menholdes dette med den moderne islandske udtale [pn],
vidner det om at variationen i tolkningen af /fn/ har eksi-
steret længe.6
Som den ovenstående oversigt over manifestationen af

/fn/ har vist, finderman ingen indikationer af lukningen af
/f/ foran /n/.7 Lukningen regnes traditionelt for indtruffet
i 1300-tallet, på hvilken tid man dog kun finder enkeltstå-
ende eksempler med ⟨b⟩.8 Ifølge Bandle og Björn K. Þór-
ólfsson viser rimene i digtningen at udbredelsen må have
været meget begrænset indtil op i 1500-tallet, og at den nye
udtale sandsynligvis først for alvor er slået igennem i 1600-
tallet.9 På samme vis finder man heller ingen indikationer
af lukningen af /f/ foran /l/, idet der i såvel A som B ude-
lukkende skrives ⟨f⟩ (hhv. × 65 og × 10).10
Endelig kan det bemærkes at man heller ikke finder tegn

på lukning af /f/ efter /l r/, en dialektal overgang som
bevidnes af skrivemåder med ⟨b⟩ allerede fra c1200. Ud-
bredelsesområdet for denne novation synes at have været
Nord- og Vestlandet.11

5 Jf. Larsson (1891, s. 278 og 324).
6 I det med MskMS nogenlunde samtidige AM 291 4° finder man li-
geledes konsekvent /mn/ i safna og safnaðr (jf. Larsson 1956, s. 68).
I det ligeledes nogenlunde samtidige AM 519 a 4° finder man i safna
fem tilfældemed /mn/ over for ét med /fn/ (jf. de Leeuw vanWeenen
2009, s. 310). Til gengæld finder man i den noget yngre Möðruvalla-
bók i safna 44 tilfælde med /fn/ over for ét med /mn/, mens der in-
dikeres /fn/ i det enkeltstående tilfælde med safnaðr (jf. van Arkel-de
Leeuw van Weenen 1987, bind 1, s. 153).

7 Jf. dog note 4 på s. 198.
8 Jf. Stefán Karlsson (2004, s. 19), hvor lukningen omtales sammenmed
andre lukninger, af hvilke nogle “were under way in the thirteenth
century or even earlier but most of them probably took place in the
fourteenth century”; se også Stefán Karlsson (1960, s. 125).

9 Jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. xxvi–xxvii), Bandle (1956, s. 125–26)
og Jóhannes L. L. Jóhannsson (1924, s. 110–12). I denne forbindelse
må det imidlertid helt generelt påpeges at det ikke er problemfrit at
sætte lighedstegn mellem fonologiske forhold og rimforhold i digt-
ningen (jf. også note 1 på s. 189).

10Denne lukning indtræffer formentlig samtidig med den netop omtalte
lukning foran /n/. For litteraturhenvisninger, se note 8 og 9.

11 PåVestordene har udtalemed [p] holdt sig i hvert fald til slutningen af
1800-tallet. Om lukningen af /f/ efter /l r/, se Noreen (1923, § 237.3),
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4.4.5.2.4 /g/ og /gg/

A B
/g/ ⟨g⟩ 8000 /g/ ⟨g⟩ 1750

⟨G⟩ 100 ⟨G⟩ 20
⟨c⟩ 86 ⟨c⟩ 1
⟨ɢ⟩ 13 ⟨ɢ⟩ 1
⟨⟩ 1 (?)

⟨gg⟩ 5
⟨⟩ 1

/gj/ ⟨ı⟩ 3
/gn/ ⟨ng⟩ 1 /gn/ ⟨ng⟩ 2

⟨ŋ⟩ 1
/gnt/ ⟨nt⟩ 1
/gs/ ⟨x⟩ 2 /gs/ ⟨x⟩ 1

/gU/ ⟨⟩ 1
/lgþ/ ⟨lld⟩ 1

/ng/ ⟨ŋ⟩ 1 (?) /ng/ ⟨ŋ⟩ 1
/rgn/ ⟨rn⟩ 3 /rgn/ ⟨ꝛn⟩ 2
/rgt/ ⟨rt⟩ 36 /rgt/ ⟨rt⟩ 11

/rgþ/ ⟨rþ⟩ 1
/gg/ ⟨ɢ⟩ 350 /gg/ ⟨ɢ⟩ 69

⟨g⟩ 41 ⟨g⟩ 5
⟨gg⟩ 10 ⟨gg⟩ 49
⟨c⟩ 2 ⟨c⟩ 1

Tabel 4.35:Manifestationen af /g/ og /gg/

Foran /s t/ er distinktionen mellem /k(k)/ og /g(g)/
neutraliseret i forbindelser opståede ved den urnordiske
synkope. Omend det er usikkert om neutraliseringen er
indtruffet umiddelbart efter synkopen, kommer den i hvert
fald til udtryk i flere af de ældste håndskrifter.1 Pga. de
morfofonemiske associationers store betydning for orto-
grafien (og udtalen), finder man dog ofte ingen indikatio-
ner af neutraliseringen.2 Forholdene i MskMS er de føl-
gende:
En lettere gennemskuelig forbindelse af /(g)gs/ ma-

nifesteres i A i to tilfælde som ⟨x⟩ (‘ꝁ vıxlo’ 18r38 og
‘vıxlor’ 32r50) og skrives én gang med ⟨c⟩ (‘lecz’ = leggsk
18r8), mens etymologisk /g(g)/ i de resterende godt 70 til-
fælde manifesteres som ⟨g ɢ⟩ (fx ‘bẏſcopſvıgſlo’ 32r31, ‘nor-
egſ’ 9r11 og ‘steınveɢſīs’ 25v34). I B skrives en (yngre) let
gennemskuelig forbindelse af /(g)gs/ med ⟨g⟩ i alle syt-
ten tilfælde (fx ‘ılꝩegſ’ 15v24 og ‘otryɢſ.ſ.’ 15r51). I min-
dre gennemskuelige forbindelser af etymologisk /gs/, her-

Alexander Jóhannesson (1923–24, § 218), Hægstad (1942, s. 108), Jó-
hannes L. L. Jóhannsson (1924, s. 24–6), Björn K. Þórólfsson (1925,
s. xxvi, og 1926, s. 79), Jón Helgason (1955, s. x), Bandle (1956, s. 125),
Stefán Karlsson (1960, s. 123–24, og 2004, s. 19) samt Kristján Árna-
son (2005, s. 349–53).
1 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 79–80).
2 Jf. i denne forbindelse kommentarerne til /p/ vs. /f/ foran /t s/ i afsnit
4.4.5.2.3. For eksempler på neutralisering af /g(g)/ og /k(k)/ foran
/s t/, se også afsnit 4.4.5.2.7.

under afledninger, finder man et enkelt tilfælde med ⟨gſ ⟩
(‘begſlın’ 11v50), ellers ⟨x⟩ (fx ‘bex|líƞ’ 11v38–39).3
I A bevidnes neutraliseringen af distinktionen mellem

/g(g)/ og /k(k)/ foran /t/ ikke mindst af 70 tilfælde med
⟨c⟩ for /g(g)/, bortset fra ‘allgloct’ 5r50 altid kun i adjekti-
ver på -ligr (× 57, fx ‘kẏnlıct’ 5v8) og -igr (× 11, fx ‘kvɴıct’
28r10).4 Betegnelsen ⟨g⟩ bruges noget hyppigere (× 110, fx
‘gløgt’ 27r14 og ‘heılagt’ 18v26), men kun i seks tilfælde i ad-
jektiver på -ligr (fx ‘glıclıgt’ 4v14) og aldrig i adjektiver på
-igr. I B bevidnes neutraliseringen af distinktionen mellem
/g(g)/ og /k(k)/ foran /t/ af to skrivemåder med ⟨c⟩ for
etymologisk /g(g)/ (‘glꜹct’ 17r39 og ‘lıclıct’ 15r44), mens
der i omtrent 45 tilfælde skrives ⟨g⟩.5
I A synes overgangen /gj/ > /j/ efter lang vokal bevidnet

af tre tilfælde med ⟨ı⟩ for /gj/ (‘gẏıar’ 25v48, ‘haleẏıa’ 34r31
og ‘haleẏıō’ 34r32). Heroverfor finder man 23 tilfælde uden
indikation af overgang (fx ‘haleẏgıō’ 28v53 og ‘hneıgıaz’
3v6).6 Ser man bort fra det to gange forekommende ‘eı’
(adv.), bevidnes udviklingen ikke i B,7 idet der i de tre til-
fælde med /gj/ efter lang vokal skrives ⟨gı⟩.8 Overgangen
/gj/ > /j/ indtræffer tidligst efter lang vokal (herunder dif-
tong) (altså i /ýgj ǽgj ǿgj eigj eygj/), hvilket ifølge den
traditionelle fremstilling sker i begyndelsen af 1200-tallet.
Overgangene /gj/ > /j/ efter kort vokal og /gI/ > /jI/ efter
lang vokal kan derimod først konstateres efter c1400. Alle-
rede fra c1500 synes de dog gennemført.9 Af håndskrifter
der er nogenlunde samtidige med MskMS hvor overgan-
gen /gj/ > /j/ kan iagttages efter lang vokal, kan nævnes
GKS 2365 4° og Holm perg 2 4° B.10
Som ventet indikeres aldrig svind af /g/ efter /á ó ú/ i

udlyd eller foran /A U/.11
Som allerede bemærket i afsnit 4.4.3.2.14 synes ⟨gı⟩ i

flere tilfælde at betegne palatalt /g/ ([c]) foran ældre /ø/.
Mens A kun rummer to relevante eksempler med ⟨gıø⟩
(verbalformen gerðum ‘gıørþ’ 3r36 og adv. komp. ‘gıøʀ’
3r18, begge i poesi), rummer B 20 relevante eksempler
med ⟨gıꜹ⟩. Som nærmere omtalt i afsnit 5.8.1.3.3 finder

3 I begge eksempler er der tale om appellativet bǿgsl < *bōgisla-.
4 Jf. desuden et enkelt tilfælde, hvor ⟨⟩ tilsyneladende bruges for /g/ i
‘av|þıt’ 20r57–20v1, samt det i afsnit 4.4.5.2.7 omtalte eksempel med
‘ꝼẏlgt’ for fylkt.

5Eksempler med svind af /g/ foran /t/ er omtalt nedenfor under “Sær-
lige tilfælde”.

6Man finder ingen tegn på overgangene /gj/ > /j/ efter kort vokal og
/gI/ > /jI/ efter lang vokal.

7Om eigi > ei, se afsnit 5.10.1.4.
8 Som i A finder man heller ingen tegn på overgangene /gj/ > /j/ efter
kort vokal og /gI/ > /jI/ efter lang vokal.

9Om disse udviklinger, se Noreen (1923, § 293.2), Alexander Jóhannes-
son (1923–24, § 238.2 aths.), Jóhannes L. L. Jóhannsson (1924, s. 45),
Björn K. Þórólfsson (1925, s. xxxiii), Jón Helgason (1927, s. 93) og
(1929, § 45), Stefán Karlsson (2004, s. 14 og 22) og Kristján Árnason
(2005, s. 358–59).

10 Jf. Lindblad (1954, s. 219).
11Udviklingen indtræffer sandsynligvis i 1400-tallet. Stefán Karlsson
(2004, s. 22) henviser således til en skrivemåde med ⟨f⟩ (der er rettet
til ⟨g⟩) i propriumformen Skógum i et diplom fra 1447 (se også Stefán
Karlsson 1960, s. 131). Tidligere har man regnet med at udviklingen er
indtruffet i 1500-tallet (jf. Bandle 1956, s. 134). Om denne udvikling,
se også Kristján Árnason (2005, s. 358–60).
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man uden for præt. part. tolv tilfælde med ⟨gıꜹ⟩ i former
af vb. gøra. Desuden finder man fem tilfælde med ⟨gıꜹ⟩ i
former af app. gørsemi (fx ‘gıꜹrſımı’ 10v28),1 ét tilfælde i
adv. gǫrva/gørva ‘gıꜹrꝼa’ 13r15 og to tilfælde i superlativ-
formen gørviligastr (fx ‘gıꜹrꝼılıgastr’ 10r18). Det forholds-
vis begrænsede antal eksempler med en sådan markering
af palatal udtale (ikke mindst i A) skal rimeligvis ses i ly-
set af at fænomenet formentlig har ganske få år på bagen.
Ifølge den almindelige fremstilling bliver markering af pa-
latalt /g k/ foran fortungevokal (især ældre /ǽ ø ǿ/) først
mere udbredt et stykke inde i 1300-tallet.2 Hverken ved
/g/ eller /k/ finder man andre tilfælde med eventuel mar-
kering af palatal udtale foran fortungevokaler. Da en sådan
markering imidlertid især kan forventes foran /ǽ ø ǿ/,3 og
da B i en række relevante tilfælde foretrækker delabiali-
serede former (præsensformer af koma – tilfældene med
indikation af /ø/ afspejler snarest forlæggets brug), er ma-
terialet ikke ret stort (under 30 eksempler). Noget stærkt
argument mod tolkningen som /gø/ (i stedet for /gjǫ/) er
det ikke at man kun finder så relativt få eksempler (de til-
syneladende modtilfælde er også få), specielt ikke set i re-
lation til de ældste håndskrifters skrivemåder, hvor ingen
af de her omtalte ordformer skrives med sikre betegnelser
for /gjǫ/.4
I manifestationen af /gg/ kan der registreres en tydelig

forskel mellem skriverne. Mens forholdet mellem de to al-
mindeligste betegnelser i A, ⟨ɢ⟩ og ⟨gg⟩, er ca. 97% : 3%,
er det tilsvarende forhold i B ca. 58% : 42%. Hovedbeteg-
nelsen ⟨ɢ⟩ er altså langt mere gennemført i A end i B. ⟨ɢ⟩
anvendes i flertallet af 1200-tallets islandske håndskrifter,
mens brugen på linje med andre kapitæler mindskes i det
efterfølgende århundrede.5 En helt eller næsten helt gen-
nemført brug af ⟨ɢ⟩ finder man i en række andre mellem-
klassiske håndskrifter, bl. a. i det medMskMS nogenlunde
samtidige GKS 2365 4°,6 og ifølge Lindblad (1954, s. 65)
skulle det være enerådende for /gg/ i bl. a. AM 162 A ϑ
fol, Lbs frg 82, AM 291 4° og Holm perg 2 4° B.7 Betegnel-

1Heroverfor finder man ⟨gǫ⟩ × 4, ⟨gꜹ⟩ × 1 og ⟨ge⟩ × 1. Der kan ved
gørsemi i øvrigt registreres samme mønster i fordelingen af formerne
med ⟨gıꜹ⟩ som bemærket i afsnit 5.8.1.3.3 i forbindelsemed tilsvarende
former af gøra, idet samtlige fem tilfælde med ⟨gıꜹ⟩ findes på første
blad i B.

2 Jf. Noreen (1923, § 37, anm. 1), Jóhannes L. L. Jóhannsson (1924,
s. 6–11), Alexander Jóhannesson (1923–24, § 233), Bandle (1956, s. 127)
og Stefán Karlsson (2004, s. 45). Bemærk at dateringen går på den or-
tografiske markering af palatal udtale. Allerede i det ældste islandsk
har /g/ nemlig haft palatal udtale foran fortungevokaler. Derom vid-
ner først og fremmest det faktum at man kun finder palatalisering af
/g/ (og /k/) foran /ö/ når dette går tilbage til /ø/ (og ikke /ǫ/). For
en mulig forklaring på at man begynder at skrive ⟨kı⟩/⟨gı⟩, se afsnit
4.4.5.2.6.

3 Jf. Stefán Karlsson (2004, s. 45) og bemærk at man i Gudbrandsbib-
len ifølge Bandle (1956, s. 127–28) finder ⟨gi⟩ gennemført foran ældre
/ǽ ø ǿ/, mens man både finder ⟨g⟩ og ⟨gi⟩ foran /e/.

4 Jf. afsnit 4.4.3.2.14.
5 Jf. Spehr (1929, s. 148), Lindblad (1954, s. 65) og Hreinn Benediktsson
(1965, s. 83).

6 Ifølge Lindblad (1954, s. 65) finder man blot ét modeksempel med ⟨ġ⟩.
7Mens Lindblads oplysning om forholdene er korrekte for i hvert fald
AM 162 A ϑ fol (jf. Kjeldsen 2005b, s. 192), kan det samme ikke siges

sen ⟨gg⟩ findes også i en række mellemklassiske håndskrif-
ter, men næsten aldrig som eneste betegnelse.8 Den er ek-
sempelvis hovedbetegnelse i det medMskMS nogenlunde
samtidige AM 519 a 4°.9 I visse andre mellemklassiske kil-
der dominerer betegnelsen ⟨ġ⟩, en betegnelse der allerede
dukker op i første halvdel af 1200-tallet,10 men som altså
hverken bruges i A eller B.
Som fremgået af afsnit 4.4.5.1 er forholdene ved (ety-

mologisk) /gg/ foran andre konsonanter i vid udstrækning
ens hos de to skrivere.Med undtagelse af to tilfælde i A in-
dikeres /gg/ foran /j r v/ i såvel A som B (fx ‘leɢıa’ 6r12,
‘Hẏɢr’ 6r18 og ‘hoɢvıɴ’ 24v32 i A og ‘þıggıa’ 12r33, ‘leɢr’
13r6 og ‘hꜹggva’ 13r19 i B).11Med en enkelt undtagelse i A
(‘vɢþı’ 21r41) indikerer begge skrivere til gengæld kort kon-
sonant foran /t/ og /þ/ (fx ‘gløgt’ 27r14 og ‘obẏgþar’ 23v11
i A og ‘trẏgt’ 12v9 og ‘bẏgꝺ’ 16v12 i B). Som også noteret
i afsnit 4.4.5.1 er situationen foran /þ/ særlig interessant,
ikke blot fordi eksemplerne i A er så forholdsvis talrige
(× 21), men også fordi man i senere tid både finder udtale
med plosiv (svarende til /gg/) og med frikativ (svarende til
/g/), en fordeling som er dialektalt bestemt.12 Situationen
i MskMS svarer i øvrigt til forholdene i det nogenlunde
samtidige AM 519 a 4°.13 Som også nævnt i afsnit 4.4.5.1
er eneste egentlige forskel mellem skriverne i betegnelsen
af (etymologisk) /gg/ foran konsonant at A foran /s/ i 13
af 14 tilfælde indikerer /g/ (fx ‘legſc’ 9v25 og ‘ẏgſ’ 3r38 vs.
‘steınveɢſīs’ 25v34), mens B i begge forekommende tilfælde
indikerer /gg/ (‘hyɢz’ 11r27 og ‘otryɢſ.ſ.’ 15r51).

Særlige tilfælde
Om ⟨g⟩/⟨c⟩ i hvernug og þannug, se 5.10.1.22.
Bortfald af /g/ i forbindelsen /lgþ/ forekommer i det

ene tilfælde i B hvor det kan komme på tale (‘ꝼyllꝺıı’
15v38).14 I A finder man derimod aldrig bortfald i denne
forbindelse.15 Bortfald af /g/ i forbindelsen /rgþ/ kommer
til udtryk i ét af to potentielle tilfælde i B (jf. ‘abẏrð’ 17v13
vs. ‘a·byrgþ|ͬraþ’ 13v27–28), mens det ikke er tilfældet i A,
hvor man finder ‘abẏrgþ’ 36v15 og ‘bẏrgðr’ 7r40. Bortfald af
/g/ i forbindelsen /rgn/ er hos begge skrivere gennemført

at være tilfældet med et andet af Lindblad nævnt håndskrift, nemlig
Holm perg 2 4° A. Ifølge min egen excerpering af 6r–7v er ⟨gg⟩ såle-
des dobbelt så frekvent som ⟨ɢ⟩ (hhv. tolv og seks eksempler). Lige så
fejlagtig er naturligvis Lindblads inkludering af hånd B i MskMS.

8 Jf. Lindblad (1954, s. 65).
9 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 64).
10 Fx i GKS 1812 4° B, jf. tabellen i Holtsmark (1936, s. 10–11).
11De to tilfælde i Amed ⟨g⟩ for /gg/ foran /v/ er anført i afsnit 4.3.2.20.
12 Jf. fx Bandle (1956, s. 94–6). Bandle taler om forkortelse af /ggþ/ >
/gþ/ i en del af sprogområdet og nævner at /gþ/ bekræftes af rim i
1300-tallet, mens man i skjaldedigte af rimene at dømme finder /ggþ/.
At distinktionen mellem /gþ/ og /ggþ/ imidlertid allerede er neut-
raliseret i de ældste håndskrifter, synes forholdene i Holm perg 15 4°
(c1200) at indikere (jf. opslagsordet bygþ i Larsson 1891, s. 42). Om for-
holdene foran /þ/, se fx også Alexander Jóhannesson (1923–24, § 283,
note 1), Heusler (1932, § 189) og Jóhannes L. L. Jóhannsson (1924,
s. 108).

13 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 64).
14Om denne form, se også afsnit 4.4.5.2.16.
15De potentielle tilfælde i A er app. fylgð × 5 (fx ‘ꝼẏlgðına’ 8r33) og præt.
af vb. fylgja ×22 (fx ‘ꝼẏlgþo’ 5r36).
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i former af vb.morgna (‘mornar’ 4v38 i A og ‘moꝛna’ 12r40
og 13r42 i B) samt i dat. sg. afmorginn i A (‘mornı’ 30r43 og
37v48).1 Bortfald af /g/ i forbindelsen /rgt/ er hos begge
skrivere gennemført i samtlige potentielle tilfælde. Forbin-
delsen optræder dog kun i nom./akk. sg. neut. af adj.margr
(× 36 i A, fx ‘mart’ 5r7, × 11 i B, fx ‘mart’ 11r39). Mens ver-
betmorgna ikke er belagt i de ældste håndskrifter, er svind
af /g/ da også gennemført i samtlige tilfælde i de ældste
håndskrifter ved mar(g)t og mor(g)ni.2
Bortfald af /g/ synes også at forekomme i adv. gegnt

‘gent’ 20v9 i A og tilsyneladende også i propriumformen
Ragnhildr ‘Ranħ’ 14r31 i B. Selvom der i begge tilfælde kan
være tale om simple skrivefejl, er det ikke urimeligt at ‘gent’
rent faktisk afspejler et lydligt forhold, nemlig overgang
/gnt/ > /ngt/ > /nt/. Med undtagelse af det i poesi én
gang forekommende ‘ſongſ’ 35v43 (for sogns) finder man
i A ellers ingen mulige indikationer af et sammenfald mel-
lem /ng/ og /gn/.3 I B synes man at finde lidt sikrere in-
dikationer af det pågældende sammenfald. Ud over de no-
get usikre poetiske, med hinanden rimende former ‘Sꜹngſ’
13r20 og ‘gengın’ 13r20 (hvor Hkr og Fsk har sogns og gegn-
an), drejer det sig om to tilfælde med ⟨ng⟩ i det allerede
omtalte proprium Ragnhildr (‘ranghıllꝺꝛ’ 13v26 og ‘rangħ’
13v32). Som tilsvarende eksempel må formentlig også reg-
nes ‘raŋħ’ 15r28, selvom det principielt ikke kan afgøres om
ligaturen ⟨ŋ⟩ afspejler ng eller gn. Bemærk at man over for
disse eksempler i samme proprium finder to tilfælde med
⟨gn⟩ (‘ragnħ’ 13v55 og 14r49).4 Det allerede nævnte eksem-
pel med ⟨n⟩ i samme proprium (‘Ranħ’ 14r31) skal måske
betragtes som en fejlskrivning foranlediget af at skriveren
både anvender former med /gn/ og /ng/.5 Over for de
spredte mulige indikationer af et sammenfald mellem /gn/
og /ng/ finder man naturligvis langt flere tilfælde hvor der
indikeres /gn/ (godt 230 tilfælde i A og godt 60 tilfælde
i B).
I A finder man i (g)líkr og dermed beslægtede ord såvel

/gl/ som /l/. I tyve tilfælde indikeres således /gl/ (i glíkliga
‘glıclıga’ 27r15, glíkligr × 16, fx ‘glıclıct’ 4v11, glíkr × 2, fx
‘glıcr’ 6v11, og iðglíkr ‘ıðglıct’ 3v29),mens der i lige såmange
tilfælde indikeres /l/ (i líkligr ×6, fx ‘lıclıct’ 3v23, líkr ×4,
fx ‘lıcr’ 6v11, ólíkliga ‘vlıclıga’ 27r23, ólíkligr ×4, fx ‘olıclıct’
6v39, og ólíkr × 5, fx ‘vlıct’ 4v17).6 I B indikeres derimod /l/

1 I B finder man ikke andre eksempler på /rgn/, mens A rummer endnu
ét tilfælde, hvor man imidlertid ikke finder bortfald (‘borgnara’ 27v26).

2 Jf. Larsson (1891, s. 213 og 232). Om formen mart, se også Hoffory
(1885, s. 21–2). Om svind af /g/ i visse af de ovenfor nævnte forbin-
delser, se fx Bandle (1956, s. 132).

3Om dette sammenfald, se fx Bandle (1956, s. 130) og Louis-Jensen
(1979, s. 243–44). Jf. også Lindblad (1954, s. 219–22).

4Et tredje eksempel, ‘⸍Rag⸌’ 14v27, er efter alt at dømme skrevet af
hånd A.

5Bemærk ligeledes det noget forskrevne ‘geŋr’ (?) 13v13, der muligvis
er et forsøg på at rette ⟨n⟩ til ⟨ŋ⟩. Endelig må nævnes ‘ꝁꝁ eıgn’ 11r41,
hvor skriveren først har skrevet ⟨ng⟩, men rettet det vha. ombytnings-
tegn (det kan ikke afgøres om det er hånd B selv eller hånd A der har
foretaget rettelsen).

6Til fordelingen i håndskriftet synes intet at bemærke.

i samtlige 10 tilfælde (i líkligr ×8, fx ‘lıclıgt’ 11v25, ólíkligr
‘o·lıclıgt’ 13v12 og ólíkr ‘o·lıcast’ 17r40).7
Hos begge skrivere manifesteres former med (g)n- al-

tid med ⟨gn⟩, aldrig blot ⟨n⟩. I A drejer det sig om gnógir
‘gnogır’ 3v12, gnótt ‘gnott’ 35v55, gnóttafullt ‘gnotta ꝼvllt’
20v1, gný ×4, fx ‘gnẏ’ 27v13, og gnǽfa ‘gneꝼa’ 32r25. I B
drejer det sig om gnótt ‘gnót’ 13r16, gnýr ×2, fx ‘gnyr’ 13r9,
og ógnógr ‘ognogr’ 16r22.8

4.4.5.2.5 /h/ (/hl hn hr/)

A B
/h/ ⟨h⟩ 6825 /h/ ⟨h⟩ 2275

⟨H⟩ 250 ⟨H⟩ 38
/hl/ ⟨hl⟩ 150 /hl/ ⟨hl⟩ 40

⟨l⟩ 115 ⟨l⟩ 32
⟨Hl⟩ 1

/þ-hl/ ⟨ll⟩ 1
/hn/ ⟨hn⟩ 35 /hn/ ⟨hn⟩ 6

⟨n⟩ 1
/hr/ ⟨hr⟩ 133 /hr/ ⟨hr⟩ 27

⟨Hr⟩ 6 ⟨Hr⟩ 2
⟨r⟩ 3 ⟨r⟩ 8

/hra/ ⟨h⟩ᷓ 12
/hri/ ⟨h ⟩ 38 /hri/ ⟨h ⟩ 6
/hrí/ ⟨h ⟩ 22 /hrí/ ⟨h ⟩ 3
/hro/ ⟨h⟩ͦ 5

/hró/ ⟨h⟩ͦ 2

Tabel 4.36:Manifestationen af /h hl hn hr/

Variationen mellem ⟨hl⟩ og ⟨l⟩ for /hl/ er i A i høj grad
leksikalsk betinget, da 107 af 115 tilfælde med ⟨l⟩ findes i
former med (-)hlut(-),9 hvor man til gengæld blot finder
tolv tilfælde med ⟨hl⟩.10 Af andre lemmata med ⟨l⟩ for /hl/
optræder kun vb. hlaupa × 3, hlíta og hlýða ×4.
I B finder man lignende tendenser til leksikalsk betin-

get variation. I former med (-)hlut(-) er ⟨l⟩ således enerå-
dende.11 De resterende lemmata med ⟨l⟩ er vb. hlaupa × 13,
app. úthlaup og vb. hljóta × 3. Ved (-)hlaup(-) finder man

7Om (g)lík-, se fx Bandle (1956, s. 130 m. henv.).
8Om former med (g)n-, se fx Bandle (1956, s. 131–32).
9 Former uden ⟨h⟩ i -hlut- optræder i vb. hluta og app. hluti × 10, hlutr
×87, árhlutr ×4, undirhlutr og vandahlutr ×2.

10 Former med ⟨h⟩ i -hlut- optræder i app. hluti × 2, hlutr ×4 og árhlutr
× 5 samt adj. óhlutsamr. Af andre lemmata med ⟨hl⟩ for /hl/ optræ-
der prop. Hlaðir (pl.), vb. hlanna, app. hlass, app. hlaup, app. áhlaup,
vb. hlaupa × 31, app. úthlaupsferð, vb. hlaða ×8, app. hlenni × 3, prop.
Hlér, prop. Hlésey ×2, vb. hleypa, app. hlið ×9, app. borgarhlið ×4,
app. garðshlið, app. hliðdyrr, app. hlíð, app. hlíðrǿkjandi, app. hlíf ×2,
vb. hlífa, adj. óhlífinn, app. hlífskjǫldr, adj. hlíftrauðr, adj. hlítstyggr, vb.
hljóta × 5, app. hljóð × 5, adj. hljóðlyndr, adj. hljóðr ×4, app. hlumr,
app. hlunnr, app. hlý, vb. hlýða ×21, adj. áhlýðinn, app. hlýr × 3, prop.
Hlýrskógsheiðr, vb. hlǽja×9, app. hlǿgi, app. athlǿgi og prop.Hlǫkk ×2.

11De belagte lemmata med (-)hlut(-) er app. hluti ×4, hlutr ×8, árhlutr,
hǫfðahlutr og nauðsynjahlutr.
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over for de tretten tilfælde med ⟨l⟩ femmed ⟨hl⟩, mens man
ved hljóta over for de tre tilfælde med ⟨l⟩ finder fem med
⟨hl⟩.1 Det kan bemærkes at tre af fem tilfælde med ⟨hl⟩ i
hljóta optræder i allitterationsstilling i poesi, og det samme
gælder for ét af tre tilfældemed hlaupa. Bemærk at der ikke
kan spores nogen generel tendens til overgang /hl/ > /l/ i
andet sammensætningsled af komposita.2
Som det fremgår af afsnit 4.3.2.39, optræder det ene til-

fælde med ⟨n⟩ for /hn/ i A i præt. part. hniginn ‘nıgıƞ’ 1r24.
I de øvrige 35 tilfælde i A og i de seks tilfælde i B finderman
⟨hn⟩.
Som det fremgår af afsnit 4.3.2.55, optræder de tre til-

fælde med ⟨r⟩ for /hr/ i A i app. hraustleikr (seks modek-
sempler med ⟨h⟩ ved hraust-, i poesi) og vb. hrjóða (elleve
modeksempler med ⟨h⟩, i både prosa og poesi) og hreinsa.
I B optræder seks af otte eksempler på ⟨r⟩ for /hr/ i

hring- (seks modtilfælde med ⟨h⟩), mens de to sidste ek-
sempler optræder i hríð (seks modtilfælde med ⟨h⟩).
Hyppig brug af ⟨l⟩ og ⟨r⟩ for hhv. /hl/ og /hr/ (og i min-

dre grad ⟨n⟩ for /hn/) er som andre norvagiserende træk
særlig udbredt i 1300-tallet, mens de omkring 1400 næ-
sten helt forsvinder.3 Blandt andet af denne grund er det
mere end tvivlsomt om former med /l/ og /r/ nogensinde
har vundet indpas i talesproget i større udstrækning. En
anden indikation af at der i helt overvejende grad har væ-
ret tale om et rent grafisk fænomen, er at former uden ⟨h⟩
ikke blot i MskMS, men også i mange andre kilder, be-
grænser sig til bestemte frekvente lemmata.4 På den an-
den side kan det naturligvis ikke udelukkes at ortografien i
visse kredse kan have haft indvirkning på talesproget, men
da formentlig i begrænset omfang. I de ældste håndskrifter
er former uden ⟨h⟩ uhyre sjældne og optræder fortrinsvis i
stærkt norvagiserende kilder.5 I mellemklassiske kilder er
de noget hyppigere, men anvendes dog generelt i forholds-
vis begrænset omfang, og frekvensen af former uden ⟨h⟩
er i MskMS formentlig noget højere end i de fleste andre
mellemklassiske kilder.6 På den anden side finderman også
i denne periode håndskrifter med endnu hyppigere brug af
former uden ⟨h⟩.7

1 I B er ⟨[hH]l⟩ belagt i følgende lemmata: app. hlamm × 3, vb. hlaupa
× 3, app. athlaup×2, app. hlað, prop.Hleiðr, app. rughleifr, app. hleypi-
kjóll, app. hlíf, vb. hlíta, vb. hljóta× 5, app. hljóð × 2, app. hljóðgreip, adj.
hljóðr ×2, vb. hlýða × 10, app. hlýr, vb. hlǽja × 5 og adj. hlǿgligr.

2Om denne overgang, se fx Noreen (1923, § 294) og Bandle (1956,
s. 137).

3Bemærk i denne forbindelse at man i Oddur Gottskálkssons Nye Te-
stamente fra 1540 kun finder ganske få eksempler, og at Gudbrands-
biblen blot rummer ét eksempel, hvor formen uden ⟨h⟩ kan være over-
ført fra tilsvarende kompositaformer.

4 Jf. fx Lindblad (1954, s. 224) der bl. a. bemærker at ⟨h⟩ i AM 327 4°
(c1300) i reglen udelades i de hyppige ord hlutr og hlaupa.

5 Jf. Lindblad (1954, s. 224).
6 I hvert fald fremhæver Lindblad (1954, s. 224) MskMS som en kilde
med mere udpræget brug af former uden ⟨h⟩, mens det nogenlunde
samtidige Holm perg 2 4° nævnes som eksempel på en kilde med langt
mere beskeden brug af sådanne former.

7Det måske bedste eksempel er det også i andre henseender stærkt
norvagiserende AM 519 a 4° (c1280), hvor former uden ⟨h⟩ ifølge
de Leeuw vanWeenen (2009, s. 72) ligefrem dominerer. Ved /hl/ fin-

Særlige tilfælde
Som bemærket i afsnit 4.4.5.2.16 finder man i A assimila-
tion af /þ(h)l/ > /ll/ i ‘brvllꜹpı’ 31v28.
I ør(h)ǿfi/ør(h)ǽfi indikeres en form uden /h/ i B (‘ꜹreꝼı’

10v27), mens det ikke er tilfældet i A (‘orhøꝼı’ 30r26,
jf. også ‘orhoꝼ’ 27v35).8
Propriet Sighvatrmanifesteres med ⟨h⟩ i alle syv tilfælde

i B (fx ‘ſıgħ’ 12v20).

4.4.5.2.6 /j/

A B
/j/ ⟨ı⟩ 2650 /j/ ⟨ı⟩ 675

⟨J⟩ 100 ⟨J⟩ 29
⟨í⟩ 2 ⟨í⟩ 4

⟨I⟩ 3
/gj/ ⟨ı⟩ 3

Tabel 4.37:Manifestationen af /j/

Björn K. Þórólfsson (1925, s. xxv–xxvi) mener at /j/ i
indlyd allerede får status af konsonant i 1200-tallet, men
i forlyd bevarer sin status som halvvokal ind i 1500-tallet
og først får egentlig konsonantstatus c1600. Den tidlige
overgang til konsonant i indlyd bygger han på det post-
vokaliske sammenfald i skriften mellem betegnelserne for
/g/ og /j/.9Med henvisning til Kahle (1892, s. 69) gør han
opmærksom på at man i 1200-tallet kan rime /g/ mod /j/
(fx fleygr:Suðreyjum), men bemærker at det først bliver al-
mindeligere i 1300-tallet, og anfører fraKatrínardrápa ek-
semplerne frǽgar:meyjar og fegri:meyjar. I en anmeldelse
af Björn K. Þórólfssons bog påpeger Jón Helgason (1927,
s. 91) imidlertid at disse indrim i stedet skal ses i lyset
af den i afsnit 4.4.5.2.4 omtalte overgang /gj/ > /j/ (ri-
mene er mislykkede forsøg på at efterligne ældre rim med
/g/:/gj/).10 Selvom det er vanskeligt at tidsfæste overgan-
gen til konsonant i indlyd, må restitueringen af /j/ foran
/I/, en restituering som synes at begynde i 1400-tallet,11
have overgangen til konsonant som præmis, men hvor me-
get tidligere overgangen rent faktisk er indtruffet, er usik-

der man således blot 37 tilfælde med ⟨h⟩ over for 110 uden, ved /hn/
blot ét tilfældemed ⟨h⟩ over for 10 uden og ved /hr/ 27 tilfældemed ⟨h⟩
over for 62 uden. For mere generelle behandlinger af former med og
uden ⟨h⟩, se fx Noreen (1923, § 289, anm. 2), Alexander Jóhannesson
(1923–24, § 239), Hægstad (1942, s. 117), Jóhannes L. L. Jóhannsson
(1924, s. 36–7), Jón Helgason (1929, § 49), Kuhn (1954, s. 67), Bandle
(1956, s. 136–37) og Stefán Karlsson (2004, s. 48). For en mere over-
ordnet diskussion af norvagismer i islandsk og om årsagen til deres
optræden, se især Stefán Karlsson (1978 og 1979), Rindal (1997) og
Kyrkjebø (2003).

8Om sådanne /h/-løse former, se fx Noreen (1923, § 294) og Bandle
(1956, s. 137). Jf. også Ásgeir Bl. Magnússon (1989, s. 1227 og 1230).

9 Forholdet omtales nærmere i afsnit 4.4.5.2.4. Björn K. Þórólfssons
fremstilling er i øvrigt ikke korrekt.

10Rim som frǽgr:slǽgjan har allerede i første halvdel af 1200-tallet (jf. af-
snit 4.4.5.2.4) været unøjagtige.

11 Jf. Bandle (1956, s. 141). Restitueringen kommer som forventet ikke
til udtryk i MskMS.
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kert. Skal markeringen af palatal udtale af /g/ og /k/ foran
fortungevokal, et fænomen som først bliver almindeligere
i 1300-tallet, på trods af at udtalen rimeligvis har været pa-
latal fra den ældste tid, måske netop ses i lyset af at man
ikke har kunnet anvende ⟨ı⟩ som markør af palatal udtale
før det halvvokaliske /j/ har fået konsonantstatus?
Den sene tidsfæstelse af overgangen til konsonantisk

udtale i forlyd baserer sig på at /j/ langt op i tiden allitte-
rerer med vokaler i poesien. Björn K. Þórólfsson påpeger
at det bl. a. er tilfældet hos Hallgrímur Pétursson, og Þor-
steinn G. Indriðason (1990, s. 16) fremhæver at det samme
gør sig gældende i Jón Þorlákssons digtning fra omkring
1800. Det sidstnævnte er ikke mindst interessant fra et
metodisk perspektiv, for som også Haraldur Bernharðsson
(1999, s. 139) bemærker, er det usandsynligt at /j/ skulle
være en halvvokal i 1800-tallet. Traditionen har altså spil-
let en væsentlig rolle,1 hvilket vanskeliggør tidsfæstelsen
af overgangen. Når man ikke kan regne med en halvvokal
i 1800-tallet på basis af allitteration med vokaler i digtnin-
gen, kan man principielt heller ikke i 1600-tallet.2
HverkenA eller B rummer eksempler påmanglendema-

nifestation af /j/ efter /ý ey/.

Særlige tilfælde
Om adjektiver med ja-/jō- vs. a-/ō-stammebøjning, se af-
snit 5.3.2, hvoraf det bl. a. fremgår at man i A ikke finder
former med -j- i fátǿkr og sterkr og med undtagelse af ét
eksempel på tilnavneformen gen. sg.mask. def. ríkja hel-
ler ikke i ríkr. I B udviser fátǿkr og ríkr konsekvent ja-/jō-
stammebøjning.
Om overgangen /gj/ > /j/, se afsnit 4.4.5.2.4.
Om usikkerhed i tolkningen af visse tilfælde med ⟨gı⟩

som enten kan afspejle /g/ foran /ø/ eller /gj/ foran /ǫ/,
se afsnit 4.4.5.2.4.

1Dette er også blevet understreget i andre sammenhænge, fx i Jón
Helgason (1927, s. 92), hvor forholdene ved svarabhaktivokalen og /fl/
nævnes som eksempler på poesiens konservatisme i forhold til den al-
mindelige lydudvikling. Om forskellen mellem det fonologiske og det
metriske system, se også Kristján Árnason (1991, s. 3–22).

2Om halvvokalerne i islandsk, se også Hreinn Benediktsson (1969).

4.4.5.2.7 /k/ og /kk/

A B
/k/ ⟨c⟩ 9725 /k/ ⟨c⟩ 1450

⟨k⟩ 3675 ⟨k⟩ 1175
⟨q⟩ 350 ⟨q⟩ 130
⟨K⟩ 145 ⟨K⟩ 2
⟨g⟩ 15
⟨ch⟩ 9
⟨C⟩ 4
⟨ck⟩ 2
⟨cc⟩ 1 ⟨cc⟩ 10
⟨Q⟩ 1 ⟨Q⟩ 1

/kr/ ⟨⟩ 1
/ks/ ⟨x⟩ 53 /ks/ ⟨x⟩ 20

/k+s/ ⟨x⟩ 3
/sk/ ⟨x⟩ 3

/ok/ ⟨⟩ 1250
⟨⟩ 2

/kk/ ⟨cc⟩ 525 /kk/ ⟨cc⟩ 185
⟨ck⟩ 275 ⟨ck⟩ 13
⟨cq⟩ 92 ⟨cq⟩ 63
⟨k⟩ 17 ⟨k⟩ 6
⟨c⟩ 6 ⟨c⟩ 12
⟨kk⟩ 2 ⟨kk⟩ 1
⟨cck⟩ 1
⟨g⟩ 1

⟨⟩ 31
⟨kc⟩ 7
⟨ċ⟩ 1

Tabel 4.38:Manifestationen af /k/ og /kk/

Da brugen af ⟨k⟩ vs. ⟨c⟩ i islandske håndskrifter i den
klassiske periode kan være reguleret af mere eller mindre
divergerende regler, skal der i det følgende redegøres grun-
digt for brugen ved at sætte betegnelserne i relation til så-
vel den overordnede stilling i (graf)ordet som den efterføl-
gende fonologiske kontekst. Derved kan det afgøres om
brugen i større eller mindre udstrækning er underlagt den
ældre palatalregel eller en yngre regel, ifølge hvilken gra-
fens position i ordet har reguleret valget mellem ⟨k⟩ og ⟨c⟩.
Ifølge palatalreglen, der spiller en væsentlig rolle for for-

delingen af ⟨k⟩ og ⟨c⟩ i de ældste håndskrifter, anvendes ⟨k⟩
foran fortungevokal, mens ⟨c⟩ anvendes i alle andre stillin-
ger. Reglen udspringer af at ⟨c⟩ i latinsk ortografi på dette
tidspunkt er blevet udtalt som [ts] foran fortungevokal.3
Undtagelser fra denne regel er app. konungr, der forkortes
med ⟨k⟩ (hvilket kan overføres til de sjældnere udskrevne
tilfælde),4 og forbindelsen ⟨ſc⟩, der almindeligvis også an-

3Tidligere er palatalreglen blevet betragtet som et sikkert vidnesbyrd
om den norske og islandske skrifts udprægede afhængighed af en-
gelsk skrifttradition, men et sådant ræsonnement synes ikke rimeligt,
jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 30–2 m. henv.).

4Dette faktummå der tages hensyn til ved sammenligninger af frekven-
sen for ⟨k⟩ og ⟨c⟩ i forskellige håndskrifter, hvis de skal bruges i et
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vendes foran fortungevokal. Foran /v/ anvendes ⟨q⟩ med
forbillede i latinsk ortografi.1 Da palatalreglen ikke tager
udgangspunkt i de fonologiske forhold i islandsk, men af-
spejler afhængigheden af latinsk ortografi, er det forvente-
ligt at den efterhånden ophører med at være styrende for
fordelingen af ⟨k⟩ og ⟨c⟩ i takt med en stigende uafhængig-
hed af latinsk ortografi.
Den første undtagelse fra palatalreglen kommer til ud-

tryk ved øget anvendelse af ⟨k⟩, altså foran andet end
fortungevokal. Dette forekommer rent faktisk én gang al-
lerede i AM 237 a fol (c1150),2 men mere udbredt er det
eksempelvis i (visse partier af) Holm perg 15 4° (c1200) og
AM 645 4° (c1220). I disse kilder anvendes ⟨k⟩ også foran
bagtungevokal (især /a o/) og i mindre udstrækning foran
konsonant (især /n/) samt ved abbreviaturer.3Dermed bli-
ver ⟨k⟩ i løbet af 1200-tallet stadig almindeligere, og efter-
hånden udkonkurrerer det ⟨c⟩ som betegnelse for /k/.4 I en
overgangsfase finder man imidlertid andre principper for
fordelingen af ⟨k⟩ og ⟨c⟩. Dette skal ifølge Hreinn Bene-
diktsson (1965, s. 79) ses i lyset af en generel tendens til
at udvikle en mere eller mindre arbitrær regel for distri-
bution af to grafemer ved redundans i grafeminventaret af
den slags som opstår efter at man har gjort sig fri af den di-
rekte afhængighed af latinsk ortografi,men stadig har beva-
ret såvel ⟨k⟩ som ⟨c⟩ som betegnelse for /k/. Den regel der
udvikles, og som kan registreres i en række håndskrifter
fra anden del af 1200-tallet (fx GKS 2365 4° og Holm perg
2 4°),5 er beskrevet iDenanden grammatiske afhandling. Be-
skrivelsen er dog ikke helt klar, og somHreinn Benedikts-
son (1965, s. 78) gør opmærksom på, kan den enten tol-
kes som en regel om at anvende ⟨k⟩ i initialstilling og ⟨c⟩ i
medial- og finalstilling eller som en regel om udelukkende
at anvende ⟨c⟩ i finalstilling og ⟨k⟩ i initial- og medialstil-
ling. Under alle omstændigheder fokuseres på brugen af
⟨c⟩, hvilket rimeligvis hænger sammen med at netop denne
betegnelse er på retræte. Hreinn Benediktsson (1965, s. 79)
gør opmærksom på at det umiddelbare forbillede for den

større skrifthistorisk perspektiv. Det er en alvorlig metodisk svaghed
at inkludere former af konungr, der i islandsk så at sige altid skrives
med ⟨k⟩, da man derved ikke tager hensyn til ordets høje frekvens i
visse genrer. Inkluderes de på lige fod med andre tilfælde, vil det føre
til at man må konkludere at fx kongesagahåndskrifter har en relativt
fremskreden ortografisk norm (med mere frekvent brug af ⟨k⟩). Det
kan i denne forbindelse bemærkes at det ikke står klart om Lindblad
(1954, s. 194–99) har taget hensyn til dette i sin omtale af ⟨k⟩ vs. ⟨c⟩ i
islandske håndskrifter, men hans kommentar til brugen af ⟨k⟩ og ⟨c⟩ i
MskMS (hånd B) synes at indikere at det desværre ikke er tilfældet.
Kommentaren i Lindblad (1954, s. 198) om at ⟨k⟩ er hyppigere end ⟨c⟩
som betegnelse for /k/ er i øvrigt ikke engang korrekt ved inddragelse
af de mange tilfælde med former af konungr.
1Om betegnelserne for /k/ i islandsk skrift, se fx Hreinn Benediktsson
(1965, s. 30–4 og 77–80), Lindblad (1954, s. 194–9) og StefánKarlsson
(2004, s. 44–5).

2 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 78).
3 Jf. Lindblad (1954, s. 197).
4Allerede i 1300-tallet er ⟨c⟩ nærmest helt udkonkurreret, når man ser
bort fra ok og (i mindre grad) ek, forbindelsen ⟨ct⟩ og visse frem-
medord, jf. Lindblad (1954, s. 197 og 199) og Stefán Karlsson (1960,
s. 138).

5 Jf. Lindblad (1954, s. 197–98).

nye model for distributionen af ⟨k⟩ vs. ⟨c⟩ efter al sandsyn-
lighed er reglerne for brugen af ⟨þ⟩ vs. ⟨ð⟩.
Brugen relateret til stilling i ordet og efterfølgende fo-

nologisk kontekst i hhv. A og B fremgår af tabel 4.39 og
4.40.
Forholdene er noget anderledes ved ⟨ſk⟩ og ⟨ſc⟩, idet ⟨ſc⟩

hos begge skrivere er så meget hyppigere end ⟨ſk⟩ og i
meget vid udstrækning bruges i alle kontekster. Forholdet
mellem ⟨ſk⟩ og ⟨ſc⟩ er i A således ca. 3 % : 97%,6 mens det
i B er ca. 4% : 96%.7
B rummer kun meget få spor af palatalreglen, der helt

overskygges af den yngre ovenfor omtalte regel, som i B
giver sig udtryk i at ⟨k⟩ foretrækkes i initialstilling (85%
af tilfældene), mens ⟨c⟩ foretrækkes i medial- og finalstil-
ling (hhv. 80% og 89% af tilfældene). Når ⟨c⟩ – med en
enkelt undtagelse – aldrig anvendes foran fortungevokal i
initialstilling, er det formentlig en indikation af at i hvert
fald en del af belæggene med ⟨c⟩ i denne stilling beror på
forlægspåvirkning, idet man i medialstilling endog meget
hyppigt finder ⟨c⟩ foran fortungevokal. At B følger et så-
dant yngre mønster, er tidligere blevet noteret af Lindblad
(1954, s. 198). Som allerede bemærket er hans redegørelse
imidlertid ikke korrekt, idet det fejlagtigt anføres at ⟨k⟩ i
det hele taget dominerer. Det er dog rigtigt at B udviser
en yngre brug end fx A (herom nedenfor), GKS 2365 4°
og Holm perg 2 4°, som Lindblad ellers også nævner som
repræsentanter for det yngre mønster.8 Endnu mere ud-
bredt brug af ⟨k⟩ skulle man ifølge Lindblad finde i det med
MskMS nogenlunde samtidige AM 291 4°.
I A er fordelingen i høj grad styret af palatalreglen. Dette

gælder i såvel initial- sommedialstilling. Afvigelserne kom-
mer især til udtryk ved øget anvendelse af ⟨k⟩, altså foran
andet end fortungevokal (og /j/, som i oversigten er kate-
goriseret som en konsonant). Der kan til gengæld ikke spo-
res nogen tendens til efterlevelse af den yngre regel, som
tager udgangspunkt i grafernes stilling i grafordet, hvorved
situationen adskiller sig markant fra situationen i B, hvor
den yngre regel spiller en central rolle for fordelingen af
⟨k⟩ og ⟨c⟩.
I modsætning til ved minuskelgrafklasserne er brugen

af ⟨K⟩ vs. ⟨C⟩ ikke reguleret af palatalreglen i A. Godt nok
optræder alle fire eksempler med ⟨C⟩ foran bagtungevokal,
men det samme gælder for 21 af 24 tilfælde med ⟨K⟩ (ek-
sempler med konungr fraregnede). Når en majuskelgraf-
klasse har skullet anvendes, har A altså almindeligvis grebet
til ⟨K⟩ uanset kontekst.
I overensstemmelse med forholdene i andre klassiske

islandske håndskrifter anvendes ⟨q⟩ udelukkende foran

6 Foran fortungevokal er forholdet mellem ⟨ſk⟩ og ⟨ſc⟩ ca. 4% : 96%,
foran andre vokaler ca. 2% : 98%.

7 Foran fortungevokal er forholdet mellem ⟨ſk⟩ og ⟨ſc⟩ ca. 3 % : 97%,
foran andre vokaler ca. 10% : 90%, en forskel der ikke kan tillægges
nogen betydning med tanke på det ret lave antal belæg.

8 Sammenligner man med forholdene i GKS 2365 4°, er ⟨k⟩ især i forlyd
noget mere gennemført i B (jf. tabellen over brugen i GKS 2365 4° i
Lindblad 1954, s. 195).
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Stilling Efterfølgende kontekst ⟨k⟩ : ⟨c⟩
Initialt 46% : 54%

Vokaler 45% : 55%
Fortungevokaler 84% : 16%
Andre vokaler 32% : 68%

Konsonanter 57% : 43%
/j/ 100% : 0%
/n/ 100% : 0%
Andre konsonanter 39% : 61%

Medialt 50% : 50%
Vokaler 65% : 35%

Fortungevokaler 91% : 9%
Andre vokaler 30% : 70%

Konsonanter 24% : 76%
/j/ 96% : 4%
/n/ 3% : 97%
Andre konsonanter 6% : 94%

Finalt 2,3 % : 97,7 %

Tabel 4.39: Brugen af ⟨k⟩ vs. ⟨c⟩ for /k/ i A

Stilling Efterfølgende kontekst ⟨k⟩ : ⟨c⟩
Initialt 85% : 15%

Vokaler 87% : 13%
Fortungevokaler 99% : 1%
Andre vokaler 81% : 19%

Konsonanter 69% : 31%
/j/ 100% : 0%
Andre konsonanter 66% : 34%

Medialt 20% : 80%
Vokaler 20% : 80%

Fortungevokaler 32% : 68%
Andre vokaler 8% : 92%

Konsonanter 20% : 80%
/j/ 27% : 73%
Andre konsonanter 18% : 82%

Finalt 11 % : 89%

Tabel 4.40: Brugen af ⟨k⟩ vs. ⟨c⟩ for /k/ i B
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/v/, hvad enten dette er udskrevet eller forkortet.1 I denne
kontekst er ⟨q⟩ meget gennemført for /k/ hos begge skri-
vere. Over for de omtrent 350 tilfælde med ⟨Q q⟩ for /k/
finder man i A således blot seks tilfælde med ⟨k⟩ (fx ‘kvalar’
35r25 og ‘kveınstaꝼı’ 9r55) og ét med ⟨c⟩ (‘kẏcvenꝺō’ 6r52).
⟨Q q⟩ anvendes dermed i 98% af tilfældene med /kv/ i A.
Over for de omtrent 130 tilfælde med ⟨Q q⟩ for /k/ i B
finder man 13 tilfælde med ⟨k⟩ (fx ‘kvaþ’ 11r5 og ‘kvellꝺıt’
15r30), og ⟨Q q⟩ anvendes dermed i 90% af tilfældene med
/kv/ i B.
I B er betegnelsen af /k/ i udlyd nogetmere usikker end i

A, da man finder 10 tilfælde med ⟨cc⟩ i denne stilling.2 Som
nærmere omtalt nedenfor finder man hos begge skrivere
usikkerhed ved betegnelsen af /kk/.
Som det fremgår af afsnit 4.3.2.6, optræder alle ni til-

fælde med ⟨ch⟩ for /k/ i A i appellativer og proprier af
fremmed herkomst.
Overgangen /k/ > /g/ i udlyd manifesteres ikke i B,

men kommer til udtryk i tolv tilfælde i A. Ud over ti
eksempler på den enklitiske pronominalform -k (fx ‘røg’
3r39) finder man, som anført i afsnit 4.3.2.6, dog kun hvert
ét eksempel på ⟨g⟩ i pronominalformen þik (‘þıg’ 33r18) og
adverbiet mjǫk (‘Mıog’ 36v10). Former med ⟨g⟩ kan også
iagttages i andre kilder fra 1200-tallet og bliver i 1300-
og (især) 1400-tallet meget almindelige, selvom man pga.
styrken i den ortografiske tradition også finder ⟨k⟩ til ind i
1500-tallet.3
En (yngre) let gennemskuelig forbindelse af /(k)ks/ma-

nifesteres aldrig som ⟨x⟩ i A, men optræder som ⟨cs⟩ × 21
(fx ‘locſınſ’ 18v30), ⟨kſ ⟩ × 2 (fx ‘stẏrkſ’ 33r39) og ⟨gſ ⟩ × 2
(‘aꝼ|regſ orþa’ 35r43–44 og ‘hvgſ’ 37v39). I mere uigennem-
skuelige forbindelser af etymologisk /ks/ (normalorto-
grafiens x) skrives ⟨x⟩ i alle godt 50 tilfælde i A. En (yngre)
let gennemskuelig forbindelse af /(k)ks/ manifesteres i B
i tre tilfælde som ⟨x⟩, alle i loksins (fx ‘loxınſ’ 11r25), mens
den i seks tilfælde manifesteres som ⟨cſ ⟩ (fx ‘aꝼrecſ vercō’
10r3 og ‘locſınſ’ 25r45). I mere uigennemskuelige forbin-
delser af etymologisk /ks/ skrives ⟨x⟩ i alle 20 tilfælde. Jf.
også bemærkningerne til /gs/ i afsnit 4.4.5.2.4, herunder
omtale af neutraliseringen af distinktionen mellem /g(g)/
og /k(k)/ foran /t s/. Ud over de allerede nævnte eksem-
pler på denne neutralisering i forbindelse med /(k)ks/ kan
der ved /kt/ noteres skrivemåden ‘ꝼẏlgt’ 19r31 for fylkt i A.
Ingen af skriverne indikerer overgang /kn/ > /hn/ i for-

lyd, en udvikling som i enkeltstående tilfælde bevidnes i
kilder fra c1300, men først bliver hyppigere mod slutnin-
gen af 1300-tallet og i det efterfølgende århundrede.4 Be-

1Om brugen af ⟨q⟩ i denne stilling, se fx Hreinn Benediktsson (1965,
s. 33–4) og Lindblad (1954, s. 196–97).

2 Samtlige eksempler er anført i afsnit 4.3.2.6.
3 Jf. Noreen (1923, § 248), Alexander Jóhannesson (1923–24, § 231), Jó-
hannes L. L. Jóhannsson (1924, s. 41–2), Björn K. Þórólfsson (1925,
s. xxxii), Hægstad (1942, s. 110), Bandle (1956, s. 146–47) (i Gud-
brandsbiblen manifesteres svækkelsen konsekvent), Stefán Karlsson
(1960, s. 143) og Kristján Árnason (2005, s. 361–62).

4 Jf. Noreen (1923, § 249), Alexander Jóhannesson (1923–24, § 230),
Jóhannes L. L. Jóhannsson (1924, s. 42), Björn K. Þórólfsson (1925,

mærk dog at en større del af tilfældenemed /kn/ iMskMS
optræder i lemmata der også i nisl. har /kn/,5 hvilket på den
anden side dog formentlig til dels skal betragtes som senere
genindførelser.6
Selvom både ⟨ck⟩ og ⟨cc⟩ bruges for /kk/ i såvel A som

B, er ⟨cc⟩ mere gennemført i B. Dette forhold skyldes dog i
meget vid udstrækning de mange eksempler i A med ⟨ck⟩ i
formen ekki. Mens der i A – i modsætning til i B – ved ⟨k⟩
og ⟨c⟩ for /k/ kan spores tydelige tendenser til efterlevelse
af palatalreglen, kan det samme ikke siges om fordelingen
af ⟨ck⟩ og ⟨cc⟩.7
Brugen af ⟨cq⟩ for /kk/ foran /v/ er ganske gennem-

ført i både A og B. Over for 92 tilfælde med ⟨cq⟩ for /kk/
i A finder man således blot ét eksempel på ⟨ck⟩ (‘nockvı’
36r7). Lidt hyppigere er alternative betegnelser i B, idet
man over for 63 tilfælde med ⟨cq⟩ finder seks eksempler på
⟨cc ck kk⟩ (‘hrꜹkkva’ 14v56, ‘hrꜹcc  ſcaꝼlſ’ 15v21, ‘nꜹccvı͛ar’
10v1, ‘nꜹckvr͛’ 10r4, ‘nꜹccvr͛ar’ 10r1 og ‘nꜹccvat’ 11v37), og
⟨cq⟩ er dermed gennemført i omtrent 91% af tilfældene i B.
I B bruges ⟨⟩ ikke helt sjældent for /kk/, men som be-

mærket 4.3.2.33 kun i et meget begrænset antal ordformer,
nemlig pronominalformen og adverbiet ekki (× 25), prono-
minalformen okkarrar og verbalformen gekk (× 5).
En anden betegnelse for /kk/ som udelukkende anven-

des i B, er ⟨kc⟩, og som det fremgår af afsnit 4.3.2.6, kan
der ikke registreres nogen særlig leksikalsk tendens i bru-
gen, idet de syv eksempler fordeler sig på fem forskellige
lemmata.
15 af 17 eksempler med ⟨k⟩ for /kk/ i A optræder i

finalstilling, og det samme gælder for tre af seks tilfælde
med ⟨c⟩ for /kk/ (jf. afsnit 4.3.2.6 og 4.3.2.31). Et tilsva-
rende mønster kan registreres i B, hvor alle seks tilfælde
med ⟨k⟩ for /kk/ og ti af tolv eksempler med ⟨c⟩ for /kk/
optræder i finalstilling.8 I finalstilling finder man i både
A og B altså en vis vaklen mellem betegnelser for /k/ og

s. xxxii), Hægstad (1942, s. 109), Bandle (1956, s. 143–44), Stefán
Karlsson (1960, s. 140) og Kristján Árnason (2005, s. 363).

5De belagte lemmata er i A prop. (Hǫrða-)Knútr × 15, app. knapphǫfði,
kné × 5, (-)knífr × 5, knútr × 5, knýtlingr og knǫrr × 2, adj. knár og vb.
knega ×4, knía, knýja × 3 og knýta ×2. I B finder man blot tre belæg:
app. knífr og knǫrr samt vb. knýja.

6Dette understøttes af at /kn/ især forekommer i litterære ord (jf. for-
skellen mellem nisl. app. knör(r) og adj. hnarreistur), og at bl. a. vb.
knýja– imodsætning til i nisl. – i de ældste rímur, i OddurGottskálks-
sons Nye Testamente og i Gudbrandsbiblen kan optræde med /hn/
(jf. Bandle 1956, s. 143–44).

7 Inddrager man de mange eksempler med ⟨ck⟩ i ekki på lige fod med
andre tilfælde, er det dog klart at ⟨ck⟩ bruges langt oftere end ⟨cc⟩ foran
fortungevokaler, men da der er tale om én specifik ordform, siger det
intet om en generel tendens til efterlevelse af reglen. I B optræder ni
af tretten tilfælde med ⟨ck⟩ ligeledes i ekki.

8Det kan bemærkes at der er regnet med /k/ (og ikke /kk/), når ety-
mologisk /kk/ optræder i kontekster med lydret forkortelse. For B
betyder det eksempelvis at der regnes med /k/ foran /t/ (akk. sg. neut.
af þykkr × 3), /n/ (synkoperede former af præt. part. drukkinn × 5) og
/s/ (gen. sg. af app. bekkr). Pga. morfofonemiske associationer kan det
dog ikke udelukkes at der er tale om /kk/, især ikke i det sidst anførte
tilfælde (jf. Bandle 1956, s. 93). I denne forbindelse kan det bemærkes
at Bandles (1956, s. 92–3) brug af præaspiration i nisl. som argument
for manglende forkortelse af /kk/ foran /n/ ikke synes rimelig, idet
præaspiration også optræder i tilfælde med oprindeligt /kn/.

4.4.5.2.7
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/kk/,1mens der ermindre vaklen imedialstilling. Bl. a. der-
for måman regnemed /k/ og ikke /kk/ i en række tilfælde
med ok(k)r(-) og yk(k)r(-) (se ndf.).
Betragtes brugen i et historisk perspektiv, kan det be-

mærkes at ⟨cq⟩ er den almindelige betegnelse for /kk/
foran /v/ i de fleste klassiske håndskrifter. Mere bemær-
kelsesværdig er den meget udbredte brug af ⟨cc⟩ iMskMS.
I de ældste håndskrifter synes palatalreglen at have spil-
let en rolle i valget mellem ⟨cc⟩ og ⟨ck kk⟩, men sandsyn-
ligvis ikke i samme udstrækning som ved /k/.2 Lindblad
har fundet en mere eller mindre udpræget tendens til at
følge palatalreglen i AM 686 b 4° (c1200–25) og Lbs frg
82 (c1258–64).3 Lindblad (1954, s. 201) bemærker at én
bestemt betegnelse ofte dominerer i næsten alle stillinger,
mens andre betegnelser kun optræder sporadisk. I almin-
delighed er ⟨ck⟩ den dominerende betegnelse, fx i Holm
perg 2 4° (A og B) og AM 162 D 2 fol (c1250–1300), mens
⟨cc⟩ sjældnere dominerer. Foruden i MskMS er det dog fx
tilfældet i GKS 2365 4° og AM 162 A ζ fol. Den hyppige
brug af ⟨cc⟩ i det medMskMS nogenlunde samtidige GKS
2365 4° får ifølge Lindblad (1954, s. 202) håndskriftet til
at stå “ganska ensamt i det mkl handskriftsmaterialet […]
Man hade onekligen efter en allmän översyn av forhållan-
dena i 1200-talets isl. språkkällor väntat sig större bruk af
ck i en urkund från ca 1270”. Det samme kan så passende
siges omMskMS, og da navnlig B, hvor ⟨cc⟩ er endnumere
frekvent, men det medfører også at GKS 2365 4° ikke står
helt så ensomt.4
Brugen af ⟨⟩ i B er bemærkelsesværdig. Som fremgået

af afsnit 3.3.2 optræder ⟨⟩ nemlig i et meget begrænset
antal håndskrifter fra 1200-tallet og første halvdel af 1300-
tallet. Betegnelsen ⟨kc⟩, der generelt sandsynligvis skal ses
i lyset af ⟨⟩, er ligeledes meget sjælden i 1200-tallets slut-
ning,5 og de syv forekomster i B skal måske netop ses i
lyset af den ikke helt sjældne brug af ⟨⟩. ⟨kk⟩, der kun fo-
rekommer hhv. to og én gang i A og B, må ifølge Lindblad
(1954, s. 202) generelt betragtes som et yngre fænomen.
Det er således hovedbetegnelsen i en række håndskrifter

1 Jf. også de ovenfor omtalte tilfælde med ⟨cc⟩ for /k/.
2 Spehr (1929, s. 92) skriver at distributionen af de to betegnelser for
/kk/ retter sig efter palatalreglen frem til 1250, men Lindblad (1954,
s. 201) har ikke kunnet registrere dette i nær samme grad som ved /k/.
Han bemærker dog at dette kan skyldes at hans stikprøver har været
for korte og at en udvidet undersøgelse vil kunne føre til justeringer i
forhold til dette. Imidlertid synes tabellen i Holtsmark (1936, s. 10–11)
at understøtte Lindblads udsagn.

3Lindblad (1954, s. 201) nævner i samme forbindelse A, men noterer
dog at ⟨cc⟩ også anvendes i en vis udstrækning foran fortungevokal.
Det sidste er rent faktisk en underdrivelse, idet ⟨cc⟩ optræder 142
gange foran fortungevokal over for 121 eksempler foran andre vokaler.
Som allerede påpeget forekommer det i det hele taget ikke korrekt at
beskrive brugen i A som styret af palatalreglen, hvis man –med rette –
udelader de mange tilfælde med formen ekki.

4 I samme forbindelse kan det bemærkes at jeg finder Lindblads ad hoc-
forklaring om at den hyppige brug af ⟨cc⟩ i GKS 2365 4° kunne skyldes
en ved betegnelsen af /kk/ særlig stærk forlægspåvirkning, mindre
sandsynlig. Det er uklart, hvorfor noget sådant lige skulle ramme /kk/.

5 Jf. Lindblad (1954, s. 202).

fra 1300-tallet og bruges også i diplomer i dette århund-
rede.6

Særlige tilfælde
Til mulige tilfælde med assimilation eller bortfald af /k/
kan det følgende noteres: /rkt/ > /rt/ bevidnes én gang i B
(‘mẏrt’ 10r14, ingen modeksempler), mens man i A i begge
tilfælde med /rkt/ finder ⟨rct⟩ (‘Mẏrct’ 19v40 og ‘mẏrct’
34r9). /skt/ > /st/ bevidnes to gange i A (‘bẏstv’ 8r16 og
‘ꝺanst’ 9r8, ingen modeksempler), mens forbindelsen ikke
er belagt i B. Andre tilfælde med assimilation eller bortfald
af /k/ i konsonantgrupper har jeg ikke registreret. Man
finder således ingen eksempler på /ksk/ > /sk/ (⟨cſc kſc⟩
× 4 i A, ingen belæg i B), /kst/ > /st/ (⟨cz⟩ × 6 i A, ⟨cz kz⟩
× 3 i B), /lkt/ > /lt/ (⟨lgt⟩ × 1 i A, ingen belæg i B), /rks/ >
/rs/ (⟨rcſ ⟩ × 3 i A, ingen belæg i B) eller /nkl/ > /nl/ (⟨ncl⟩
× 1 i A, ingen belæg i B).
Ved siden af ti tilfælde med ⟨ſc ſk⟩ for /sk/ i A (fx

‘vaſcleıcr’ 9v10, ‘vaſclıgr’ 36r45 og ‘vaſclı|gastr’ 24r26–27)
finder man tre tilfælde med tilsyneladende metatese idet
der skrives ⟨xl⟩ (‘vaxlıgastr’ 32r51, ‘vaxlıgr’ 6v51 og 30v20)7
– i B skrives ⟨ſc⟩ i ‘vaſclıgstı’ 17r22.
Om /k/:/kk/ i de personlige pronominalformer ok(k)r

og yk(k)r samt i synkoperede former af de possessive pro-
nomener okkarr og ykkarr, se afsnit 4.4.5.1, 5.4.1.4, 5.4.1.5,
5.4.2.2 og 5.4.2.5.
Om /sk/ i refleksivformanten, se afsnit 5.8.2.9.

4.4.5.2.8 /l/ og /ll/

A B
/l/ ⟨l⟩ 7700 /l/ ⟨l⟩ 1925

⟨ll⟩ 1000 ⟨ll⟩ 315
⟨L⟩ 35

/il/ ⟨ı⟩ 440 (?) /il/ ⟨ı⟩ 15 (?)
/ld/ ⟨ll⟩ 1–2
/ldl/ ⟨ll⟩ 2
/þl/ ⟨ll⟩ 6
/ll/ ⟨ll⟩ 1550 /ll/ ⟨ll⟩ 400

⟨l⟩ 2 ⟨l⟩ 4

Tabel 4.41:Manifestationen af /l/ og /ll/

Brugen af ⟨ll⟩ for /l/ foran /d/ er langt mest gennemført
i B, der blot rummer tre tilfælde med ⟨l⟩,8 mens A rummer
omtrent 160 eksempler, svarende til 17 % af samtlige til-
fælde. Som det fremgår af tabel 4.42, hvor skrivemåderne
⟨lld⟩ og ⟨ld⟩ relateres til håndskriftsider og afsnit, fordeles
formerne med ⟨ld⟩ ikke jævnt i A. De er ganske frekvente i

6 I diplomerne er ⟨ck⟩ dog uden sammenligning den mest anvendte be-
tegnelse, jf. Stefán Karlsson (1960, s. 140–41, og 2004, s. 46).

7 Jf. også det fejlagtige ‘vaxclıgast’ 28v16.
8Eller to, afhængigt af tolkningen af ‘qlꝺ’ 12r20 (men bemærk at man
finder ⟨ll⟩ i to tilfælde med en tilsvarende kontraheret ordform).
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Side ⟨lld⟩ ⟨ld⟩ Side ⟨lld⟩ ⟨ld⟩ Side ⟨lld⟩ ⟨ld⟩
1r 5 5 19r 22 1 29r 26 2
1v 2 5 19v 23 2 29v 31 2
2r 9 10 20r 11 1 30r 21
2v 16 4 20v 15 1 30v 15 1
3r 14 7 21r 10 4 31r 18
3v 12 8 21v 7 3 31v 15
4r 13 7 22r 11 2 32r 18
4v 16 5 22v 13 1 32v 11 1
5r 9 9 23r 11 2 33r 14 1
5v 10 12 23v 13 3 33v 12
6r 7 9 24r 21 2 34r 24 4
6v 16 4 24v 12 1 34v 14
7r 6 6 25r 4 1 35r 22 1
7v 5 4 25v 12 35v 15 3
8r 8 5 26r 13 36r 16
8v 19 5 26v 15 36v 7 1
9r 17 4 27r 10 37r 24
9v 12 7 27v 12 1 37v 18
18r 13 1 28r 13 1
18v 14 1 28v 9 1

Afsnit ⟨lld⟩ ⟨ld⟩ Afsnit ⟨lld⟩ ⟨ld⟩ Afsnit ⟨lld⟩ ⟨ld⟩
1 4 4 38 18 2 62 9
2 3 6 39 6 2 63 6
3 17 14 40 15 5 64 4
4 22 7 41 22 3 65 4
5 20 14 42 12 2 66 2
6 5 1 43 32 3 67 18
7 6 44 12 3 68 3
8 2 45 1 1 69 6
9 10 6 46 15 70 5
10 5 4 47 4 71 10 1
11 6 6 48 9 72 15
12 4 9 49 4 74 4 1
13 2 50 7 75 22 3
14 4 7 51 5 76 7
15 26 14 52 4 77 8
16 3 3 53 16 1 78 21 1
17 1 54 1 79 1
18 23 9 55 79 6 80 8 1
19 33 12 56 4 82 18 2
33 3 1 57 18 83 12 1
34 23 1 58 3 84 5
35 42 3 59 6 1 85 37
36 8 60 3 1
37 3 61 5

Tabel 4.42: Fordelingen af ⟨lld⟩ og ⟨ld⟩ i A

4.4.5.2.8
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Side ⟨llt⟩ ⟨lt⟩ Side ⟨llt⟩ ⟨lt⟩ Side ⟨llt⟩ ⟨lt⟩
1r 1 2 18r 3 28v 2 1
1v 4 3 18v 3 29r 1
2r 1 2 19v 2 29v 7
2v 3 20r 1 30v 3
3r 1 20v 5 1 31r 2
3v 5 21r 5 31v 3
4r 2 2 21v 1 32r 2
4v 3 22r 1 32v 2 1
5r 1 22v 2 1 33r 2
5v 3 2 23r 5 33v 3 1
6r 2 2 23v 4 34r 7
6v 2 2 24r 2 34v 3
7r 4 2 24v 2 1 35r 8
7v 1 2 25v 3 35v 4
8r 1 1 26v 4 36r 3 1
9r 2 27r 1 36v 1
9v 3 1 28r 2 2 37r 5

Afsnit ⟨llt⟩ ⟨lt⟩ Afsnit ⟨llt⟩ ⟨lt⟩ Afsnit ⟨llt⟩ ⟨lt⟩
1 2 34 4 64 2
2 5 3 35 1 65 1
3 2 2 36 1 68 2
4 3 38 6 1 71 1 1
5 6 2 39 1 72 1
6 1 40 5 74 4 1
7 1 41 3 1 75 5
9 2 42 5 76 1
11 2 43 5 77 3
12 2 1 44 3 1 78 7
13 2 1 46 3 79 1
14 1 2 50 3 80 1
15 7 4 51 1 82 6 1
16 1 2 53 1 83 1
17 1 55 12 3 84 3
18 1 1 59 2 85 2
19 5 1 60 1
33 2 62 2

Tabel 4.43: Fordelingen af ⟨llt⟩ og ⟨lt⟩ i A

4.4.5.2.8
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begyndelsen af A (navnlig i de første to læg), men optræder
kun sporadisk i den senere del af A.
Brugen i B er bemærkelsesværdig, men ikke enestående

i perioden. Eksempler med ⟨ll⟩ foran /d/ kan registreres
så tidligt som i AM 237 a fol (c1150), og op gennem 1200-
tallet bliver betegnelsen stadig almindeligere. I GKS 1157
fol (c1250) og Lbs frg 82 (c1258–64) er ⟨ll⟩ således allerede
den dominerende betegnelse, mensman i det medMskMS
nogenlunde samtidige GKS 2365 4° kun finder 23 eksem-
pler på ⟨ll⟩ eller en tilsvarende betegnelse.1 Til gengæld har-
monerer forholdene i B med situationen i det ligeledes no-
genlunde samtidige AM 519 a 4°, hvor man over for 540
tilfælde med ⟨lld⟩ kun finder otte eksempler på ⟨ld⟩.2
Foran /t/ kommer en tilsvarende forskel mellem skri-

verne ikke til udtryk. I sikre tilfælde (hvor det omkring-
stående ikke er forkortet) er forholdet ⟨lt⟩:⟨llt⟩ således
18% : 82% i A, mens det er 22% : 78% i B. I B er der intet
særligt at bemærke til betegnelsernes distribution i hånd-
skriftet, men i A er tilfældene med ⟨lt⟩ noget almindeligere
i begyndelsen af håndskriftet (jf. tabel 4.43). Tendensen er
altså som foran /d/ (omend i mindre udstrækning).3
Som det fremgår af afsnit 4.4.5.2.16, finder man foran

/þ/ i kort rodstavelse aldrig ⟨ll⟩ i de tilfælde hvor en even-
tuel lukning (/þ/ > /d/) ikke indikeres. I A og B skrives så-
ledes ⟨lþ⟩ i hhv. 69 og 3 tilfælde (aldrig ⟨llþ llð⟩). Der skrives
imidlertid ⟨lld⟩ for /lþ/ i såvel A som B i hhv. ét og fire til-
fælde (man finder aldrig ⟨ld⟩ for /lþ/). Hvis tilfældene med
⟨lld⟩ afspejler former med /ld/, hvilket i hvert fald i B fo-
rekommer mest sandsynligt (jf. afsnit 4.4.5.2.16), skal dob-
beltskrivningenmåske ses i lyset af at fænomenet er ganske
nyt, idet man kan forestille sig at den ortografiske tradition
som kommer tydeligt til udtryk i 1300-tallet og senere, og
ifølge hvilken der skrives ⟨l⟩ foran ældre /þ/, men ⟨ll⟩ foran
ældre /d/, endnu ikke er etableret, og at skriverne (særlig
B) i stedet benytter samme betegnelse som ellers foran /d/,
nemlig ⟨ll⟩.4
Somdet fremgår af afsnit 4.3.2.34, hvor ogsåmere spora-

diske tilfælde med ⟨ll⟩ for /l/ anføres, er brugen af ⟨ll⟩
for /l/ særlig frekvent efter /r/. Dette fænomen behandles

1 Jf. Lindblad (1954, s. 202–3).
2 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 68).
3 Forskellen mellem ⟨lt⟩ og ⟨llt⟩ afspejler ikke den fra visse nisl. dialek-
ter kendte distinktion mellem stemt og ustemt /l/ foran /t/. For en
kortfattet diskussion af forholdene ved betegnelsen af /lt/ i ældre og
yngre islandsk, se Haraldur Bernharðsson (1999, s. 156–58). For en
kort opsummering af reglerne for brugen af stemt og ustemt /l/ i nord-
landsk, se fx Stefán Karlsson (1960, note 81) m. henv. til Árni Böðvars-
son (1953, s. 83–4). Jf. også Sigurður Jónsson et al. (1992, s. 18–19 m.
henv.)

4Omde to typer af /l/, se især JakobBenediktsson (1960), Bandle (1956,
s. 147–50), Stefán Karlsson (1960, s. 144–46, og 2004, s. 18), Haraldur
Bernharðsson (1999, s. 154–58) ogKristján Árnason (2005, s. 362–63).
I Jakob Benediktsson (1960) undersøges rimene i en række islandske
digte fra 1300-tallet til 1700-tallet, og det påvises at der frem til c1700
har eksisteret to varianter af /l/ foran /d/ (afspejlende forskellen mel-
lem ældre /lþ/ og /ld/). Det står dog ikke helt klart, hvori den arti-
kulatoriske forskel mellem de to varianter præcis har bestået (jf. især
s. 45 i den omtalte afhandling).

nærmere i afsnit 4.4.5.2.12 i diskussionen af sammenfaldet
mellem /ll/ og /rl/.
Som fremgået af den ovenstående oversigt manifesteres

/ll/ så at sige altid som ⟨ll⟩, hvilket er forventeligt.5

4.4.5.2.9 /m/ og /mm/

A B
/m/ ⟨m⟩ 6700 /m/ ⟨m⟩ 2025

⟨–⟩ 3950 ⟨–⟩ 600
⟨M⟩ 375 ⟨M⟩ 11
⟨ᴍ⟩ 40 ⟨ᴍ⟩ 225
⟨mm⟩ 1

/rUm/ ⟨ꝝ⟩ 3 /rUm/ ⟨ꝝ⟩ 1
/mm/ ⟨–m⟩ 29

⟨–⟩ 11
⟨m⟩ 8 /mm/ ⟨m⟩ 5
⟨mm⟩ 1
⟨ṁ⟩ 1 ⟨ṁ⟩ 7

⟨⟩ 8
⟨ᴍ⟩ 1

Tabel 4.44:Manifestationen af /m/ og /mm/

Den ikke helt sjældne betegnelse ⟨ᴍ⟩ for /m/ bruges
i et meget begrænset antal lemmata (maðr, Magnús og
(-)móðir i A, Finnmǫrk, maðr, Magnús og mǽla i B), jf. af-
snit 4.3.2.38.
Om brugen af ⟨–⟩, herunder historisk perspektivering,

se afsnit 4.3.4.2.5.
Som fremgået af oversigtstabellen træder forskellene

mellem de to skrivere temmelig tydeligt frem ved mani-
festationen af såvel /m/ som /mm/, dog særlig i det sidst-
nævnte tilfælde.
For etymologisk /mm/ indikerer begge skrivere konse-

kvent /mm/ intervokalisk og i udlyd. Foran konsonant in-
dikeres til gengæld konsekvent /m/, uanset om der er tale
om tilfælde hvor man må regne med /m/ (fx ‘ſcamt’ 15r37)
eller med /mm/ (fx ‘ſcemrı’ 13r10).6
Bemærk at det i B undertiden er vanskeligt at skelne

mellem ⟨⟩ og ⟨ṁ⟩.
Betegnelserne ⟨⟩ og ⟨–m⟩ er de almindeligste i hele

den klassiske periode,7 mens både ⟨mm⟩ og ⟨ᴍ⟩ generelt
er sjældne.8

Særlige tilfælde
I kardinaltallet fim(m) indikeres /m/ hos begge skrivere,
jf. afsnit 5.7.1.

5Den alternative betegnelse ⟨ꝇ⟩, der er ret hyppig i de ældste håndskrif-
ter, er særdeles sjælden efter midten af 1200-tallet. Om ⟨ꝇ⟩, se mest
udførligt Westlund (1974, s. 85–91) med en række henvisninger.

6Til registreringen af manifestationen af /m/ og /mm/ kan bemærkes
at der regnes med /m/ for etymologisk /mm/ foran andre konsonan-
ter end /n r/, når der ikke er tale om stavelsesgrænse (/mm-C/).

7 Jf. Lindblad (1954, s. 70).
8Om ⟨ᴍ⟩, se litteraturhenvisninger i note 4 på s. 62.
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4.4.5.2.10 /n/ og /nn/

A B
/n/ ⟨n⟩ 10325 /n/ ⟨n⟩ 3025

⟨–⟩ 350 ⟨–⟩ 14
⟨ɴ⟩ 230
⟨N⟩ 150 ⟨N⟩ 64
⟨ƞ⟩ 66
⟨ƞ⟩ 35 ⟨ƞ⟩ 36
⟨ɴ⟩ 1
⟨⟩ 1 (?) ⟨⟩ 11

⟨nn⟩ 2
⟨ṅ⟩ 1
⟨ƞ⟩̇ 1

/an/ ⟨a⟩ 4
/An/ ⟨a⟩ 2

/An/ ⟨⟩ 4
/fnt/ ⟨fmt⟩ 1

⟨mt⟩ 1
/gn/ ⟨ng⟩ 2

⟨ŋ⟩ 1
/gnd/ ⟨gþ⟩ 1

/nd/ ⟨ƞ⟩ 5
⟨ɴ⟩ 7
⟨n⟩ 3

/ng/ ⟨ŋ⟩ 1 (?) ⟨ŋ⟩ 1
/rgn/ ⟨ꝛn⟩ 1
/tns/ ⟨tz⟩ 1

/nn/ ⟨ɴ⟩ 1350 /nn/ ⟨ɴ⟩ 2
⟨ƞ⟩ 850 ⟨ƞ⟩ 10
⟨ɴ⟩ 210
⟨ƞ⟩ 57 ⟨ƞ⟩ 73
⟨n⟩ 9 ⟨n⟩ 160
⟨nn⟩ 6 ⟨nn⟩ 63
⟨–n⟩ 3 ⟨–n⟩ 3
⟨ɴn⟩ 3
⟨ƞn⟩ 1
⟨–⟩ 1
⟨⟩ 1 (?) ⟨⟩ 375

⟨n–⟩ 2
⟨ṅ⟩ 19
⟨⟩ 1

/ann/ ⟨⟩ 1

Tabel 4.45:Manifestationen af /n/ og /nn/

I B optræder 35 af 36 tilfælde med ⟨ƞ⟩ for /n/ i finalstil-
ling (jf. også afsnit 4.3.2.42), hvilket formentlig er et rent
grafisk fænomen, til trods for at ⟨ƞ⟩ også hyppigt beteg-
ner /nn/. At B generelt anvender netop ⟨ƞ⟩ i tilfælde hvor
mange andre skrivere anvender ⟨ɴ⟩, kan have bidraget til at
skriveren i finalstilling hyppigt bruger en grafklasse som el-
lers anvendes for /nn/. På den anden side benyttes også ⟨ɴ⟩
(med kapitælform) for /n/ i finalstilling i en række andre
håndskrifter, og tolkningen som et rent grafisk fænomen

understøttes af forekomsten af en sådan brug i latinske og
norske håndskrifter.1Man kunne dog indvende at langt de
fleste eksemplermed ⟨ƞ⟩ for /n/ optræder i infortisstavelse
eller i enstavelsesord som kan have stået relativt tryksvagt
i sætningen, men som eksemplerne i afsnit 4.3.2.39 viser,
gælder dette ikke for tilfældene med ⟨⟩ for /n/, hvor kun
fire af elleve eksempler optræder i tryksvag udlyd. Til gen-
gæld optræder ti af elleve eksempler i finalstilling, og man
kan altså spore en tilsvarende tendens som i tilfældenemed
⟨ƞ⟩ for /n/. Derfor afspejler eksemplerne med såvel ⟨⟩
som ⟨ƞ⟩ for /n/ muligvis et forlægs brug af ⟨ɴ⟩ (eller lig-
nende betegnelse) i denne kontekst.
I A kan der registreres lidt andre mønstre i brugen af

⟨ɴ ɴ ƞ ƞ⟩ for /n/ (jf. afsnit 4.3.2.41 og 4.3.2.42). Mens /n/
foran /d t/ i B aldrig skrives med betegnelser som ellers an-
vendes for /nn/ (fx ⟨ƞ⟩), rummer A en række eksempler på
dette. Foran /d/ finder man omtrent 80 sikre tilfælde med
⟨ɴ⟩ (fx ‘ꝼvɴꝺı’ 30r48),2 syv tilfælde med ⟨ƞ⟩ (fx ‘heƞꝺıƞı’
4r12), fem tilfælde med ⟨ƞ⟩ (fx ‘ꝼvƞꝺız’ 9v48) og ét (muligt)
tilfælde med ⟨⟩ (‘vaꝺreþa’ 1v49)3 over for omtrent 1750
tilfælde med ⟨n⟩ (fx ‘ꝼvnꝺ’ 6v17). Foran /t/ finder man fire
tilfælde med ⟨ɴ⟩4 og to tilfælde med ⟨ƞ⟩ (‘breƞt’ 25v45 og
‘vaƞt’ 5v11) over for knap 140 tilfælde med ⟨n⟩.
Brugen af ⟨ɴ⟩ og lignende betegnelser foran /d t/ ken-

des også fra andre håndskrifter fra 1200-tallet, men er ikke
nær så gennemført som dobbeltskrivning af ⟨l⟩ i samme
kontekst. De allerældste håndskrifter udviser ikke denne
praksis, men allerede fra begyndelsen af 1200-tallet duk-
ker eksempler op.5 Selv i mellemklassiske håndskrifter må
brugen dog generelt betegnes som sporadisk,6 og selvom
anvendelsen af betegnelser der ellers bruges for /nn/, ef-
terhånden slår mere og mere igennem, er praksissen også
i begyndelsen af 1300-tallet langt mindre gennemført end
ved /l[dt]/.7 I modsætning til ved /l/ synes skriverne heller
ikke at følge noget fast mønster.8

1 Jf. Lindblad (1954, s. 205–6 m. henv.).
2 Jf. afsnit 4.3.2.41.
3 Pga. pergamentets beskaffenhed er læsningen usikker i det sidst-
nævnte tilfælde.

4 I to af tilfældene (‘ıɴtı’ 29r44 og ‘þẏɴtıſc’ 24v32) muligvis foranlediget
af morfofonemiske associationer, men ikke i ‘reɴtı’ 33v53 og 35v46.

5Hvad sådanne skrivemåder indikerer, er imidlertid usikkert (jf. fx
Lindblad 1954, s. 204). Et grafisk aspekt har dog formentlig spillet
en rolle. Ved ⟨ɴt⟩, som ikke sjældent er skrevet som en ligatur i ældre
håndskrifter, danner brugen således en parallel til forholdene i latinske
håndskrifter, i hvilke ⟨ɴ⟩ siden tidlig karolingisk tid foretrækkes som
førstekomponent i en ligatur af ⟨ɴ⟩+⟨t⟩, mens der ellers anvendes ⟨n⟩
(jf. Derolez 2003, s. 52).

6 I det med MskMS nogenlunde samtidige GKS 2365 4° har Lindblad
(1954, s. 204) registreret mellem tyve og tredive eksempler, fra det lidt
ældre (og kortere) Lbs frg 82 (c1258–64) blot to. Af de Leeuw van
Weenen (2009, s. 68) at dømme er eksemplerne i det med MskMS
ligeledes samtidige AM 519 a 4° også ganske fåtallige.

7 Jf. Lindblad (1954, s. 204). Selvom denne brug senere bliver mere al-
mindelig, anvender mange diplomskrivere i perioden fra c1300–1450
den ikke (jf. Stefán Karlsson 1960, s. 152).

8Bemærk i samme forbindelse at der ifølge Bandle (1956, s. 152) i Gud-
brandsbiblen aldrig forekommer dobbeltskrivning af ⟨n⟩ (eller tilsva-
rende betegnelse) foran /t/ og kun sjældent foran /d/, hvilket står i
modsætning til forholdene ved /l/.
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Blandt tilfældene med ⟨ɴ ƞ ƞ⟩ for /n/ er det særlig inter-
essant at iagttage de mange eksempler i forbindelsen /rn/
(× 81 med ⟨ɴ⟩, × 38 med ⟨ƞ⟩ og × 5 med ⟨ƞ⟩). Som nærmere
omtalt i afsnit 4.4.5.2.12 kunne man muligvis forestille sig
at denne praksis skal ses i lyset af [tn]-udtale af /rn/1 (tolk-
ningen er dog højst usikker). Særlig de 38 tilfælde med ⟨ƞ⟩
må noteres, da de rimeligvis indikerer at der er tale om
mere end et rent grafisk fænomen, på trods af at største-
delen af eksemplerne med ⟨ɴ ƞ ƞ⟩ optræder i finalstilling.2
Om de tretten tilfælde med ⟨ɴ ƞ ƞ⟩ for /n/ i forbindelserne
/gn/ × 10, /kn/ × 2 og /pn/ × 13 skal ses i lyset af dette, er
usikkert.4
Som bemærket i afsnit 4.3.4.2.5 anvender A i langt hø-

jere grad ⟨–⟩ end B. I modsætning til hvadman kan iagttage
i en række andre tilfælde, udviser A altså tilsyneladende
en yngre brug end B (jf. historisk perspektivering i afsnit
4.3.4.2.5).
I A er fordelingen af ⟨ɴ ɴ⟩ vs. ⟨ƞ ƞ⟩ i høj grad håndskrift-

geografisk betinget. Som det fremgår af tabel 4.46 og 4.47,
hvor brugen af ⟨ɴ ɴ ƞ ƞ⟩ relateres til hhv. håndskriftsider
og afsnit, er betegnelserne ⟨ƞ ƞ⟩ næsten enerådende i be-
gyndelsen af A, mens de kun optræder sporadisk i sidste
del af A. I første læg og i størstedelen af andet læg optræ-
der ⟨ɴ ɴ⟩ således kun helt sporadisk, men mod slutningen
af andet læg (blad 8) begynder skriveren at anvende disse
betegnelser ganske hyppigt, selvom de på de sidste blade
i andet læg fortsat er i mindretal. Som det fremgår af den
anden af tabellerne, indtræffer den øgede brug af ⟨ɴ ɴ⟩ med
afsnit 18 (Halldórs þáttr Snorrasonar). Dominerende bliver
⟨ɴ ɴ⟩ imidlertid først et lille stykke inde i erde læg (tredje
læg er skrevet af B), navnlig fra blad 20.
Vedmanifestationen af /nn/ finder man ganske tydelige

forskelle mellem skriverne. De to hyppigste betegnelser i
A, ⟨ɴ⟩ og ⟨ƞ⟩, bruges kun helt sporadisk i B, og den tred-
jehyppigste betegnelse, ⟨ɴ⟩, forekommer slet ikke i B, hvis
dominerende betegnelse, ⟨⟩, ikke anvendes i A.
I modsætning til forholdene i A kan der i B ikke re-

gistreres noget interessant ved den håndskriftgeografiske
fordeling af de forskellige betegnelser for /nn/. Til gen-
gældmå det noteres at skriveren ved valget mellem variant-
betegnelser i høj grad har været styret af grafens placering
i ordet. Således anvendes såvel ⟨ƞ⟩ som ⟨ƞ⟩ og ⟨ɴ⟩ udeluk-
kende finalt. De få tilfælde med ⟨⟩, ⟨n–⟩ og ⟨–n⟩ optræ-
der derimod kun i medialstilling, og det samme gælder for

1Hvilket i givet fald må forudsætte [tn]-udtale af /nn/ (efter lang vokal)
og dermed være en parallel til det ligeledes ret store antal eksempler
med ⟨rll⟩ for /rl/.

2 I det med MskMS nogenlunde samtidige AM 519 a 4° optræder be-
tegnelser som ellers bruges for /nn/, på tilsvarende vis i særlig høj grad
efter /r/ (jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 68).

3Ni af tilfældene optræder med ⟨ɴ⟩, tre med ⟨ƞ⟩ og ét med ⟨ƞ⟩.
4Hvis der skulle være en sammenhæng, må der vel forudsættes plosiv
(og ikke frikativ) udtale af /g/ foran /n/. I givet fald er de 11 tilfælde
med ⟨fɴ fƞ fƞ⟩ for /fn/ interessante, da de pågældende skrivemåder
så kunne tænkes at indikere lukning af /f/ i denne position. Tolknin-
gen er dog ganske usikker, og som bemærket i afsnit 4.4.5.2.3 finder
man ikke andre indikationer af lukningen, der traditionelt regnes for
indtruffet i 1300-tallet.

hovedparten af eksemplerne med ⟨nn⟩ og ⟨ṅ⟩. Således op-
træder blot ét af 63 tilfælde med ⟨nn⟩ i egentlig finalstilling
(‘kann’ 14r13),5 og af de nitten tilfælde med ⟨ṅ⟩ optræder
kun fire i finalstilling. Hovedbetegnelsen i B, ⟨⟩, anven-
des til gengæld hyppigt i såvel finalstilling (ca. × 200) som
medialstilling (ca. × 175).
Det kan bemærkes at kun omtrent 30 af de ca. 160 ek-

sempler i B med ⟨n⟩ for /nn/ optræder i tryksvag udlyd.
I yderligere omtrent 50 tilfælde kan der dog være tale om
relativt tryksvag stilling i sætningen (fx ved þann). Selv når
der ses bort fra disse tilfælde, finder man en række eksem-
pler hvor der ikke kan regnes med tryksvag stilling, eksem-
pelvis knap 50 tilfælde med enstavelsesord eller sammen-
sætninger hermed (fx appellativformernemann og sveinn).
I B må betegnelsen af /nn/ da også kategoriseres sommin-
dre konsekvent end betegnelsen af de øvrige lange kon-
sonanter (/pp/ undtaget), og usikkerheden begrænser sig
altså ikke til tryksvag udlyd.6
Om manifestationen af etymologisk /nn/ foran andre

konsonanter, se afsnit 4.4.5.1.
Betragterman forskellenemellem skriverne fra et skrift-

historisk perspektiv, kan det bemærkes at hovedbetegnel-
sen i A, ⟨ɴ⟩, dominerer i en stor mængde håndskrifter lige
fra den tidligste tid, fx GKS 1812 4° A (c1192).7 Som eksem-
pler fra den mellemklassiske periode kan man med Lind-
blad (1954, s. 71) nævne Lbs frg 82 (c1258–64), første del af
AM 334 fol (c1260–70), Holm perg 2 4° B (c1250–1300),
AM 291 4° (c1275–1300) og hovedhåndskriftet i Lindblads
undersøgelse, GKS 2365 4° (c1270).
Hovedbetegnelsen i B, ⟨⟩, er ifølge Lindblad (1954,

s. 71) derimod meget usædvanlig i ældre håndskrifter og
optræder kun undtagelsesvis i kilder fra før midten af
1200-tallet (almindeligvis betragtes den som udtryk for
øget norsk påvirkning).8 Samme sted konstaterer Lindblad
dog at ⟨⟩ er hovedbetegnelsen i en række mellemklassiske
håndskrifter, og nævner ud over hånd B i MskMS bl. a.
Holm perg 2 4° A (c1250–1300), sidste del af AM 334 fol
(92va–108rb, c1271–81), AM 162 A ζ fol (c1250–1300),
AM 519 a 4° (c1280)9 og AM 162 D 2 fol (c1250–1300).
Oplysningen om at det også skulle gælde for hånd A i

5Dog finder man yderligere femten eksempler ved inddragelse af til-
fælde med interlineær abbreviatur over det sidste ⟨n⟩ (fx ‘an’ 13r6).

6 Ifølge den traditionelle fremstilling af forholdene ved /nn/ i tryks-
vag udlyd kan man fra 1300-tallet spore usikkerhed i betegnelserne af
dette fonem. I Oddur Gottskálkssons Nye Testamente er distinktio-
nen dog stadig ret godt bevaret, mens der på den anden side hersker
stor usikkerhed i Gudbrandsbiblen (jf. Jón Helgason 1929, s. 39–41,
og Bandle 1956, s. 105–8). Sammenfaldet mellem /n/ og /nn/ i den på-
gældende stilling synes i øvrigt langt op i tiden i en vis udstrækning at
være dialektalt bestemt, idet man helt frem til c1700 (og måske endnu
længere) har bevaret distinktionen i det vestlige Island, hvor udtalen
synes at have afspejlet de gamle forhold –med undtagelse af adjektiver
i akk. sg.mask., der tidligt synes at have /nn/ (jf. Jón Helgason 1970).

7 For en oversigt over forholdene i håndskrifter fra før c1240, se Holts-
mark (1936, s. 10–11). Jf. også Spehr (1929, s. 149).

8Om den meget sparsomme brug af ⟨⟩ før 1250, se også Spehr (1929,
s. 149), der ligefrem konstaterer at betegnelsen slet ikke forekommer i
første halvdel af 1200-tallet (jf. imidlertid Lindblad 1954, s. 71, note 3).

9 For en præcis redegørelse formanifestationen af /nn/ i AM519 a 4°, se
de Leeuw vanWeenen (2009, s. 68), hvoraf det fremgår at ⟨⟩ er mere
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Side ⟨ɴ⟩ ⟨ɴ⟩ ⟨ƞ⟩ ⟨ƞ⟩ Side ⟨ɴ⟩ ⟨ɴ⟩ ⟨ƞ⟩ ⟨ƞ⟩
1r 2 1 3 37 23v 43 6 1
1v 1 3 52 24r 32 16 1
2r 1 48 24v 63 9 2
2v 1 1 48 25r 16 2
3r 3 47 25v 49 15 4
3v 1 6 50 26r 36 5
4r 4 56 26v 29 2 2 1
4v 4 36 27r 31 7 1 1
5r 1 47 27v 41 6 1 1
5v 4 64 28r 32 10 1
6r 4 46 28v 28 6
6v 1 49 29r 35 1 1
7r 3 38 29v 36 3
7v 1 2 52 30r 50 2 1
8r 13 2 4 24 30v 59 4 1
8v 24 1 4 19 31r 35 6
9r 19 5 4 33 31v 50
9v 11 7 4 28 32r 45 2
18r 5 3 3 38 32v 41
18v 11 11 4 39 33r 47 1 2
19r 15 9 5 21 33v 35 2
19v 25 4 7 21 34r 67 1 1
20r 36 10 2 34v 34 3
20v 19 8 1 9 35r 51 3 1
21r 23 9 2 1 35v 49 4 1
21v 32 6 13 36r 33 7
22r 36 3 1 8 36v 43 5
22v 37 6 1 6 37r 46 7
23r 49 6 1 37v 38 2

Tabel 4.46: Fordelingen af ⟨ɴ⟩, ⟨ɴ⟩, ⟨ƞ⟩ og ⟨ƞ⟩ i A relateret til håndskriftsider

MskMS, er, som fremgået af den ovenstående oversigt,
imidlertid forkert.1 I en vis forstand kan den hyppige brug
af ⟨⟩ betragtes som et træk der peger fremad i tid, idet ⟨⟩
er meget almindelig som betegnelse for /nn/ i 1300-tallet.
Det samme må afgjort siges om de i B forekommende

betegnelser ⟨ṅ⟩ og ⟨⟩, der er meget sjældne i 1200-tallet.2
Lindblad (1954, s. 72) bemærker at han fra denne periode
kun har observeret ⟨ṅ⟩ i AM 623 4°, et håndskrift som Ole
Widding siden har dateret til c1325 (jf. ONP).
Endelig kan det bemærkes at brugen af ⟨nn⟩ for /nn/ el-

lers er meget usædvanlig, og i Lindblad (1954, s. 72) frem-

end dobbelt så hyppig som ⟨ƞ⟩, og at andre betegnelser kun optræder
meget sparsomt.
1Den fejlagtige oplysning i Lindblad (1954) skyldes rimeligvis to for-
hold. For det første må Lindblad i sine analyser have sidestillet ⟨⟩ og
⟨ƞ⟩ (noget der i det hele taget må tages hensyn til ved brug af Lind-
blads historiske perspektiveringer), og for det andet må prøverne fra
MskMS være taget fra første del af håndskriftet (jf. redegørelsen for
den markante forskel i den håndskriftgeografiske distribution af ⟨ɴ ɴ⟩
vs. ⟨ƞ ƞ⟩ i A).

2 Selvom der i B i nogle af tilfældene med ⟨ṅ⟩ måske i virkeligheden er
tale om ⟨⟩, synes det ikke rimeligt at tolke alle eksempler således.

hæves B da også som den eneste af de af Lindblad under-
søgte kilder med mere udpræget brug af ⟨nn⟩.

Særlige tilfælde
Som bemærket i afsnit 4.3.4.2.5 indikeres konsekvent /nn/
i penningr og sammensætninger hermed (× 3 i A i ‘peƞınga’
6v15, ‘ſılꝼrpeƞıngar’ 4r48 og ‘ſılꝼr peƞıngr’ 6r33, × 1 i B i
‘peıngr’ 10r40).
Som ligeledes bemærket i afsnit 4.3.4.2.5 indikeres /nn/

i det eneste tilfælde med mungát i A (‘mvƞgat’ 21v44).
Om et muligt sammenfald mellem /ng/ og /gn/, se af-

snit 4.4.5.2.4.
Foruden i maðr finder man flere tilfælde med denasale-

ring af /nnr/ > /þr/ i både A og B.3 Som det også frem-
går af afsnit 5.2.1 og 5.8.2.1.1, drejer det sig især om no-
minativformer af en række maskuline proprier, endvidere
om 3. pers. sg. præs. ind. af visse stærke verber. Fænome-
net optræder dog også i andre ordformer. I A finderman så-
ledes foruden propriumformerne Fiðr (‘Ꝼıþr’ 24r3 og ‘ꝼıðr’

3Om dette fænomen, se fx Noreen (1923, § 261).
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Afsnit ⟨ɴ⟩ ⟨ɴ⟩ ⟨ƞ⟩ ⟨ƞ⟩ Afsnit ⟨ɴ⟩ ⟨ɴ⟩ ⟨ƞ⟩ ⟨ƞ⟩
1 2 1 2 31 50 18 2 1
2 1 4 58 51 5 2 1
3 1 63 52 18 3
4 1 4 80 53 48 8 1 1
5 1 9 94 54 4
6 1 12 55 131 20 2 1
7 9 56 31 2 1
8 1 4 57 20 1
9 3 25 58 8
10 1 21 59 32 3
11 1 41 60 17 1
12 3 32 61 9 2
13 14 62 15 2
14 2 34 63 14 2
15 1 7 109 64 24
16 1 37 65 18
17 6 66 2
18 25 3 8 39 67 30 2
19 42 12 8 65 68 10
33 4 1 1 20 69 20
34 12 12 6 54 70 19
35 32 14 10 44 71 31 1
36 12 1 2 1 72 45 1
37 15 2 2 73 3 1
38 36 13 1 7 74 15 1 2
39 12 5 2 75 63 1
40 51 12 2 19 76 16 2
41 72 11 2 10 77 21 1
42 51 4 78 40 2 1
43 58 18 1 1 79 11 1
44 66 13 1 80 19 3 1
45 9 1 1 81 12
46 62 16 4 82 40 2
47 16 3 83 54 11
48 16 2 84 6
49 11 1 1 85 78 9

Tabel 4.47: Fordelingen af ⟨ɴ⟩, ⟨ɴ⟩, ⟨ƞ⟩ og ⟨ƞ⟩ i A relateret til afsnit
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33v56), Þorfiðr (‘ꝥꝼıðr’ 26v23 og ‘ꝥꝼıþr’ 26v21) og Víðkuðr
(× 13, fx ‘Vıþkvþr’ 21v51)1 og verbalformerne ‘Breþr’ 21v52
(poet.)2 og ‘ꝼı’ 27v2,3 appellativformen teðr ‘teþr’ 35r47 og
adjektivformerne fámeðri ‘ꝼameþrı’ 37v54 (komp.) og ǫl-
meðr ‘ꝼıolmeþr’ 27v34. I B finder man propriumformerne
Fiðr (× 10, fx ‘ꝼıþr’ 13r6) og Þorfiðr (‘ꝥꝼıðꝛ’ 14v51 og ‘ꝥ·ꝼıðꝛ’
15r4)4 samt verbalformen viðr (‘vıþr’ 15r16).
Til mulige tilfælde med assimilation eller bortfald af /n/

i konsonantgrupper kan følgende noteres: /fnm/ > /fm/
bevidnes tilsyneladende én gang i A (‘ıaꝼmarga’ 36r31, 16
modeksempler), mens det ikke er tilfældet i det enkeltstå-
ende potentielle eksempel i B. /fnt/ > /(f)mt/ bevidnes
ikke i A (25 potentielle tilfælde), men ved siden af ti til-
fælde med ⟨fnt⟩ i B finder man to eksempler som bevid-
ner overgangen (‘Jamt’ 12r12 og ‘ıaꝼmt’ 10r8). /fnr/ > /fr/
synes bevidnet én gang i B (‘ıaꝼraþgır’ 15r44), men der er
muligvis blot tale om en glemt nasalstreg.5 /gnd/ > /gþ/
synes i B bevidnet af ‘ſcygþı’ 11v47 (jf. afsnit 4.4.5.2.2 og
4.4.5.2.16). /tns/ > /ts/ bevidnes i det ene potentielle til-
fælde i B (‘vatzꝼırþı’ 11r57).6 Om tilfælde med assimilation
af /nd/ > /nn/, se afsnit 4.4.5.2.2. Andre tilfælde med as-
similation eller bortfald af /n/ i konsonantgrupper har jeg
ikke registreret. Fx rummer hverken A eller B eksempler
på svind af /n/ i kombinationerne /fns fnd rns/, og i A
finder man heller ikke svind af /n/ i kombinationen /rnt/.7
Om et muligt eksempel i A på adv. higat, se afsnit 5.10.1.21.

4.4.5.2.11 /p/ og /pp/

A B
/p/ ⟨p⟩ 1500 /p/ ⟨p⟩ 340

⟨f⟩ 6 ⟨f⟩ 79
⟨P⟩ 2
⟨⟩ 1

/pró/ ⟨ꝓ⟩ 1
/pf/ ⟨ff⟩ 1
/pp/ ⟨⟩ 300 /pp/ ⟨⟩ 1

⟨p⟩ 4 ⟨p⟩ 64
⟨ṗ⟩ 11
⟨p⟩ 2

Tabel 4.48:Manifestationen af /p/ og /pp/

De seks tilfælde i A med ⟨f⟩ for /p/ er nærmere omtalt
i afsnit 4.4.5.2.3,8 og det samme gælder for 78 af de 79 til-

1 For yderligere kommentarer til denasalerede propriumformer og
eventuelle modtilfælde, se afsnit 5.2.1.

2Vokalen er utydelig, og der kunne også være tale om et ⟨ø⟩, i hvilket
fald skriveren må have misforstået formen.

3 For yderligere kommentarer til denasalerede verbalformer og eventu-
elle modtilfælde, se afsnit 5.8.2.1.1.

4 I begge proprier er denasaleringen konsekvent gennemført.
5 For yderligere bemærkninger til forholdene ved /fn/ (og /mn/), se
afsnit 4.4.5.2.3.

6Kombinationen er ikke belagt i A.
7Den sidstnævnte kombination er ikke belagt i B.
8 I det ene af disse tilfælde, adjektivformen skapfelt ‘ſcaꝼꝼellt’ 20v42, er
der muligvis tale om assimilation af /pf/ > /ff/.

fælde med ⟨f⟩ i B. Som anført i afsnit 4.3.2.18 optræder det
sidste eksempel i ‘hıalꝼar’ 11v41 (snarest en skrivefejl).
Manifestationen af /pp/ er meget forskellig skriverne

imellem. Mens A så godt som konsekvent opretholder di-
stinktionen mellem /p/ og /pp/, er det i påfaldende høj
grad ikke tilfældet i B. Formerne med ⟨p⟩ forekommer dog
i et begrænset antal lemmata, idet 62 af 64 tilfælde optræ-
der i upp eller sammensætninger hermed (ingen modek-
sempler). Formerne med ⟨ṗ p⟩ optræder til gengæld for-
trinsvis i adv. uppi. Jeg er ikke klar over hvor hyppig bru-
gen af ⟨p⟩ for /pp/ ellers er i mellemklassiske kilder, men
i originaldiplomerne fra c1300–1450 er denne betegnelse
endog meget sjælden.9 Hvad betegnelsen ⟨ṗ⟩ for /pp/ an-
går, kan det, som nærmere omtalt i afsnit 4.3.4.2.7, bemær-
kes at den ganske vist er belagt i visse ældre håndskrifter,
men først bliver almindeligere i slutningen af 1200-tallet.

4.4.5.2.12 /r/ og /rr/

A B
/r/ ⟨r⟩ 17625 /r/ ⟨r⟩ 4325

⟨ ͛⟩ 600 ⟨ ͛⟩ 325
⟨ꝛ⟩ 31 ⟨ꝛ⟩ 550
⟨ʀ⟩ 26 ⟨ʀ⟩ 6
⟨R⟩ 14 ⟨R⟩ 1
⟨hr⟩ 1

⟨rr⟩ 2
⟨ꝛr⟩ 2

/ar/ ⟨r⟩ 440 /ar/ ⟨r⟩ 108
⟨a⟩ 1 ⟨a⟩ 4

/ár/ ⟨r⟩ 1
⟨ ᷓ⟩ 1

/Ar/ ⟨r⟩ 65 /Ar/ ⟨r⟩ 14
⟨⟩ 1 ⟨⟩ 1 (?)

/eir/ ⟨ ̲ ⟩ 719 /eir/ ⟨ ̲ ⟩ 162
⟨ ͛⟩ 1

/er/ ⟨ ͛⟩ 900 /er/ ⟨ ͛⟩ 250
/ér/ ⟨ ͛⟩ 700 /ér/ ⟨ ͛⟩ 150

⟨ ̲ ⟩ 1
/ir/ ⟨ı⟩ 66 /ir/ ⟨ı⟩ 6
/Ir/ ⟨ ͛⟩ 1750 /Ir/ ⟨ ͛⟩ 175
/kr/ ⟨⟩ 1
/ór/ ⟨o⟩ 1
/pró/ ⟨ꝓ⟩ 1
/ra/ ⟨ ᷓ⟩ 130 /ra/ ⟨ ᷓ⟩ 43
/rá/ ⟨ ᷓ⟩ 225 /rá/ ⟨ ᷓ⟩ 35
/rA/ ⟨ ᷓ⟩ 135 /rA/ ⟨ ᷓ⟩ 9
/re/ ⟨e⟩ 50 /re/ ⟨e⟩ 2
/ré/ ⟨e⟩ 3 /ré/ ⟨e⟩ 1

/rei/ ⟨eı⟩ 1
/ri/ ⟨ı⟩ 160 /ri/ ⟨ı⟩ 40
/rí/ ⟨ı⟩ 50 /rí/ ⟨ı⟩ 5

Tabel 4.49:Manifestationen af /r/ og /rr/ (fortsættes)

9 Jf. Stefán Karlsson (1960, s. 156).

4.4.5.2.12



202 Ortografi

A B
/rI/ ⟨ı⟩ 175 /rI/ ⟨ı⟩ 25

/rl/ ⟨ll⟩ 2
/rn/ ⟨⟩ 1

/ro/ ⟨o⟩ 13 /ro/ ⟨o⟩ 16
/ró/ ⟨o⟩ 23 /ró/ ⟨o⟩ 4
/ru/ ⟨v⟩ 2
/rú/ ⟨v⟩ 5 /rú/ ⟨v⟩ 2
/rU/ ⟨o⟩ 10 /rU/ ⟨o⟩ 1
/rUm/ ⟨ꝝ⟩ 3 /rUm/ ⟨ꝝ⟩ 1
/rǽ/ ⟨e⟩ 38
/rǿ/ ⟨ø⟩ 1
/rǫ/ ⟨o⟩ 3
/ur/ ⟨ ⟩ 59 /ur/ ⟨ ⟩ 5

/úr/ ⟨ ⟩ 1
/Ur/ ⟨ ⟩ 17 /Ur/ ⟨ ⟩ 1
/yr/ ⟨ ⟩ 3 /yr/ ⟨ ⟩ 1

/þAr/ ⟨⟩ 1 (?)
/þr/ ⟨⟩ 110
/ǽr/ ⟨ ͛⟩ 125 /ǽr/ ⟨ ͛⟩ 33

/ǿr/ ⟨ ͛⟩ 2
/rr/ ⟨ʀ⟩ 875 /rr/ ⟨ʀ⟩ 180

⟨rr⟩ 48 ⟨rr⟩ 8
⟨r⟩ 6 ⟨r⟩ 6
⟨ʀ⟩ 2

⟨ꝛr⟩ 38
/arr/ ⟨ ͬr⟩ 1
/Arr/ ⟨ ͬr⟩ 1

/err/ ⟨ ͛r⟩ 27 /err/ ⟨ ͛r⟩ 57
⟨ ͛ʀ⟩ 5
⟨ ͛⟩ 1

/Irr/ ⟨ ͛r⟩ 6 /Irr/ ⟨ ͛r⟩ 2
/yrr/ ⟨ ⟩ 2 /yrr/ ⟨ ⟩ 1

⟨ r⟩ 1 ⟨ r⟩ 1

Tabel 4.49: Manifestationen af /r/ og /rr/ (fortsat)

Brugen af ⟨ꝛ⟩ vs. ⟨r⟩ er grafotaktisk betinget. De 31 til-
fælde med ⟨ꝛ⟩ i A optræder efter:

⟨o⟩ (× 3) i ‘ꝼoꝛıƞı’ 2v4, ‘stıoꝛnat’ 20v20 og ‘tıoꝛona’ 5v19.

⟨d⟩ (× 2) i ‘ꝼeꝺꝛ’ 4v8 og ‘ſıgurꝺꝛ’ 30v10.

⟨ð⟩ (× 26), fx i ‘aðꝛ’ 2r13, ‘brøðꝛ’ 19v15, ‘ꝼe|costnaðꝛ’ 1r8–9,
‘rẏðꝛ’ 19v5, ‘verðꝛ’ 6v42 og ‘ẏðꝛ’ 3v14.

Efter samtlige disse grafklasser er ⟨r⟩ langt mere fre-
kvent. Man finder således ⟨or⟩ × 1965 (fx ‘morgon’ 8r5),
⟨dr⟩ × 704 (fx ‘ꝺrekı’ 3v30) og ⟨ðr⟩ × 300 (fx ‘aðrır’ 6v20).
I modsætning til forholdene i A er ⟨ꝛ⟩ særdeles frekvent

i B, hvor det anvendes efter:

⟨o⟩ (× 364), fx i ‘boꝛð’ 13r6, ‘bryɢıoꝛ’ 10v23, ‘ꝺōꝛ’ 13v11,
‘noꝛþ’ 12v8 og ‘oꝛr ’ 15r12.

⟨ó⟩ (× 14), fx i ‘ꝼóꝛ’ 10v5, ‘hallꝺóꝛ’ 11v26, ‘þóꝛ’ 15v19 og
‘stóꝛra’ 15v20.

⟨ǫ⟩ (× 27), fx i ‘gǫꝛaz’ 15v40, ‘gǫꝛſımı’ 12r34, ‘cǭꝛ’ 10r40
og ‘ǫꝛr’ 16v35.

⟨⟩ (× 4) i ‘ꝼꝛ’ 14r39, ‘Gꝛ’ 15v18 og ‘gꝛ’ 12r39, 17r44.

⟨d⟩ (× 124), fx i ‘allꝺꝛ’ 11r13, ‘ꝼagnaꝺꝛ’ 12r39, ‘ꝼıꝺꝛ’ 13r28,
‘ſcvallꝺꝛı’ 25r39 og ‘vanꝺꝛeþı’ 11r2.

⟨ð⟩ (× 62), fx i ‘brǫðꝛ’ 25r11, ‘beenðꝛ’ 11r1, ‘henðꝛ’ 16r42,
‘ıarnſmıðꝛ’ 15v17 og ‘yðꝛ’ 10v18.

Desuden optræder ⟨ꝛ⟩ én gang efter ⟨y⟩ i ‘ẏꝛmt’ 15r46,
hvilket dog skal ses i lyset af at ⟨y⟩ er rettet fra ⟨o⟩.
Den hyppige brug af ⟨ꝛ⟩ i B er ikke lige gennemført i alle

kombinationer. Efter ⟨o ó ǫ ⟩ finder man ingen modtil-
fælde med ⟨r⟩, og efter ⟨ð⟩ finder man blot et enkelt modtil-
fælde (‘goðreþı’ 25r25). Kun efter ⟨d⟩ er såvel ⟨r⟩ som ⟨ꝛ⟩
hyppige, men der kan spores klare tendenser i distribu-
tionen. I initialstilling optræder således kun ⟨dr⟩ (× 77,
fx ‘ꝺrapo’ 25r39, ‘ꝺrengır’ 13r8, ‘ꝺrotnı’ 10r21 og ‘ꝺrycnō’
11v31), mensman i finalstilling kun finder ⟨dꝛ⟩ (× 116, jf. ek-
sempler i listen ovenfor). Medialt finder man derimod så-
vel ⟨dr⟩ (× 9, fx ‘allꝺrı’ 16v12 og ‘nıꝺrı’ 12r29) som ⟨dꝛ⟩ (× 8,
jf. eksempler i listen ovenfor), tilsyneladende uden noget
fast mønster.
Betragter man brugen af ⟨ꝛ⟩ i et historisk perspektiv,

kan det bemærkes at grafklassen anvendes mere eller min-
dre konsekvent efter ⟨o⟩ i de fleste af de ældste håndskrif-
ter (ofte vekslende med ⟨r⟩).1 I løbet af 1200-tallet breder
brugen af ⟨ꝛ⟩ sig, så det også optræder efter andre runde
bogstaver end ⟨o⟩,2 tidligst efter ⟨d ð⟩, i begyndelsen kun
sporadisk, men mod slutningen af 1200-tallets første halv-
del mere eller mindre regelmæssigt i de fleste håndskrifter.
⟨ꝛ⟩ optræder også tidligt efter ⟨þ⟩, men bliver i denne stil-
ling ikke lige så hurtigt så frekvent som efter ⟨d ð⟩, og det
optræder fortrinsvis i håndskrifter der også anvender ⟨ꝛ⟩
efter ⟨d⟩ og ⟨ð⟩. Noget senere kan man også finde ⟨ꝛ⟩ efter
⟨g⟩, fortrinsvis i håndskrifter der også bruger ⟨ꝛ⟩ efter ⟨þ⟩.
I 1200-tallet er brugen af ⟨ꝛ⟩ efter ⟨b⟩ og ⟨p⟩ den mindst
frekvente, hvilket også må ses i lyset af den relativt lave
frekvens, hvormed kombinationerne /pr/ og /br/ optræ-
der.3Mod slutningen af 1200-tallet kan man også finde ⟨ꝛ⟩
efter ⟨a⟩, og i 1300- og 1400-tallet fortsætter den stigende
tendens til at anvende grafklassen efter grafer der ikke er
runde (navnlig efter 1350) og endda i initialstilling (1400-
tallet). Dog er den i Spehr (1929, s. 126) fremsatte påstand
at grafklassen efter midten af 1400-tallet helt skulle have
fortrængt ⟨r⟩, åbenlyst forkert.4

1Af håndskrifter der slet ikke benytter ⟨ꝛ⟩, nævner Hreinn Benedikts-
son (1965, s. 47) AM 237 a fol (c1150) og AM 655 I 4° (c1225–50). I
prægotisk skrift på kontinentet bliver en konsekvent brug af ⟨ꝛ⟩ efter
⟨o⟩ reglen fra omkring midten af 1100-tallet, jf. Derolez (2003, s. 63).

2 Som Hreinn Benediktsson (1965, s. 48) påpeger, er der tale om en ud-
vikling parallel med hvad man ellers ser i karolingisk skrift i Europa,
hvor ⟨ꝛ⟩ kan bruges efter ⟨o⟩ fra 800-tallet, men først efter andre runde
bogstaver fra c1200. Se også Spehr (1929, s. 124 m. henv.).

3 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 27–8).
4Om brugen af ⟨ꝛ⟩ i islandsk skrift, se især Hreinn Benediktsson (1965,
s. 47–9), Lindblad (1954, s. 27–8), Seip (1954, s. 50–1, 94 og 140) og
Spehr (1929, s. 124–26).
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Den i B registrerede tendens til at anvende ⟨dr⟩ i initi-
alstilling, men ⟨dꝛ⟩ i finalstilling er mig bekendt ikke om-
talt i de forskellige almene beskrivelser af islandsk skrift-
historie,1 men jeg har konstateret noget lignende i AM 162
A δ fol (c1300)2 og de dermed beslægtede AM 162 E fol
(c1300) og Holm perg 18 4° (c1300).3 Til gengæld findes
denne tendens ikke i Holm perg 2 4° B (c1250–1300), hvor
man almindeligvis finder ⟨dꝛ⟩ i initialstilling.
Som fremgået af oversigten over manifestationen af /r/-

forbindelser indgår /r/ i et stort antal forkortede forbin-
delser. Historiske perspektiveringer til de enkelte forkor-
telser er anført i de relevante underafsnit i afsnit 4.3.4. Her
skal det blot konstateres at forskellene mellem skriverne i
denne henseende generelt er forholdsvis beskedne. Mest
markant er den i A langt hyppigere brug af ⟨ ͛⟩ for /Ir/ og
af ⟨e⟩ for /r[eǽ]/ samt i mindre grad ⟨ ⟩ for /Ur/.
Som bemærket i afsnit 4.3.2.34 finder man 41 eksem-

pler med ⟨rll⟩ for /rl/ i A, alle i sb. jarl og karl samt sam-
mensætninger hermed og alle i egentlig udlyd eller i udlyd
af første sammensætningsled. I tilsvarende former finder
man 66 tilfælde med ⟨rl⟩ (hoveddelen optræder i indlyd, fx
‘ıarla’ 5v22 og ‘karlı’ 21r6). I finalstilling er der blot tolv ek-
sempler med ⟨rl⟩ (fx ‘Jarl’ 35v18). I andre ordformer mani-
festeres /l/ konsekvent som ⟨l⟩, både ved stavelsesgrænse
mellem /r/ og /l/ foran andet led i kompositum eller afled-
ning på -lig- (× 150, fx ‘Erlenꝺr’ 18v18 og ‘ꝺẏrlıct’ 3v20) og
i andre tilfælde (× 27, heraf 26 i indlyd, fx ‘varla’ 6r39).
I B finder man 36 eksempler med ⟨rll⟩ for /rl/ (jf. af-

snit 4.3.2.34). Som i A begrænser eksemplerne sig til jarl
og karl samt sammensætninger hermed. I modsætning til
forholdene i A finder man imidlertid former med ⟨rll⟩ i så-
vel udlyd (× 21, fx ‘ıarll’ 14r3) som indlyd (× 15, fx ‘Iarllı’
14v38). De 15modeksemplermed ⟨rl⟩ optræder alle i indlyd
(fx ‘ıarla’ 13r31). I andre ordformer skrives /l/ konsekvent
⟨l⟩, både ved stavelsesgrænse mellem /r/ og /l/ foran andet
led i kompositum eller afledning på -lig- (× 29, fx ‘stoꝛlatr’
16r25 og ‘unꝺarlıga’ 10v19) og i andre tilfælde (× 15, fx ‘kerl-
ıng’ 13r44). I to tilfælde i B manifesteres /rl/ som ⟨ll⟩ (‘ıalł’
11r26 (= jarlinum) og ‘ıallꝺō’ 13v51). I det sidste tilfælde har
skriveren rettet ‘ıar’ til ‘ıal’, hvilket understreger at der ikke
er tale om en simpel skrivefejl i form af et udeladt ⟨r⟩.4
Sammenfaldet mellem /rl/ og /ll/, som direkte bevid-

nes af de to tilfælde med ⟨ll⟩ for /rl/ i B, er allerede be-

1Til gengæld har man hævdet at der i visse af de ældste håndskrifter
kunne være en tendens til at ⟨oꝛ⟩ kun anvendtes medialt, eller at ⟨or⟩
i hvert fald blev foretrukket finalt – jf. bl. a. Spehr (1929, s. 125 m.
henv.) og sammenlign hermed Hreinn Benediktsson (1965, s. 48), der
forholder sig tvivlende til dette.

2 Jf. Kjeldsen (2005b, s. 75).
3Tendensen til at foretrække ⟨dꝛ⟩ i finalstilling findes også i det med
MskMSnogenlunde samtidige AM519 a 4° (jf. de Leeuw vanWeenen
2009, s. 36–7). I dette håndskrift kan der imidlertid også registreres
andre tendenser for fordelingen af ⟨[dð]r⟩:⟨[dð]ꝛ⟩.

4Endelig manifesteres normalortografiens rl som ⟨ʀl⟩ i ét tilfælde
(‘ꝼramaʀla’ 13r10), hvilket rimeligvis afspejler /rrl/ (jf. forholdene ved
adverbier på -ar(r) omtalt i afsnit 5.10.2), og som ⟨r⟩ én gang (‘staꝼkarſ’
10v7), hvilket formentlig indikerer overgang /rls/ > /rs/.

lagt i de ældste håndskrifter, fx i Holm perg 15 4° (c1200).5
Meningerne har været delte hvad tolkningen af sammen-
faldsproduktet angår. Mens nogle mener man skal regne
med /ll/ som senere har ført til udtalen [tl] på lige fod med
ældre /ll/, har andre (og det de fleste i nyere tid)6 regnet
med direkte overgang til [tl]-udtale (altså en direkte parallel
til forholdene ved /rn/, hvor et mellemstadium med /nn/
ikke kan komme på tale).7 Den sidstnævnte tolkning fø-
rer til en datering af [tl]-udtalen til c1200 (i hvert fald di-
alektalt),8 mens den førstnævnte tolkning lægger op til en
noget senere datering, da sikre indikationer af denne [tl]-
udtale først dukker op i 1300-tallet.9 De mange tilfælde
med ⟨rll⟩ kunne muligvis indikere /rl/ > [(r)tl] med en
epentetisk lyd mellem [r] og [l] (og med fakultativt bortfald
af [r]).10 På den anden side må det medgives at man finder
tilsvarende skrivemåder i andre nordiske sprog/dialekter
hvor samme forklaring ikke umiddelbart kan appliceres.11
Som omtalt i afsnit 4.4.5.2.10 gengives /n/ i kombina-

tionen /rn/ i A ofte som ⟨ɴ ƞ ƞ⟩ (man finder ⟨ɴ⟩ × 81, ⟨ƞ⟩
× 38 og ⟨ƞ⟩ × 5), en praksis der – på lige fod med skrive-
måderne med ⟨rll⟩ for /ll/ – måske kunne tolkes som en
indikation af [tn]-udtale af /rn/.12 Som allerede fremhævet
i afsnit 4.4.5.2.10 må særlig de 38 tilfælde med ⟨ƞ⟩ note-
res, da de rimeligvis indikerer at der er tale ommere end et
rent grafisk fænomen, på trods af at størstedelen af eksem-
plerne med ⟨ɴ ƞ ƞ⟩ optræder i finalstilling, og som bemær-
ket i samme afsnit kan som yderligere argument anføres at
man ud over de omtrent 100 tilfælde med ⟨ɴ ƞ ƞ⟩ i egentlig
udlyd (finalstilling), fx ‘hvarƞ’ 5v18, finder 24 tilfælde med
⟨ɴ ƞ ƞ⟩ i udlyd af første sammensætningsled, fx ‘horƞblastr’
8v18.13 De eneste belæg uden for udlyd er ‘goþgırɴꝺ’ 36v23
og 36v30. ⟨n⟩ bruges til gengæld næsten konsekvent i ind-
lyd, hvor man finder knap 180 eksempler (fx ‘ıarnı’ 3r4)
over for blot to usikre eksempler i egentlig udlyd (‘bıorn’

5 Jf. de Leeuw van Weenen (1993, s. 93). Om det tidlige sammenfald
mellem /rl/ og /ll/, se fx også Alexander Jóhannesson (1923–24, s. 132)
og Bandle (1956, s. 160).

6Dog eksempelvis ikke Kristján Árnason (2005, s. 353–56).
7 Jf. Bandle (1956, s. 159–60) og Stefán Karlsson (2004, s. 21) samt
opsummeringen af flere tolkninger i Haraldur Bernharðsson (1999,
s. 160–61). Det kan dog ikke udelukkes at der er tale om et konspira-
tionsfænomen, altså at flere separate udviklinger har bidraget til en
tilsyneladende fælles udvikling.

8Det forekommer underligt at Stefán Karlsson (2004, s. 21), der på lige
fod med Bandle (1956) tilslutter sig den førstnævnte tolkning, skriver
at sammenfaldet mellem /rl/ og /ll/ indtræffer i 1300-tallet.

9 I Hauksbók finder man således skrivemåden ‘Olleifr’ for Oddleifr
(jf. Jón Helgason 1927, s. 91 m. henv.).

10Eiríkur Jónsson & Finnur Jónsson (1892–96, s. xliv) tolker forsigtigt
tilsvarende former i Hauksbók (i hvilket håndskrift man som allerede
nævnt finder ældste sikre belæg på [tl]-udtale) som indikation af [tl]-
udtale. Jf. i samme forbindelse Sjöros (1917, s. 45–7).

11 Jf. eksempler i Sjöros (1917, s. 44–5).
12Hvilket i givet faldmå forudsætte [tn]-udtale af /nn/ (efter lang vokal).
Som ved /rl/ må det dog noteres at tilsvarende skrivemåder kendes fra
dialekter hvor forklaringen ikke kan appliceres, jf. eksempler i Sjöros
1917, s. 44–5).

13Der er i langt de fleste tilfælde vel at mærke tale om belæg uden mel-
lemrum mellem leddene, altså ét graford.
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1r35 og ‘ẏðarn’ 1r30)1 og to tilfælde i udlyd foran andet sam-
mensætningsled eller afledning på -lig- (‘hvarntveɢıa’ 20v6
og ‘loꝼgıarnlıga’ 6v30).
I B kan en tilsvarende tendens ikke registreres. For-

bindelsen /rn/ optræder således næsten konsekvent som
⟨[rꝛ]n⟩, hvad enten der er tale om indlyd (× 55, fx ‘barna’
11r40), egentlig udlyd (× 9, fx ‘barn’ 11v27) eller udlyd af
første sammensætningsled (× 8, fx ‘ıarnſmıðꝛ’ 15v17). Ene-
ste undtagelser i udskrevne former er tre tilfælde med
⟨rnn rƞ r⟩ (‘arnnoꝛr’ 13r21, ‘ꝩarƞ’ 12v51 og ‘ꜹr’ 17r14) og
ét tilfælde med ⟨⟩ (‘ıarþıar’ 14r22).
Mens demange tilfælde i Amed ⟨ɴ ƞ ƞ⟩ efter /r/ som al-

lerede nævnt muligvis kunne tolkes som en indirekte (me-
get usikker) indikation af [tn]-udtale af /rn/, rummer hver-
ken A eller B direkte indikation af sammenfaldet mellem
/rn/ og /nn/ (efter lang vokal) i form af omvendt skrive-
måde ⟨rn⟩ for /nn/.2 Dette sammenfald regnes almindelig-
vis for indtruffet i 1300-tallet,3 hvor man finder de første
direkte indikationer i form af ⟨rn⟩ for /nn/ efter lang vokal
(herunder diftong) og ⟨rn⟩ for /ddn/.4
Som eksemplerne i Sjöros (1917, s. 44–5) viser, findes

tendensen til anvendelse af ⟨ll⟩ og ⟨ɴ⟩ og tilsvarende beteg-
nelser efter /r/ – hvoraf den førstnævnte betegnelse går
igen hos begge skrivere i MskMS, mens den sidstnævnte
kun bruges i mere udpræget grad i A – i andre håndskrif-
ter, islandske såvel som norske og østnordiske. Bemærk i
samme forbindelse atman i detmedMskMSomtrent sam-
tidige AM 519 a 4° efter /r/ finder særlig mange eksempler
på betegnelser som ellers bruges for /nn/.5 En sikker tolk-
ning af dette fænomen lader sig formentlig ikke fremsætte,
og det samme må i det hele taget siges om tolkningen af
enkelthederne i udviklingen af [(r)tl]- og [(r)tn]-udtale af
/rl ll/ og /rn nn/, idet der ved alle hidtil fremsatte tolknin-
ger synes at kunne opstilles argumenter for og imod.6
Svarabhaktivokalen manifesteres ikke i A, men er be-

lagt én gang i B (‘ꝼętvrnır’ 16r30). Som bemærket i note 2
på s. 105 afslører orddelingsprincipperne ved en række æl-
dre enstavelsesformer i A dog formentlig at skriveren – i
hvert fald i visse kontekster – har haft en svarabhaktivokal
i sit talesprog. Omvendte skrivemåder som ⟨r⟩ for /Ur/

1De to eksempler er imidlertid meget utydelige, og det er meget mu-
ligt at der i stedet er tale om ⟨rƞ⟩. Yderligere ét eksempel er meget
utydeligt, ‘ꝼırƞ’ 22r56, det kunne principielt også tolkes som ⟨rn⟩.

2Det enkeltstående eksempel med ⟨⟩ for /rn/ i B i ‘ıarþıar’ er sand-
synligvis blot en skrivefejl og under alle omstændigheder ikke nogen
god indikation af sammenfaldet, idet en sådan omvendt skrivemåde
først og fremmest skulle forventes efter gammel lang vokal eller dif-
tong. At skrivemåden afspejler overgang /rn/ > /nn/ i tryksvag stil-
ling, er heller ikke sandsynligt, da dette synes at være et noget yngre
fænomen, jf. Bandle (1956, § 104).

3 Jf. fx Alexander Jóhannesson (1923–24, s. 132–33), Jón Helgason
(1927, s. 91–2), Bandle (1956, s. 160), Stefán Karlsson (2004, s. 21)
og Haraldur Bernharðsson (1999, s. 160–61).

4 I et originaldiplom fra mellem 1332 og 1340 (nummer 9 i Stefán Karls-
son 1963) finder man i første og anden linje propriumformerne Kol-
beinn, Oddný og Sveinn skrevet hhv. ‘kolbæirn’, ‘orny’ og ‘suæirn’.

5 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 68).
6 Jf. i denne forbindelse også den allerede nævnte fremstilling i Kristján
Árnason (2005, s. 353–56).

har jeg ikke registreret hos nogen af skriverne. Den særde-
les sparsomme brug af svarabhaktivokal skal ses i lyset af
at fænomenet kun i enkeltstående tilfælde optræder i slut-
ningen af 1200-tallet.7 Længe finder man former med og
uden indikation af svarabhaktivokal,8 men det har været
den almindelige opfattelse at overgangen har været afslut-
tet mod slutningen af 1400-tallet, og at brugen af ⟨r⟩ her-
efter alene skal tilskrives ortografisk konservatisme. Også
Ari P. Kristinsson (1992, se især s. 15–16) mener at ud-
viklingen i hvert fald har taget nogle hundrede år, altså fra
slutningen af 1200-tallet til op i 1500-tallet. Samtidig ar-
gumenterer han for at forskellige fonetiske omgivelser har
været mere eller mindre befordrende for udviklingen.9
Som det fremgår af den ovenstående oversigt over ma-

nifestationen af /rr/, er betegnelsen ⟨ʀ⟩ noget mere gen-
nemført i A end i B. Den næsthyppigste betegnelse i A,
⟨rr⟩, optræder desuden i et relativt begrænset antal ordfor-
mer. Af de 48 eksempler optræder hele 30 i appellativet
orrusta og sammensætninger hermed (fx ‘orr ’ 19v21), og af
de resterende 19 tilfælde optræder otte i komposita, hvor
der i virkeligheden er tale om /r-r/ (fx ‘storreꝼſınga’ 31r24).
orrust- skrives imidlertid også med den for /rr/ hyppigere
betegnelse ⟨ʀ⟩, og som det fremgår af tabel 4.50, hvor skri-
vemåderne sættes i relation til håndskriftsider og tekstaf-
snit, er fordelingen i vid udstrækning håndskriftgeografisk
betinget, idet ⟨rr⟩ dominerer kraftigt i første del af A, mens
⟨ʀ⟩ dominerer i sidste del af A.
Fordelingen af de forholdsvis hyppige skrivemåder med

⟨ꝛr⟩ for /rr/ i B er ikke håndskriftgeografisk betinget, men
til gengæld grafotaktisk. Alle eksemplerne optræder såle-
des efter ⟨o ó ǫ⟩, i hvilken kontekst man aldrig finder ho-
vedbetegnelsen ⟨ʀ⟩.10
I brugen af ⟨ʀ⟩ som hovedbetegnelse for /rr/ ligger A og

B på linjemed langt de fleste håndskrifter fra 1200-tallet og
begyndelsen af det følgende århundrede.11 Betegnelserne
⟨rr ꝛr⟩ er langt sjældnere og optræder dels i de allerældste

7Udviklingen er undersøgt i Jón Þorkelsson (1863), se især s. 30–2.
Det ældste af Jón Þorkelsson nævnte eksempel er fra AM 623 4°, som
imidlertid siden er blevet omdateret til c1325. I et upubliceret kandi-
datspeciale har Ari Páll Kristinsson dog fundet ældre eksempler, og
udsagnet om at fænomenet optræder i sidste del af 1200-tallet er der-
for korrekt (jf. Haraldur Bernharðsson 1999, s. 158). Da jeg ikke har
haft adgang til den nævnte afhandling, er jeg ikke klar over om det
enkeltstående eksempel i B er registreret deri.

8Björn K. Þórólfsson (1925, s. xxiv) bemærker at man bruger ⟨ur⟩ og ⟨r⟩
ved siden af hinanden frem til c1600. Bemærk i samme forbindelse at
⟨r⟩ er langt almindeligere end ⟨ur⟩ i Oddur Gottskálkssons Nye Testa-
mente, mens ⟨ur⟩ er blevet den dominerende betegnelse i Gudbrands-
biblen (jf. Jón Helgason 1929, s. 42–3, og Bandle 1956, s. 156–57).

9Om udviklingen af svarabhaktivokalen, se også Haraldur Bernharðs-
son (1999, s. 158–59 m. note 65) og Kristján Árnason (2005, s. 339).

10Distributionen af skrivemåderne med ⟨rr⟩ vs. ⟨ʀ⟩ i A skal måske ses i
lyset af at forlæggets brug har svaret til den man finder i B, nemlig at
hovedbetegnelsen for /rr/ er ⟨ʀ⟩, men at der efter ⟨o⟩ og lignende graf-
klasser anvendes ⟨ꝛr⟩. Den lidt specielle, men hyppige forkortelse ‘oꝛr ’
overfører A så i begyndelsen fortrinsvis som ‘orr ’ (hvilket må betragtes
som den nærmeste pendant i hans eget system, idet ⟨ꝛ⟩ ikke er en del
af hans norm), men efterhånden begynder han også i denne kontekst
at anvende hovedbetegnelsen ⟨ʀ⟩.

11 Jf. Lindblad (1954, s. 73). I det hele taget er ⟨ʀ⟩ formentlig den mest
brugte kapitæl i islandsk skrift, når man ser bort fra ⟨ɴ⟩ (jf. Hreinn
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Side ⟨ʀ⟩ ⟨rr⟩ Side ⟨ʀ⟩ ⟨rr⟩
2r 1 25v 2 7
9v 1 30r 1
18r 1 32r 1
18v 5 32v 2
19r 2 33r 1
19v 8 33v 5
20r 2 34r 1
23r 2 34v 1
23v 1 35v 2
24v 1 1

Afsnit ⟨ʀ⟩ ⟨rr⟩ Afsnit ⟨ʀ⟩ ⟨rr⟩
3 1 67 1
19 1 69 2
34 1 5 72 1 1
35 10 73 1
37 2 74 3
42 3 76 1
44 1 1 77 1
46 2 7 82 2
56 1

Tabel 4.50: Fordelingen af skrivemåder med ⟨ʀ⟩ og ⟨rr⟩ i
orrust- i A

håndskrifter, hvor ⟨ʀ⟩ ikke forekommer, og dels i en række
yngre håndskrifter, hvor brugen rimeligvis skal ses i lyset
af en øget norsk indflydelse, som bl. a. giver sig udtryk i
mindsket brug af kapitæler.1 Fra et skrifthistorisk perspek-
tiv kan det desuden bemærkes at ingen af skriverne anven-
der betegnelsen ⟨ṙ⟩, der er hyppig i en række nogenlunde
samtidige eller lidt yngre håndskrifter.2

Særlige tilfælde
Som nærmere omtalt i afsnit 5.3.5 indikerer ingen af skri-
verne forlængelse af /r/ > /rr/ i komparativer af adjektiver
med stammeudlyd på lang vokal. Forlængelsen regnes al-
mindeligvis for indtruffet i 1300-tallet.3 Som nærmere om-
talt i afsnit 5.3.4 gælder dette også for samme type adjekti-
ver i dat./gen. sg. fem. i såvel A som B.

Benediktsson 1965, s. 82–3). Den hyppige brug af ⟨ʀ⟩ er måske ble-
vet støttet af at kapitælen i latinske håndskrifter kan anvendes i ste-
det for ⟨r⟩, især i endelser (jf. Spehr 1929, s. 149). I visse af de ældste
islandske håndskrifter optræder ⟨ʀ⟩ netop fortrinsvis finalt (jf. Hreinn
Benediktsson 1965, s. 82–3).
1 Jf. Lindblad (1954, s. 73). Bemærk i samme forbindelse at Lindblad
korrekt noterer at kapitælens frekvens ikke er så høj som Spehr (1929,
s. 149) hævder når han skriver at “[i]m 13. jh. herrscht es fast ohne aus-
nahme in den isl. hss. und tritt erst um 1400 zurück”. ⟨ʀ⟩ savnes nemlig
helt eller spiller blot en ubetydelig rolle i flere 1200-tals og (navnlig)
1300-tals håndskrifter.

2Og for den sags skyld også i en række ældre håndskrifter (jf. Lindblad
1954, s. 73).

3 Jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. xxx) og Stefán Karlsson (1960, s. 159,
og 2004, s. 21).

Som det fremgår af de i afsnit 4.3.2.55 anførte eksem-
pler på ⟨r⟩ for /rr/, kunne fire af de i alt seks tilfælde i B
indikere forkortelse af /rr/ > /r/ i udlyd i stavelser uden
hovedtryk, men det samlede antal eksempler er for lille til
at en sådan slutning er rimelig. Den pågældende overgang
regnes almindeligvis først for indtruffet omkringmidten af
1300-tallet.4 At de pågældende former ikke skal tolkes som
udtryk for den omtalte forkortelse, understreges yderligere
af at de resterende to tilfælde med ⟨r⟩ for /rr/ optræder i
rodstavelse efter kort vokal, hvor en tilsvarende forkortelse
efter alt at dømme er endnu yngre.5 I tråd med dette indi-
keres heller aldrig forkortelse af radikalt /rr/ (fx i appella-
tiverne darr, hrískjarr og knǫrr samt adjektivet kyrr).
Som det fremgår af afsnit 4.3.2.55, udgøres to af seks

tilfælde med ⟨r⟩ for /rr/ i A af former af adj. norrǿnn
(‘norøn’͛ 8r48 og ‘noreno’ 8v51).6 Dette afspejler muligvis
en form med /r/, da formen norǿn- (ved app. norrǿna og
adj. norrǿnn) også synes belagt i andre håndskrifter, fx i de
medMskMSnogenlunde samtidigeHolm perg 2 4° (begge
hænder, jf. ‘noꝛøno’ 1r1, ‘noreƞ’ 17r28 og ‘noꝛøɴ’ 53r28) og
AM 519 a 4° (jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 300).
I alle sikre tilfælde med orrusta og sammensætninger

hermed indikeres /rr/.
I A skrives genitiv af prop. Ingimarr én gang ‘Jngımaſ’

27r32, men da der ikke ellers indikeres /rs/ > /ss/ i dette
eller andre ord, er der formentlig tale om en simpel skrive-
fejl.7 I knap 300 tilfælde indikeres således /rs/ (eksempler
med /r-s/ ikke inkluderede).8 I de omtrent 80 tilfældemed
/rs/ i B indikeres ligeledes altid /rs/.9
Svind af /r/ foran /nd nt sk sl sn st/ er ikke konstateret

hos nogen af skriverne.10
I A findes former både med og uden metatese i app.

grikkr og beslægtede ord. Oftest indikeres ikke metatese,
jf. grikkjaherr (‘gccıa her’ 2v40), grikkjakonungr (‘grıccıa
ꝁſ’ 4r8,11 ‘gccıa ꝁſ’ 2v1412 og ‘gccıa ꝁ’ 2v39 og 3r21) og

4 Jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. xxx), Bandle (1956, s. 99), Stefán
Karlsson (1960, s. 160, og 2004, s. 21) og Haraldur Bernharðsson
(1999, s. 159–60).

5 Jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. xxx), Bandle (1956, s. 99–100), Stefán
Karlsson (2004, s. 21) og Haraldur Bernharðsson (1999, s. 159–60).

6 Ingen modeksempler indikerende /rr/.
7Om det i poesi optrædende ‘orſcan’ 24v26 (ǿskan) skal ses i lyset af
et sammenfald mellem /rsk/ og /sk/ (omvendt skrivemåde), er vel
tvivlsomt. I samme forbindelse kan også nævnes propriumformen
Fors/Foss ‘ꝼorſſ’ 33v19, der formentlig afspejler en form med /r/. Som
nærmere omtalt i afsnit 5.10.2 afspejler former med ⟨rſ ⟩ i superlativ
af adverbier med komparativ på -ar(r) rimeligvis /rs/ og skal ikke be-
tragtes som omvendte skrivemåder.

8 I tilfælde med /r-s/ indikeres /r-s/ i alle omtrent 100 tilfælde i A med
undtagelse af app. gjalfrstóð (‘gıalꝼstoþō’ 8v39, poet.), der rimeligvis er
en fejlskrivning.

9Om overgang /rs/ > /ss/, se fx Bandle (1956, s. 161). Til sammenlig-
ning med forholdene i MskMS kan anføres at man i det nogenlunde
samtidige AM 519 a 4° finder lige mange eksempler på hversu og as-
similationsformen hvessu (jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 71), en
form som også kendes fra de ældste håndskrifter (jf. Larsson 1891,
s. 164).

10Om svind af /r/ i disse kontekster, se Bandle (1956, § 106.1).
11 I ‘grıccıa ꝁſ’ 4r8 er ⟨g⟩ rettet fra ⟨k⟩.
12Mellem de to led i ‘gccıa ꝁſ’ finder man ‘kıa’ som skriveren har slettet
ved gennemstregning.
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grikkr (‘gckır’ 26r19 og ‘gckıō’ 32v14), men i to eksempler
(begge i poesi) kan metatese med sikkerhed konstateres:
girkr (‘gırkıa’ 3r20 og ‘gırkıō’ 2v24). I tre tilfælde i A kan
det principielt ikke fastslås ommetatese er indtruffet, nær-
mere bestemt i prop. Grikland (‘gcł’ 3r43 og 32v14) og app.
grikska (‘gcſco’ 26r12).1 Det samme må siges om det eneste
relevante tilfælde i B, nemlig Grikland (‘gklanꝺ’ 15r57).2
Om former med og uden nominativmarkør ved appella-

tiverne son(r) og vin(r) samt sammensætninger med disse,
se hhv. afsnit 5.1.1.5 og 5.1.1.6.
Om former med og uden udlydende /r/ i fyri(r) og sam-

mensætninger hermed, se afsnit 5.9.6.
Om forholdene ved adverbier med komparativ på -ar(r)

og superlativ på -a(r)st, se afsnit 5.10.2.
Om -r- vs. -rr- i dat./gen. sg. fem. og gen. pl. af pron. sá,

se afsnit 5.4.3.2.

4.4.5.2.13 /s/ og /ss/

A B
/s/ ⟨ſ ⟩ 9700 /s/ ⟨ſ ⟩ 2200

⟨S⟩ 650 ⟨S⟩ 80
⟨s⟩ 210 ⟨s⟩ 177
⟨z⟩ 135 ⟨z⟩ 32
⟨ſſ ⟩ 10 ⟨ſſ ⟩ 1
⟨s⟩ 5
⟨pſ ⟩ 1

/dds/ ⟨dz⟩ 1
/ds/ ⟨z⟩ 75 /ds/ ⟨z⟩ 4

⟨ſ ⟩ 4
/dst/ ⟨z⟩ 1
/gs/ ⟨x⟩ 2
/ks/ ⟨x⟩ 53 /ks/ ⟨x⟩ 20

/k+s/ ⟨x⟩ 3
/rs/ ⟨ſ ⟩ 1
/skt/ ⟨st⟩ 1
/s-st/ ⟨ſst⟩ 4
/st/ ⟨st⟩ 1875 /st/ ⟨st⟩ 400

⟨tz⟩ 1
/sk/ ⟨x⟩ 3
/ts/ ⟨z⟩ 129 /ts/ ⟨z⟩ 35

/tst/ ⟨tz⟩ 1
/tts/ ⟨tz⟩ 3
/ús/ ⟨ꝰ⟩ 28 /ús/ ⟨ꝰ⟩ 9
/þs/ ⟨z⟩ 45 /þs/ ⟨z⟩ 1
/ss/ ⟨ſſ ⟩ 400 /ss/ ⟨ſſ ⟩ 17

⟨s⟩ 3 ⟨s⟩ 85
⟨ſ ⟩ 2 ⟨ſ ⟩ 8

Tabel 4.51:Manifestationen af /s/ og /ss/

1 I ikke udskrevne former må tolkningen baseres på konsonantforhol-
dene ⟨c k⟩ vs. ⟨cc ck⟩, hvilket imidlertid kun lader sig gøre foran vokal
og /j/.

2Om forholdene i denne type ord, se Bandle (1956, s. 162).

Som det fremgår af afsnit 4.3.2.59, anvendes ⟨s⟩ for /s/
i et relativt begrænset antal ordformer i mere eller mindre
faste kontekster. Med kun tre undtagelser optræder alle
omtrent 175 eksempler i initialstilling i A i forbindelse med
interlineære forkortelser, og med kun to undtagelser op-
træder alle knap 150 tilfælde i samme stilling i B enten i
forbindelse med en interlineær forkortelse (‘s’ͣ × 90) eller i
proprier forkortede ved suspension (‘.s.’ × 53).3
Mens A ikke rummer sikre eksempler på ⟨s⟩ for /s/ i

medialstilling,4 finder man femten eksempler i B, alle i adv.
hversu. Brugen er ikke forårsaget af den forudgående ab-
breviaturs placering eller af grafer med underlængde i den
umiddelbart foregående linje.5
I hverken A eller B kan der spores nogen særlig tendens

til at anvende ⟨s⟩ for /s/ i finalstilling. I langt de fleste ek-
sempler i egentlig finalstilling i A finder man en nasalstreg
foran ⟨s⟩, og i de fleste af disse tilfælde har dette formentlig
været den direkte årsag til anvendelsen af ⟨s⟩, idet et ⟨ſ ⟩ ville
have kollideretmed forkortelsen.6 En større del af de reste-
rende eksempler udgøres af tilfældemed ⟨s⟩ som sidste graf
i en rød overskrift, i hvilken kontekst rubrikator (dvs. A)
tilsyneladende ikke har fundet det passende at anvende ⟨ſ ⟩.
Som også bemærket i afsnit 4.3.2.59 kanman ud over de al-
lerede omtalte eksempler med ⟨s⟩ i finalstilling også inklu-
dere omtrent 30 eksempler, hvor ⟨s⟩ optræder som et ords
sidste på grundlinjen anbragte graf og blot “efterfølges” af
en interlineær abbreviatur. Også i dette tilfælde må bru-
gen karakteriseres som et rent grafisk fænomen, og med
tanke på det temmelig beskedne antal eksempler på brug
af ⟨s⟩ for /s/ i finalstilling er det formentlig ønsket om at
anvende en interlineær abbreviatur der er den primære år-
sag til brugen af ⟨s⟩. B rummer blot sytten eksempler med
⟨s⟩ for /s/ i finalstilling, hvoraf ni udgøres af forkortelserne
‘ħs’ og ‘hvs͛’. Af de resterende otte eksempler, hvoraf kun ét
(‘ıarþhs’ 11r24) kan tænkes foranlediget af en graf med un-
derlængde i den umiddelbart forudgående linje, optræder
syv efter lang vokal eller diftong.7
I latinske håndskrifter begynder ⟨s⟩ i 900-tallet at op-

træde i finalstilling.8 Selvom det ikke gennemføres konse-

3 Som bemærket i afsnit 4.3.2.59 er brugen af ⟨s⟩ (i stedet for ⟨ſ ⟩) i prop-
rier forkortede ved suspension formentlig valgt af tydelighedshensyn
for at undgå sammenblanding med forkortede former af visse verber
(især segja).

4 Som bemærket i afsnit 4.3.2.59 finder man dog en lang række eksem-
pler med ⟨s⟩ i medialstilling i forkortede (kontraherede) former af
pron. sjá (godt 200 i A og knap 60 i B), men her kan det principi-
elt ikke fastslås om ⟨s⟩ anvendes for /s/ eller /ss/. Hvad enten man
tolker det som /s/ eller /ss/, er der imidlertid tale om en speciel brug
i forkortelser.

5Man kunne forestille sig at betegnelsen skal ses i lyset af assimilations-
forhold, idet /rs/ hyppigt assimileres til /ss/ i dette ord selv i de ældste
håndskrifter (jf. note 9 på forrige side).

6 I en del af tilfældene med nasalstreg kan dette ikke være den direkte
årsag, men det er muligt at skriveren først har skrevet ⟨s⟩, enten fordi
han ofte gør det i den pågældende kontekst og/eller fordi han vil af-
sætte ekstra plads til en endnu ikke skreven nasalstreg.

7De mulige fonologiske implikationer diskuteres nedenfor i diskussio-
nen af den eventuelle forkortelse af /ss/ i udlyd efter lang vokal.

8 Jf. Bischoff (1990, s. 116).
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kvent, bliver det i løbet af 1100-tallet en udbredt konven-
tion at anvende ⟨s⟩ i denne stilling, og i det efterfølgende
århundrede er denne praksis allerede meget dominerende.1
I de allerældste islandske håndskrifter bruges ⟨s⟩ primært af
pladshensyn, typisk ved linjeudgang for at udfylde linjen2
(en brug som ikke spiller nogen rolle iMskMS). Brugen af
⟨s⟩ i forbindelse med interlineære abbreviaturer kendes al-
lerede fra Holm perg 15 4° (c1200), og fra en sådan brug
i forkortelser kan ⟨s⟩ sprede sig til udskrevne former af
samme ord. Den fra latinske håndskrifter kendte brug af
⟨s⟩ i finalstilling som grafisk variant til ⟨ſ ⟩ spiller kun en
mindre rolle i islandsk, og Spehr (1929, s. 71–3) bemær-
ker at ⟨s⟩ i de ældre håndskrifter kun sjældent forekom-
mer hvis ikke det dikteres af ydre årsager, og at det også
efter 1250 i hovedsagen blot anvendes i forbindelse med
forkortelser og i fuldt udskrevne former af ordformer der
typisk forkortes på denne måde. Han bemærker dog at ⟨s⟩
efter c1300 optræder hyppigere i finalstilling. Selvom ten-
densen til at anvende ⟨s⟩ i finalstilling ikke er så udtalt i
islandske kilder, må man imidlertid allerede før dette tids-
punkt regne med indflydelse fra den i latinske håndskrif-
ter anvendte regel.3 Først senere, navnlig i sidste halvdel
af 1300-tallet, kan der spores en generelt stigende tendens
til anvendelse af ⟨s⟩, selvom ⟨ſ ⟩ fortsat er den almindelige
betegnelse for /s/ i flere håndskrifter fra c1400.4
Man regner med at /[þdt]s/ sandsynligvis omkring de

ældste håndskrifters nedskrivning (midten af 1100-tallet)
er faldet sammen i /ts/.5 Med udgangspunkt i ortografien
i AM 237 a fol (c1150) og Den første grammatiske afhand-
ling argumenterer Hreinn Benediktsson (1965, s. 75) for at
ældre /þs/ først er faldet sammen med /ds/, der derefter
er faldet sammen med /ts/ i anden halvdel af 1100-tallet.
Sammenfaldsproduktet /ts/ er siden blevet til /ss/ – ifølge
den almindelige opfattelse i 1200-tallet.6Da bl. a. morfofo-
nemiske associationer spiller en central rolle for gengivel-
sen af /[þdt]s/ i skriften (og for udtalen), redegøres i det
følgende for de enkelte (etymologiske) forbindelser.
Ser man bort fra tilfælde med stavelsesgrænse mellem

/þ/ og /s/ (som nauðsyn) og brugen i forbindelse med
refleksivformant (som létsk), kan forholdene ved /þs/ i A
opsummeres på følgende vis:7

1 Jf. Derolez (2003, s. 63–4). Se også Spehr (1929, s. 70–1).
2 Spehr (1929, s. 71) bemærker også at det interlineært bruges som plads-
besparende tegn i stedet for ⟨ſ ⟩. Umiddelbart er det dog ikke rimeligt
at sidestille den interlineære grafklasse med ⟨s⟩. Om den interlineære
grafklasse og dens forhold til det delvis på grundlinjen anbragte “trai-
ling s”, se afsnit 3.3.4.1.

3 Jf. i denne forbindelse også Lindblad (1954, s. 208–9) om forholdene
i det med MskMS nogenlunde samtidige GKS 2365 4°.

4 Jf. Seip (1954, s. 140).
5 Jf. Hoffory (1885, s. 79–96), Noreen (1923, § 310.1), Björn K. Þórólfs-
son (1925, s. xxviii), Bandle (1956, s. 166–67), Hreinn Benediktsson
(1965, s. 74–76) og Stefán Karlsson (2004, s. 18–19).

6 Se Hreinn Benediktsson (1965, s. 75–6) for en opsummering af
argumenterne.

7Ved stavelsesgrænse mellem /þ/ og /s/ skrives ⟨[þð]ſ ⟩ i alle 39 til-
fælde (fx ‘orðſenꝺīg’ 6r28). /þ/ + refleksivformant manifesteres som
⟨z⟩ × 19 (fx ‘aꝼrøkız’ 34v9 og ‘qvaz’ 8v22 – tolv af eksemplerne udgø-
res af kvaðsk/kveðsk), ⟨zc⟩ × 7 (fx ‘qzᷓc’ 21v42), ⟨[þð]ſc⟩ × 5 (fx ‘Hrꜹþſc’

I 60 tilfælde manifesteres /þs/ som ⟨[þð]ſ ⟩ (fx ‘lıþſ’ 5r11
og ‘gvðſ’ 22r29).8 Heroverfor finder man fem tilfælde med
⟨[þð]z⟩ (fx ‘vtanborþz’ 9v34 og ‘orðztír’ 19v22)9 og 45 til-
fælde med ⟨z⟩ (fx ‘ſvz͛ınſ’ 19v4 og ‘gøzco’ 4v12). I samtlige
60 eksempler med ⟨[þð]ſ ⟩ er ⟨ſ ⟩ genitivmarkør (herunder i
første sammensætningsled), og det samme gælder for ⟨z⟩ i
fire af fem tilfælde med ⟨[þð]z⟩. Derimod er der i kun 22 af
de 45 eksempler med ⟨z⟩ for /þs/ tale om genitiv. Morfo-
fonemiske associationer synes altså at have spillet en rolle
ved valget af betegnelse.
Ser man i B på samme vis bort fra tilfælde med stavel-

sesgrænse mellem /þ/ og /s/ og brugen i forbindelse med
refleksivformant, kan forholdene ved /þs/ i denne del af
håndskriftet opsummeres på følgende vis:10
I tretten tilfælde gengives /þs/ som ⟨[þðd]ſ ⟩ (fx ‘raþſ’

15v12, ‘goðſ’ 25r16 (= goðs) og ‘lıꝺſ’ 12v49).11 Fire gangema-
nifesteres forbindelsen som ⟨[þðd]z⟩ (‘vestꝼırþzcr’ 10r23 og
12r25, ‘vestꝼırðzkı’ 10r22 og ‘garꝺzınſ’ 16r30). En enkelt
gang finder man blot ⟨z⟩ (‘ſız’ 16v53).12
Den mest markante forskel mellem skriverne er den

langt hyppigere brug af ⟨z⟩ for /þs/ i A.13 Sammenligner
man med forholdene i de omtrent samtidige GKS 2365 4°
og AM 519 a 4°, kan det noteres at hovedbetegnelsen også
i disse er ⟨[þðd]ſ ⟩, en betegnelse som i øvrigt generelt er
meget udbredt og i de ældste håndskrifter enerådende el-
ler meget dominerende.14Op gennem tiden stiger frekven-
sen for betegnelserne ⟨[þðd]z⟩ og ⟨z⟩, og forholdene i såvel
GKS 2365 4° som AM 519 a 4° må siges at ligge mere på
linje med situationen i A end i B hvad brugen af ⟨z⟩ angår.15
Ser man bort fra tilfælde med stavelsesgrænse mellem

/d/ og /s/, kan forholdene ved /ds/ i A opsummeres på føl-
gende vis:16Hovedbetegnelsen for /ds/ er ⟨z⟩ (× 75, fx ‘har-
allz’ 9r49 og ‘lanzınſ’ 18r39), men ved siden af denne finder
man orten tilfælde med ⟨dz⟩ (fx ‘vƞꝺz’ 5v26 og ‘ꝥbƞᷓꝺz’

35r3 og ‘reðſc’ 19v21) og ⟨ſc⟩ × 2 (fx ‘getıſc’ 26v28). I 11 tilfælde er tolk-
ningen usikker, idet ⟨z⟩ forudgås af en kontraktion (fx ‘qz’ 3v23). For
en mere overordnet behandling af dannelsen af refleksive former, se
afsnit 5.8.2.9.

8Man finder ⟨þſ ⟩ × 40 og ⟨ðſ ⟩ × 20. I samme forbindelse kan også næv-
nes skrivemåden ‘gvþ’ᷤ 32r19.

9Man finder ⟨þz⟩ × 2 og ⟨ðz⟩ × 3.
10Ved stavelsesgrænse mellem /þ/ og /s/ skrives ⟨[þðd]ſ ⟩ i alle tretten
tilfælde (fx ‘nꜹþſyn’ 10r37). /þ/ + refleksivformantmanifesteres i seks
tilfælde som ⟨[þðd]z⟩ (fx ‘stoꝺz’ 11r13 – man finder ⟨þz⟩ × 3, ⟨ðz⟩ × 2
og ⟨dz⟩ × 1) og i tre tilfælde som ⟨z⟩ (fx ‘geꝼız’ 14v32). I fem tilfælde
er tolkningen usikker, idet ⟨zc⟩ (× 5) eller ⟨z⟩ (× 1) forudgås af en kon-
traktion (fx ‘qzc’ 10r32 og ‘qz’ 12v23).

11Man finder ⟨þſ ⟩ × 9, ⟨dſ ⟩ × 3 og ⟨ðſ ⟩ × 1.
12Desuden skrives ⟨z⟩ i alle seks tilfælde i det mere uigennemskuelige
stednavnNiz (fx ‘nızı’ 13r21), hvor man formentlig også må regne med
etymologisk /þs/ (jf. Ásgeir Bl. Magnússon 1989, s. 669–70).

13 Som fremgået af note 7 og 10 kan samme tendens registreres i forbin-
delse med refleksivformanten.

14 Jf. Lindblad (1954, s. 210).
15 I GKS 2365 4° finder man ⟨[þðd]ſ ⟩ godt × 30, ⟨z⟩ ca. × 20, ⟨[þðd]z⟩
× 9, ⟨zt⟩ × 5, ⟨tz⟩ × 3 og ⟨tzt⟩ × 1 (jf. Lindblad 1954, s. 210). I AM
519 a 4° finder man ⟨ðſ ⟩ × 40, ⟨z⟩ × 24, ⟨ðz⟩ × 7, ⟨zſ ⟩ × 1 og ⟨tz⟩ × 1
(jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 66–7).

16Ved stavelsesgrænse mellem /d/ og /s/ skrives ⟨dſ ⟩ (× 9, fx
‘ꝼıanꝺſcapr’ 9r1) og ⟨ſ ⟩ (× 6, alle efter /n/, fx ‘ꝼıaɴſcapaþız’ 36r42 og
‘haƞſolō’ 29r2).
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19r7)1 og fire med ⟨ſ ⟩, alle efter /n/ (fx ‘ıɴþrønſcr’ 34v50
og ‘þrønſcr’ 35r49), hvor man muligvis skal regne med as-
similation og/eller bortfald af /d/.
I B kan forholdene ved /ds/ opsummeres på følgende

vis, når man ser bort fra tilfælde med stavelsesgrænse mel-
lem /d/ og /s/ og brugen i forbindelse med refleksiv-
formant:2 /ds/ manifesteres almindeligvis som ⟨dz⟩ (× 11,
fx ‘lanꝺz’ 13v7 og ‘vnꝺz’ 13v13),3 men ved siden af denne
hovedbetegnelse finder man fire tilfælde med ⟨z⟩ (‘hellzt’
25r30 ‘vnz’ 10v5 og 13v24 og ‘uplenzcr’ 13r4) og ét tilfælde
med ⟨ðz⟩ (‘lanðz ᴍ ’ 10v53).
Som ved /þs/ er denmestmarkante forskel mellem skri-

verne den langt hyppigere brug af ⟨z⟩ for /ds/ i A, og som
ved /þs/ kan brugen i A siges at ligge mere på linje med
hvad man finder i de nogenlunde samtidige GKS 2365 4°
og AM 519 a 4°.4 I modsætning til ved /þs/ optræder ⟨z⟩
for /ds/ allerede i de ældste håndskrifter og anvendes (sam-
men med ⟨dz⟩) fortsat op gennem tiden.5
Ser man bort fra tilfælde med stavelsesgrænse mellem

/t/ og /s/ og brugen i forbindelse med refleksivformant,
kan forholdene ved /ts/ i A opsummeres på følgende vis:6
Hovedbetegnelsen for /ts/ er ⟨z⟩, som bruges 129 gange (fx
‘knvz’ 20v39 og ‘veızlvna’ 4r17). Heroverfor finder man 47
tilfælde med ⟨tz⟩ (fx ‘ſpıotzınſ’ 5v38 og ‘trꜹstz’ 22v8). I 45
af de 47 tilfælde med ⟨tz⟩ er /s/ genitivmarkør (herunder i
første sammensætningsled), mens det i de resterende to til-
fælde optræder i superlativformerne ‘betzt’ 1r20 og ‘ẏtztr’
20v7.7 Ved de 129 eksempler med ⟨z⟩ for /ts/ er /s/ til gen-
gæld kun genitivmarkør i tretten tilfælde. Som ved /þs/ sy-
nes morfofonemiske associationer med andre ord at have
spillet en vigtig rolle ved valget af betegnelse.
Ser man som i A bort fra tilfælde med stavelsesgrænse

mellem /t/ og /s/ og brugen i forbindelse med refleksiv-
formant, kan forholdene ved /ts/ i B opsummeres på føl-
gende vis:8 /ts/ manifesteres almindeligvis som ⟨z⟩ (× 35,
fx ‘veızlo’ 11r5 og ‘ſcarlaz mꜹttull’ 12r47), men i tre tilfælde

1 I samme forbindelse kan nævnes at /dds/ i hvert ét tilfælde manifeste-
res som ⟨ddz⟩ (‘oꝺꝺz.ſ.’ 33v30) og ⟨dz⟩ (‘oꝺz’ 18r2).

2Ved stavelsesgrænse mellem /d/ og /s/ skrives ⟨dſ ⟩ i syv tilfælde (fx
‘kvellꝺſꜹngſ’ 10v11) over for ét eksempel med ⟨ſ ⟩ (‘ꝼıanſcapr’ 10r18).
/d/ + refleksivformant manifesteres to gange som ⟨z⟩ (‘stenz’ 10r17 og
11v26) og hver én gang som hhv. ⟨dz⟩ (‘stenꝺz’ 12r19) og ⟨ſc⟩ (‘stenſc’
17v1).

3 I samme forbindelse kan også nævnes at etymologisk /dds/manifeste-
res som ⟨ddz⟩ i det ene forekommende tilfælde (‘oꝺꝺz’ 17v36).

4 I GKS 2365 4° skrives /ds/ ⟨z⟩ ca. × 15 og ⟨dz⟩ × 6 (jf. Lindblad
1954, s. 209). I AM 519 a 4° skrives /ds/ ⟨z⟩ × 28 og ⟨dz⟩ × 16
(jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 63).

5 Jf. Lindblad (1954, s. 209).
6Ved stavelsesgrænse mellem /t/ og /s/ skrives ⟨tſ ⟩ i alle 21 tilfælde
(fx ‘motstoþor’ 9r21). På tilsvarende vis skrives ⟨ttſ ⟩ i alle seks tilfælde
med /tt-s/ (fx ‘attstvþıll’ 21r19). /t/ + refleksivformant manifesteres
som ⟨z⟩ × 51 (fx ‘bvız’ 18v7), ⟨zc⟩ × 38 (fx ‘lezc’ 3v27), ⟨tz⟩ × 2 (fx ‘leıtz’
30v28) og ⟨tzc⟩ × 56 (fx ‘letzc’ 5r37).

7 I det førstnævnte tilfælde skyldes brugen af ⟨tz⟩ muligvis en rettelse,
idet ordet synes rettet fra ‘betr’.

8Ved stavelsesgrænse mellem /t/ og /s/ skrives i alle tilfælde ⟨tſ ⟩ (eller
⟨tst⟩), fx ‘motstaþa’ 11r28. /t/ + refleksivformant manifesteres i 36 til-
fælde som ⟨tz⟩, alle i enstavelsesformer, hvor /t/ er en del af stammen
(fx ‘letz’ 12r5). Heroverfor finder man 19 tilfælde med ⟨z⟩ (fx ‘ꝺvalız’
10v5), hvoraf kun ét eksempel er en enstavelsesform med stammeud-

som ⟨tz⟩ (‘ꝼlıotmeltz’ 13r26, ‘kıǫtz’ 15v20, ‘ꜹrmotz’ 13r15),
og én gang gengives /tst/ som ⟨tz⟩ (‘betz’ 13v16). Som frem-
gået af de anførte eksempler er /s/ i alle tilfælde med ⟨tz⟩
genitivmarkør, mens det til gengæld ikke er tilfældet i de
35 eksempler med ⟨z⟩ med undtagelse af sammensætnin-
gen ‘ſcarlaz mꜹttull’ 12r47. Som i A har morfofonemiske
associationer altså spillet en væsentlig rolle.
I modsætning til ved /[þd]s/ kan der ved /ts/ ikke regi-

streres en mere gennemført brug af ⟨z⟩ i A. Tværtimod er
⟨tz⟩ noget mere frekvent i A end i B. Også på dette punkt
stemmer forholdene i A bedre overens med forholdene i
det nogenlunde samtidige GKS 2365 4°, der rummer ca. 75
eksempler med ⟨z⟩ over for ca. 25 eksempler med ⟨zt⟩.9 I
samme forbindelse kan det noteres at ⟨tſ ⟩, der er ganske
almindelig i de ældste håndskrifter, hverken forekommer
i MskMS eller i GKS 2365 4°. Den rolle som morfofone-
miske associationer i vid udstrækning har spillet ved valget
af betegnelse for /ts/ i A, kendes også fra andre, herunder
yngre, kilder, bl. a. originaldiplomerne fra c1300–1450.10
Efter /ll nn/, hvor brugen af ⟨z⟩ for /s/ kendes helt fra

de ældste håndskrifters tid,11 er forholdene de følgende:
Efter /ll/ skrives ⟨z⟩ for /s/ i alle knap 40 tilfælde i A. I

B er ⟨z⟩ også hovedreglen, men ved siden af de otte i afsnit
4.3.2.76 anførte tilfælde med ⟨z⟩ finder man to tilfælde med
⟨ſ ⟩ (adjektivformen fulls ‘ꝼulſ’ 11v57 og ‘ꝼvllſ’ 16v4).12
Efter /nn/ skrives ⟨z⟩ i alle 25 relevante tilfælde i A

(jf. eksempler i afsnit 4.3.2.76).13 I B finder man ved siden
af de to i afsnit 4.3.2.76 anførte tilfældemed ⟨z⟩14 to tilfælde
med ⟨ſ ⟩ (‘ꝼınſ’ 13r55 og ‘mınst’ 16v32).15
Om refleksivformanten, se afsnit 5.8.2.9.
Om /[gk]s/, se afsnit 4.4.5.2.4 og 4.4.5.2.7.
Som fremgået af den ovenstående oversigt finder man

en tydelig forskel mellem skriverne ved manifestationen
af /ss/. I A er ⟨ſſ ⟩ næsten helt gennemført som betegnelse
for /ss/. De tre eksempler med ⟨s⟩ optræder i ‘hsͦın’ 5r43 og
‘hsͦıt’ 21r4 og 21r5, hvor valget af ⟨s⟩ kan være foranlediget
af den foregående interlineære abbreviatur. De to tilfælde
med ⟨ſ ⟩ for /ss/ (‘hroſ’ 21r3 og ‘oſ’ 1v54) skal formentlig
blot opfattes som fejlskrivninger. I B er hovedbetegnelsen

lyd på /t/ (‘lız’ 10v24), og hvert ét eksempel med ⟨tzc⟩ (‘ſetzc’ 10v36)
og ⟨zc⟩ (‘beızc’ 12r12).

9Hvorledes forholdene er i AM 519 a 4°, hvortil der er blevet perspekti-
veret i forbindelse med /[þd]s/, står mig ikke helt klart. de Leeuw van
Weenen (2009, s. 61–2) bemærker at /ts/ skrives ⟨z⟩ × 40, men synes
ikke at give oplysninger om forekomsten af ⟨t[ſz]⟩).

10 Jf. Stefán Karlsson (1960, s. 175–76).
11 Jf. fx Hreinn Benediktsson (1965, s. 75).
12Ved stavelsesgrænsemellem /ll/ og /s/ skrives til gengæld konsekvent
⟨ſ ⟩ i såvel A (× 21) som B (× 1).

13 I samme forbindelse kan også nævnes femten tilfælde med gen. sg. af
maðr og sammensætninger hermed forkortet med ⟨z⟩ (fx ‘mᷦ’ 27r9).

14Nævnes kan også ‘stoꝛmezco’ 11v2, hvor skriveren har glemt en nasal-
streg. I samme forbindelse kan også nævnes otte tilfælde med gen. sg.
af maðr og sammensætninger hermed forkortet med ⟨z⟩ (fx ‘ꝼıſcıᴍᷦ’
17r12).

15Ved stavelsesgrænse mellem /nn/ og /s/ skrives konsekvent ⟨ſ ⟩ hos
begge skrivere. Selvom tilfælde som ‘raſacat’ 17v18 rimeligvis heller
ikke kan sidestilles med tilfælde uden stavelsesgrænse mellem /nn/ og
/s/, må det bemærkes at der iHolm perg 15 4° (c1200) skrives ‘raɴzaka’
(jf. Hreinn Benediktsson 1965, s. 74–5).

4.4.5.2.13
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derimod ⟨s⟩, men som den ovenstående oversigt viser, fin-
der man ved siden af de omtrent 85 eksempler med denne
betegnelse ⟨ſſ ⟩ og ⟨ſ ⟩ i hhv. sytten og otte tilfælde. Eksem-
plerne med ⟨ſſ ⟩, til hvis håndskriftgeografiske distribution
der intet er at bemærke, fordeler sig på elleve belæg i me-
dialstilling og seks i finalstilling. Som det fremgår af afsnit
4.3.2.60, optræder seks af otte tilfælde med ⟨ſ ⟩ for /ss/ i
‘þeſ’, og heller ikke her er den håndskriftgeografiske distri-
bution bemærkelsesværdig.
Hverken A eller B rummer sikre eksempler på forkor-

telse af /ss/ i udlyd, men de tre i afsnit 4.3.2.60 omtalte
tilfælde med ⟨ſſ ⟩ for /s/ (‘buſſ’ 18r24, ‘bvſſ’ 28v10 og ‘ꝼvſſ’
37v11) kunne tolkes som omvendte skrivemåder, hvilket
dog ikke er nødvendigtmed tanke på eksemplernes lave an-
tal. De ovenfor omtalte syv tilfælde i Bmed ⟨s⟩ for /s/ efter
lang vokal eller diftong kunne også tolkes som omvendte
skrivemåder, da ⟨s⟩ er hovedbetegnelsen for /ss/ i B. Da ⟨s⟩
imidlertid med sikkerhed også anvendes for /s/, er denne
tolkning ikke nødvendig, og forkortelsen regnes traditio-
nelt også først for indtruffet i midten af 1300-tallet.1
I de allerældste håndskrifter, hvor ⟨s⟩ er yderst sparsomt,

bruges det aldrig for /ss/. I perioden c1200–40 bruger
en del skrivere derimod udelukkende eller næsten udeluk-
kende ⟨s⟩ for /ss/, mens andre bruger både ⟨s⟩ og ⟨ſſ ⟩, dog
med overvægt for ⟨s⟩.2 I den mellemklassiske periode kan
materialet med Lindblad (1954, s. 75) inddeles i tre grup-
per: 1) håndskrifter med (næsten) gennemført brug af ⟨s⟩,3
2) håndskrifter med relativt hyppig brug af både ⟨s⟩ og ⟨ſſ ⟩4
og 3) håndskrifter med (næsten) gennemført brug af ⟨ſſ ⟩.5
Lindblad (1954, s. 75–6) mener at man i sidste del af

1200-tallet i visse håndskrifter der kan rubriceres i den an-
den gruppe, finder en klar tendens til særlig at anvende ⟨s⟩ i
finalstilling, mens ⟨ſſ ⟩ anvendes i medialstilling. Hvor ud-
præget denne tendens er, skal jeg ikke kunne sige, men den
gør sig i hvert fald ikke gældende i MskMS.6
I løbet af 1300-tallet vinder ⟨ſſ ⟩ meget kraftigt frem på

bekostning af ⟨s⟩ som betegnelse for /ss/ i takt med den al-
mindelige tilbagegang i anvendelsen af kapitæler, og senere
bliver brugen af ⟨s⟩ for /ss/ vanskeliggjort af den ovenfor
omtalte hyppigere brug af ⟨s⟩ for /s/.

Særlige tilfælde
Om adverbialformen annarstaðar, der synes belagt hos
begge skrivere, se afsnit 5.10.1.2.

1 Jf. litteraturhenvisningerne under omtalen af den tilsvarende forkor-
telse af /rr/ i afsnit 4.4.5.2.12.

2 Jf. henvisninger i Lindblad (1954, s. 74–5).
3 Fx AM 162 A ϑ fol (c1250), Holm perg 2 4° B (c1250–1300) og AM
291 4° (c1275–1300).

4 Fx Lbs frg 82 (c1258–64), AM 334 fol A og B (c1260–70), AM 162 A
ζ fol (c1250–1300), GKS 2365 4° (c1270) og AM 327 4° (c1300).

5 Fx AM 655 XVIII 4° (c1250–1300), sidste del af AM 334 fol
(92va–108rb, c1271–81) og AM 519 a 4° (c1280).

6Eksistensen af en sådan tendens skal muligvis ses i lyset af den alle-
rede omtalte tilsvarende tendens til anvendelse af ⟨s⟩ (for /s/) i latinske
håndskrifter, men det er også muligt at den skyldes en generel tendens
til at udvikle en mere eller mindre arbitrær regel for distribution af to
betegnelser ved redundans i grafeminventaret (jf. omtale af noget til-
svarende ved brugen af ⟨c⟩:⟨k⟩ i afsnit 4.4.5.2.7).

Om indikationer af /ss/ (ved siden af /s/) i gen. sg. af
maskuline og neutrale ia-stammer i A, se afsnit 5.1.1.3 og
5.1.3.3.
I stednavnet Gizki, hvis etymologi synes usikker,7 skri-

ves ⟨z⟩ i begge forekommende tilfælde i B (‘gızca’ 12r35 og
12r39).
I det fremmede proprium Jarizleifr skrives ⟨z⟩ i alle fem

tilfælde (fx ‘Jarızł’ 1v37), og det samme gælder for alle
fire tilfælde med dýfliza og sammensætninger hermed (fx
‘ꝺẏꝼlızona’ 3r7).
Tilnavnet kúza skrives med ⟨z⟩ i det ene forekommende

tilfælde (‘kvzo’ 34r45).8
App. tengsl manifesteres uden /s/ i alle tre tilfælde i B

(ikke belagt i A), nemlig ‘tengllum’ 12v40, ‘tenglō’ 13r11 og
‘tenglı’ 13r19, hvorfor det ikke synes rimeligt at regnemed
simple skrivefejl.9
Om tilfælde med ⟨c⟩ der muligvis afspejler /s/ foran

fortungevokal i fremmedord (hhv. syv og to eksempler i
A og B), se afsnit 4.3.2.6.

4.4.5.2.14 /t/ og /tt/

A B
/t/ ⟨t⟩ 10.100 /t/ ⟨t⟩ 3000

⟨ð⟩ 26 ⟨ð⟩ 45
⟨T⟩ 23 ⟨T⟩ 6
⟨þ⟩ 11 ⟨þ⟩ 21
⟨th⟩ 5
⟨tt⟩ 3 ⟨tt⟩ 37

⟨d⟩ 19
⟨ṫ⟩ 1

/dst/ ⟨z⟩ 1
/et/ ⟨ ̲ ⟩ 2

/it/ ⟨ı⟩ 7 (?) /it/ ⟨ı⟩ 1 (?)
/skt/ ⟨st⟩ 1
/s-st/ ⟨ſst⟩ 4
/st/ ⟨st⟩ 1875 /st/ ⟨st⟩ godt 400

⟨tz⟩ 1
/ts/ ⟨z⟩ 129 /ts/ ⟨z⟩ 35

/tst/ ⟨tz⟩ 1
/tt/ ⟨tt⟩ 1525 /tt/ ⟨tt⟩ 350

⟨t⟩ 12 ⟨t⟩ 64
⟨ṫ⟩ 2 ⟨ṫ⟩ 7

/tts/ ⟨tz⟩ 3

Tabel 4.52:Manifestationen af /t/ og /tt/

7Om dette stednavn, se Rygh (1908, s. 188–89).
8Om dette tilnavn, se Lind (1920–21, sp. 228 under ‘Kutza’ og ‘Kutzi’).
Lind opfatter kútsi som en diminutiv af kútr.

9 Snarere er der tale om en selvstændig ordform tengl ~ vb. tengja, jf. oisl.
(enni)tingl (for mul. etymologi, se Ásgeir Bl.Magnússon 1989, s. 1042)
samt nisl. tengill, tengla og tingla. Som en mulig parallel til vekselfor-
merne tengsl:tengl kan anføres bǿgsl:bǿgl (se Fritzner 1886–96, bind 1,
s. 225). Foruden den for Fritzner foreliggende ordform ‘bæglin’ KonrA
71.31 anfører ONP, under bǿgsl-citater på nettet, den ikke emenderede
form ‘beglino’ ÓTOddS 142.20n.
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Den mest markante forskel mellem skriverne ved ma-
nifestationen af /t/ er den ikke helt sjældne brug af ⟨tt⟩
i B. Betegnelsen begrænser sig næsten helt til (postvoka-
lisk) udlyd og stillingen foran /r/. I udlyd efter vokal (× 15)
finder man ⟨tt⟩ i adjektivformen auðsét, appellativformerne
graut, hót,mat og naut, pronominalformen vit og verbalfor-
merne gat (× 2), get (× 2), lát, sat, sét og skaut (× 2), i udlyd
efter konsonant (× 1) finder man ⟨tt⟩ i pronominalformen
eitthvert, og foran /r/ (× 19) finder man ⟨tt⟩ i propriumfor-
men Hítrar, appellativformerne dǿtrum, hlutrinn, vetra og
vetrinn (× 11) samt adjektivformerne betri (× 3) og vitrust.1
Af andre tilfælde med ⟨tt⟩ optræder blot appellativformen
flotann og verbalformen þrotna.
Brugen af ⟨tt⟩ for /t/ findes også sporadisk i andre 1200-

tals håndskrifter, fx i enkeltstående tilfælde i GKS 2365 4°,2
men synes særlig frekvent i B.3 I visse noget yngre kilder
finder man en mere udpræget brug af ⟨tt⟩ for /t/ i udlyd,
navnlig efter konsonant.4
Samtlige tilfælde med ⟨ð þ⟩ for /t/ i A vidner om den

også i afsnit 4.4.5.2.16 omtalte overgang /t/ > /þ/ i tryk-
svag udlyd.5 I B optræder alle tilfælde med ⟨d ð þ⟩ for /t/
ligeledes i tryksvag udlyd. Sådanne former er dog langt al-
mindeligere i B.6
Ud over at tostavelsesformerne med finalt ⟨d ð þ⟩ for

ældre /t/ er betydelig mere frekvente i B,7 er en markant
forskel mellem skriverne at første stavelse i blot 8 af 73 ek-
sempler udlyder på /t/ i B (svarende til ca. 11 %), mens det
i A er tilfældet i 12 af 14 eksempler (svarende til ca. 86%).
Tendensen i A til særlig at anvende betegnelser for /þ/ når
den foregående stavelse udlyder på /t/, kendes fra en række
andre håndskrifter fra anden halvdel af 1200-tallet, fx Lbs
frg 82, AM 291 4° og GKS 2365 4°, og fra 1300-tallet, fx
Hauksbók ogMöðruvallabók.8 I såvel A som B finder man
til gengæld altid ⟨t⟩ når den foregående stavelse udlyder på
/þ/. De 122 tilfælde i A kan naturligvis ikke tillægges no-
gen særlig betydning, idet eksemplerne med ⟨ð þ⟩ er så få

1 Som fremgået af de anførte eksempler er ⟨tt⟩ for /t/ foran /r/ særlig
udbredt i app. vetr. Over for de tolv tilfælde med ⟨tt⟩ finder man dog
også ti med ⟨t⟩. Om sporadisk forlængelse af /t/ foran /r/, se Noreen
(1923, § 279, anm. 2). I det enkeltstående tilfælde med dǿtrum er der
muligvis tale om analogisk /tt/ fra former med /tt/ (fx dóttir).

2 Jf. Lindblad (1954, s. 213).
3Brug af ⟨tt⟩ for /t/ optræder også i noget ældre håndskrifter. Helt sjæl-
dent er det eksempelvis ikke iHolmperg 15 4°, c1200 (jf. de Leeuw van
Weenen 1993, s. 96–7), hvor én af flere kontekster er det, som i B, ef-
terfølgende /r/.

4En sådan brug af ⟨tt⟩ er dog fortrinsvis en hel del yngre. I diplommate-
rialet er det således først efter c1400 at ⟨tt⟩ (eller lignende betegnelser)
bruges hyppigt for /t/ i udlyd, jf. Stefán Karlsson (1960, s. 172).

5Belæggene optræder i bestemt form af appellativerne brot ogmálasilfr,
præt. part. af anda, geta (× 6), kasta, láta, leita (× 2), sjá og vita, prono-
minalformerne vit (× 18) og it samt artikelformen et (× 3).

6De optræder i bestemt form af appellativerne dýr, fé, kvǽði, mál
(× 2), sumar (× 2), tré, vár og verk, nom./akk. sg. neut. af adj. lítill
og mikill (× 9), pronominalformerne it, vit (× 3) og nøkkurr (× 22),
nom./akk. sg. neut. af artiklen enn (× 5), adv. þangat og præt. part. af
bíta, búa (× 3), drepa, eta, fara (× 4), geta (× 2), heita (× 4), hljóta, koma,
láta, launa, lúka, sitja, sjá, spara, taka (× 5), velja og vinna (× 2).

7Relativt set finder man omtrent 18 gange så mange eksempler i B.
8 Jf. Lindblad (1954, s. 216).

og så at sige kun forekommer efter stavelser med udlyd på
/t/. Mere bemærkelsesværdigt er det at der i B i samtlige
36 tilfælde i denne kontekst skrives ⟨t⟩,9 da former med
⟨d ð þ⟩ i tryksvag udlyd ellers er meget frekvente i B.10
Overgangen /t/ > /þ/ i tryksvag udlyd kommer spora-

disk til udtryk i de ældste håndskrifter, og i løbet af 1200-
tallet bliver fænomenet stadig almindeligere, generelt dog
især efter 1300.11
Tilfældene med /s/-forbindelser behandles i afsnit

4.4.5.2.13.
Ligesombrugen af ⟨tt⟩ for /t/ er betydeligmere frekvent

i B end A, er brugen af ⟨t⟩ for /tt/ også langt almindeligere
i B.
Til fordelingen af de 12 tilfælde i A med ⟨t⟩ for /tt/ er

der intet at bemærke. Fem eksempler optræder i finalstil-
ling (efter både kort og lang vokal), to i postvokalisk udlyd
i første sammensætningsled i kompositum, tre i intervoka-
lisk stilling og to foran konsonant.
De godt 60 tilfælde i B med ⟨t⟩ for /tt/ er nogenlunde

jævnt fordelt. Hovedparten af eksemplerne (× 48) optræ-
der i finalstilling (efter såvel kort som lang vokal). De re-
sterende belæg fordeler sig på fem tilfælde i postvokalisk
udlyd i første sammensætningsled i kompositum, fem til-
fælde i intervokalisk stilling og seks tilfælde foran konso-
nant, heraf fem foran /r/. Selvom det ikke kan udelukkes
at visse af skrivemåderne med ⟨t⟩ for /tt/ skal tilskrives
en bortvisket prik, må det konkluderes at hånd B har an-
vendt ⟨t⟩ i ret vid udstrækning for /tt/. En del af variatio-
nen kunne eventuelt skyldes en misforståelse af et forlægs
⟨ᴛ⟩, da udformningen af denne kapitæl i mange håndskrif-
ter kan være svær at skelne fra ⟨t⟩,12 formentlig ikkemindst
for skrivere som ikke selv benytter ⟨ᴛ⟩.13
Omskrivernes øvrige betegnelser for /tt/, ⟨tt⟩ og ⟨ṫ⟩, kan

det bemærkes at førstnævnte er den almindelige betegnelse
i de fleste håndskrifter gennem hele den klassiske periode,
og den er i mange håndskrifter endda enerådende, fx i AM
162 A ϑ fol (c1250) og Holm perg 2 4° A (c1250–1300).14
Betegnelsen ⟨ṫ⟩ forekommer allerede i meget gamle hånd-
skrifter (jf. afsnit 4.3.4.2.7), men også i en række mellem-

9De belagte tilfælde i B med tryksvag udlyd efter stavelse med udlyd på
/þ/ er bestemt form af appellativerne kvǽði (× 7), (-)lið (× 13), níð og
ráð, nom. sg. neut. af adj. auðinn og præt. part. af biðja, bjóða, bregða
(× 2), kveða (× 2), ráða, standa og verða (× 5).

10En tendens til at anvende ⟨t⟩ efter /þ/ er også registreret i andre hånd-
skrifter, bl. a. i det med MskMS nogenlunde samtidige GKS 2365 4°,
men fx også i det langt yngre NKS 1824 b 4° (c1400–25), jf. Lindblad
(1954, s. 216).

11 Først c1600 forsvinder ⟨t⟩ i denne stilling helt i skriften. Om over-
gangen /t/ > /þ/ i tryksvag udlyd, se Noreen (1923, § 248, § 238.2.f),
Hægstad (1942, s. 106–7), Bandle (1956, s. 168–70), Stefán Karlsson
(1960, s. 172–73, og 2004, s. 19) ogKristjánÁrnason (2005, s. 361–62).

12Dette er vel i det hele taget grunden til at ⟨ᴛ⟩ optræder så forholdsvis
sjældent. For eksempler på håndskrifter som anvender ⟨ᴛ⟩, se Hreinn
Benediktsson (1965, s. 83).

13 I finalstilling, hvor distinktionen mellem ⟨tt⟩ og ⟨t⟩ i særlig vid ud-
strækning ikke opretholdes, kan man forestille sig at ⟨ᴛ⟩ er blevet for-
vekslet med en særlig manifestation af ⟨t⟩ som netop anvendes i denne
kontekst (jf. de Leeuw van Weenen 1993, s. 39 og 97).

14 Jf. Lindblad (1954, s. 76–7), hvis kommentar om at ⟨tt⟩ skulle være
enerådende i MskMS, imidlertid er forkert hvad såvel A som B angår.
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klassiske, fx i de med MskMS nogenlunde samtidige AM
291 4° og GKS 2365 4°.1

Særlige tilfælde
Omkonsonantforholdene i braut/brot(t), se afsnit 5.10.1.3.
Det er usikkert om man skal regne med /tn/ eller /ttn/

i app. dróttning og i dat. sg. af app. dróttinn, men der er
sandsynligvis tale om /tn/. I A finder man ⟨tn⟩ i samtlige
fem tilfælde med (-)dróttni2 og i ti tilfælde med former
af dróttning. Det sidstnævnte app. optræder formentlig én
gang med ⟨ttn⟩ (‘ꝺtͦtgar’ 26v55), men flere dele af ordet er
utydelige. I B finder man ⟨tn⟩ i de to forekommende til-
fælde med dróttni3 og ligeledes i det enkeltstående tilfælde
med dróttning-.
Som bemærket i afsnit 4.4.5.2.5 er det i ni tilfælde med

proprietGoð(þ)ormr/Guttormr (og sammensætninger her-
med) usikkert, hvad ⟨th⟩ (× 7) og ⟨tth⟩ (× 2) betegner. Jf.
også afsnit 5.2.1.

4.4.5.2.15 /v/

A B
/v/ ⟨v⟩ 7125 /v/ ⟨v⟩ 1350

⟨V⟩ 110 ⟨V⟩ 33
⟨u⟩ 5 ⟨u⟩ 119
⟨f⟩ 3 ⟨f⟩ 8
⟨U⟩ 1 ⟨U⟩ 1

⟨ꝩ⟩ 350
/va/ ⟨a⟩ 94 /va/ ⟨a⟩ 1

⟨ ᷓ⟩ 5 ⟨ ᷓ⟩ 36
/vá/ ⟨a⟩ 77 /vá/ ⟨a⟩ 91

⟨ ᷓ⟩ 1
/vA/ ⟨a⟩ 8 /vA/ ⟨a⟩ 3

⟨ ᷓ⟩ 2
/ve/ ⟨e⟩ 7
/vi/ ⟨ı⟩ 7 /vi/ ⟨ı⟩ 2
/ví/ ⟨ı⟩ 300 /ví/ ⟨ı⟩ 109
/vI/ ⟨ı⟩ 8 /vI/ ⟨ı⟩ 4
/vo/ ⟨o⟩ 29 /vo/ ⟨o⟩ 8
/vǽ/ ⟨e⟩ 6

Tabel 4.53:Manifestationen af /v/

Ser man bort fra brugen af abbreviaturer, manifesteres
/v/ særdeles ensartet i A, og man finder kun helt spora-
diske tilfælde med andet end ⟨v V⟩. I B er situationen en
ganske anden, idet man ved siden af hovedbetegnelsen ⟨v⟩
hyppigt finder såvel ⟨ꝩ⟩ som ⟨u⟩.
Mens der ikke kan bemærkes noget særligt til den hånd-

skriftgeografiske fordeling af tilfældene med ⟨ꝩ⟩ for /v/,

1Ombetegnelser for /tt/ i islandsk skrift, se fx Lindblad (1954, s. 76–7)
og Stefán Karlsson (1960, s. 173–74).

2 I de fire tilfælde med formen dróttin- finder man til gengæld ⟨tt⟩.
3 I det enkeltstående tilfælde med dróttinn finder man ⟨tt⟩.

kan man konstatere en klar tendens ved fordelingen af for-
mer med ⟨u⟩. Som det fremgår af tabel 4.54, hvor brugen
relateres til håndskriftsider og afsnit, er tilfældene med ⟨u⟩
for /v/ langt almindeligere i første del af B med undtagelse
af den allerførste side.

Side Antal Side Antal
10r 4 14r 2
10v 11 14v 3
11r 24 15r 3
11v 18 15v 3
12r 15 16r 1
12v 10 16v 3
13r 6 17v 1
13v 8 25r 7

Afsnit Antal Afsnit Antal
21 13 26 8
22 26 27 32
23 13 28 7
24 6 33 1
25 6 46 7

Tabel 4.54: Fordelingen af tilfælde med ⟨u⟩ for /v/ i B

Som fremgået af afsnit 4.4.3.2.9 og 4.4.3.2.10 kan ten-
densen til øget brug af ⟨v⟩ ud gennem B på bekostning af
⟨u⟩ også konstateres ved /u/ og (i mindre grad) /ú/.
I såvel A somB er ⟨u⟩ (for /u ú v/) markant underrepræ-

senteret i initialstilling. I A er forholdet mellem ⟨v⟩ og ⟨u⟩
i denne stilling ca. 95% : 5%, mens det tilsvarende forhold
uden for initialstilling er ca. 45% : 55%. Dette svarer i vid
udstrækning til situationen i B, hvor forholdet mellem ⟨v⟩
og ⟨u⟩ i initialstilling er ca. 82% : 18%,mens det tilsvarende
forhold uden for initialstilling er ca. 44% : 56%.
I B optræder de tre hovedbetegnelser ⟨v ꝩ u⟩ såvel i som

uden for initialstilling. Også ved /v/ bruges ⟨u⟩ relativt set
noget mindre i initialstilling, omend tendensen ikke er så
tydelig som ved /u/. Af tilfældene med ⟨u⟩ for /v/ optræ-
der ca. 51 % således i initialstilling, mens de tilsvarende tal
for ⟨v⟩ og ⟨ꝩ⟩ er hhv. 75% og 91%. Den sidstnævnte beteg-
nelse, ⟨ꝩ⟩, bruges således kun sjældent uden for initialstil-
ling.
Selvom ⟨u⟩ således er underrepræsenteret i initialstilling,

synes tendensen ikke så gennemført som i visse andre mel-
lemklassiske håndskrifter, hvor ⟨v⟩ foretrækkes i initialstil-
ling, mens ⟨u⟩ bruges uden for initialstilling.4
I forbindelse med ⟨u v ꝩ⟩ kan det ydermere bemærkes

at brugen af ⟨v ꝩ⟩ vs. ⟨u⟩ i B og af ⟨v⟩ vs. ⟨u⟩ i A i ganske
vid udstrækning afspejler lydlige forhold. I B er dette særlig

4Et sådant mønster skulle ifølge Lindblad (1954, s. 38) forekomme i
eksempelvis AM 162 A ϑ fol (c1250), Lbs frg 82 (c1258–64) og GKS
2365 4° (c1270). Samme sted bemærker Lindblad at også den modsatte
tendens kan iagttages i visse andremellemklassiske kilder, fx GKS 1157
fol A (c1250).
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tydeligt ved ⟨ꝩ⟩, der med en enkelt undtagelse udelukkende
anvendes for /v/ og /f/ (jf. afsnit 4.3.2.71), og næsten lige
så gennemført er brugen af ⟨u⟩ for vokal i A (jf. tabel 4.55).

A B
Kons. Vok. Kons. Vok.

⟨u⟩ 2% : 98% 18% : 82%
⟨v⟩ 60% : 40% 57% : 43%
⟨ꝩ⟩ >99% : <1%

Tabel 4.55: Brugen af ⟨u v ꝩ⟩ i A og B

Selvom brugen af ⟨u⟩ og ⟨v ꝩ⟩ langtfra afspejler en konse-
kvent distinktion mellem vokal og konsonant (halvvokal),
kan der altså registreres tydelige tendenser. En mere kon-
sekvent skelnen hører generelt kun de allerældste hånd-
skrifter til. I yngre håndskrifter er fordelingen af ⟨v ꝩ⟩
og ⟨u⟩ almindeligvis bestemt af grafens placering i ordet
(jf. tendens i såvel A som B), hvis ikke blot den ene af be-
tegnelserne anvendes. Det sidste er i klassisk tid sjældent,
men ifølge Lindblad (1954, s. 38) er ⟨v⟩ dog næsten helt gen-
nemført for såvel konsonant som vokal i det medMskMS
nogenlunde samtidige GKS 2365 4°.1
For en historisk perspektivering angående ⟨ꝩ⟩, se afsnit

3.3.2.
De hhv. tre og otte tilfælde med ⟨f⟩ for /v/ i A og B

er alle anført i afsnit 4.3.2.18. De vidner om sammenfaldet
mellem halvvokalen og den labiodentale frikativ, hvilket da
også regnes for indtruffet allerede c1200 eller lidt senere.2
I et enkelt tilfælde i A manifesteres et ⟨v⟩ foran /U/

(‘ſıalꝼgørv’ 19r1).
Til de to skriveres brug af forkortelser, hvori /v/ indgår,

er der ikke meget at bemærke. Eneste mere markante for-
skel i brugen er den i B noget hyppigere brug af ⟨ ᷓ⟩ (særlig
for /va/) frem for ⟨a⟩. For nærmere kommentarer hertil, se
afsnit 4.3.4.2.2.

Særlige tilfælde
Mens man i A finder former med og uden -v- i pron. poss.
yð(v)arr og i den personlige pronominalform yð(v)ar, fin-
der man aldrig former med -v- i B (jf. afsnit 5.4.1.7 og
5.4.2.4).
Om formermed og uden -v- i pron. engi, se afsnit 5.4.4.7.
I B udviser adj. dyggr a-/ō-stammebøjning, mens det i A

udviser wa-/wō-stammebøjning (jf. afsnit 5.3.3).
Om tilfælde hvor man i oisl. både kan finde former med

-verð- og -urð-, se afsnit 4.4.3.2.3.

1 I samme forbindelse nævner Lindblad også hånd A i MskMS, men
som den ovenstående fremstilling har vist, må dette modificeres noget.

2 Jf. Noreen (1923, § 250 og § 255), Alexander Jóhannesson (1923–24,
§ 180), Bandle (1956, s. 179) og Stefán Karlsson (2004, s. 17).

4.4.5.2.16 /þ/

A B
/þ/ ⟨þ⟩ 6500 /þ/ ⟨þ⟩ 2175

⟨Þ⟩ 600 ⟨Þ⟩ 55
⟨ð⟩ 1 ⟨ð⟩ 1

Tabel 4.56:Manifestationen af /þ/ i stavelsesinitial
stilling

A B
/þ/ ⟨þ⟩ 5850 /þ/ ⟨þ⟩ 1275

⟨ð⟩ 1350 ⟨ð⟩ 325
⟨t⟩ 157 ⟨t⟩ 35
⟨d⟩ 24 ⟨d⟩ 250

/eþ/ ⟨;⟩ 625 /eþ/ ⟨;⟩ 190
/iþ/ ⟨ı⟩ 240 (?) /iþ/ ⟨ı⟩ 86 (?)

/þAr/ ⟨⟩ 1 (?)
/þ-hl/ ⟨ll⟩ 1

/þU/ ⟨⟩ 5
/þr/ ⟨⟩ 110
/þs/ ⟨z⟩ 45 /þs/ ⟨z⟩ 1

Tabel 4.57:Manifestationen af /þ/ uden for stavelses-
initial stilling

Som det fremgår af afsnit 4.3.2.10, optræder de enkelt-
stående tilfælde med ⟨ð⟩ for /þ/ i stavelsesinitial stilling i
‘ıðrott’͛ 32v28 i A og ‘ſvıðıoþar’ 15r48 i B.
Ved en sammenligning af skrivernes betegnelser for

/þ/ uden for stavelsesinitial stilling er den umiddelbart
mest iøjnefaldende forskel den langt større tendens til an-
vendelse af ⟨d⟩ i B. I A er forholdet ⟨þ⟩:⟨ð⟩:⟨d⟩ i denne
funktion således ca. 81% : 19% : 0,4%, mens det i B er
ca. 69% : 18% : 14%.Det kan dermed allerede indlednings-
vis konstateres at distinktionen mellem /þ/ og /d/ (også i
utvetydige tilfælde) meget langtfra gennemføres i B, hvil-
ket vanskeliggør tolkningen af tilfælde med mulig lukning
af /þ/ > /d/ (mere herom nedenfor).
Der kan i A ikke umiddelbart konstateres noget særlig

bemærkelsesværdigt ved den håndskriftgeografiske distri-
bution af varianterne ⟨ð⟩ og ⟨þ⟩. Fordelingen er ganske vist
ikke helt jævn, men begge betegnelser bruges i hele A, og
ujævnhederne i distributionen synes ikke så udprægede at
der kan tales om egentlige tendenser.3 I B synes distribu-
tionen af de forskellige betegnelser heller ikke særlig be-
mærkelsesværdig. Såvel ⟨þ⟩ som ⟨ð⟩ og ⟨d⟩ forekommer på

3Mest bemærkelsesværdig er den meget udprægede brug af ⟨þ⟩ i afsnit
19 og 53, idet andelen af tilfældemed ⟨þ⟩ er hhv. 98% (278:7 eksempler)
og 96% (119:5 eksempler). I den anden ende af spektret (her undersø-
ges kun afsnit med mere end 100 belæg på ⟨þ⟩) finder man afsnit 1–2,
hvor procentdelen af belæg med ⟨þ⟩ blot er 68, afsnit 5, hvor den er
69%, og afsnit 55, hvor den er 71%.
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samtlige sider i denne del af håndskriftet med en nogen-
lunde jævn frekvens.1
Som allerede omtalt i afsnit 3.3.2, hvortil der også hen-

vises for en række yderligere bibliografiske referencer, op-
træder ⟨ð⟩ ikke i de ældste islandske håndskrifter, hvor ⟨þ⟩
er enerådende i alle positioner. Samme forhold findes også
i en række håndskrifter fra begyndelsen af 1200-tallet, fx
den ældre del af AM645 4° (c1220). Sombetegnelse for /þ/
uden for stavelsesinitial stilling dukker ⟨ð⟩ op i de første
årtier af 1200-tallet (for alvor omkring 1225) i takt med en
stigende trøndsk indflydelse på islandsk skrift, men bliver,
som allerede nævnt, først almindeligt efter c1250. I tidlig-
klassiske kilder er det vist således kun den dominerende
betegnelse i den ganske korte MáldReyk³ (c1224–1241).
Efter midten af 1200-tallet har Lindblad (1954, s. 186)
til gengæld ikke registreret noget håndskrift der udeluk-
kende anvender ⟨þ⟩, men betegnelsen dominerer stadig i
en række mellemklassiske kilder. Som eksempler nævner
han ud over A bl. a. GKS 1157 fol A (c1250), AM 291 4°
(c1275–1300) og AM 325 I 4° (c1300). Til denne liste kan
også B føjes, selvom Lindblad samme sted fejlagtigt skri-
ver at ⟨þ⟩ og ⟨ð⟩ synes omtrent lige hyppige i denne del af
MskMS. I første halvdel af 1300-tallet optræder ⟨þ⟩ kun
meget sporadisk, mens ⟨ð⟩ fortsat bruges ret regelmæssigt
og i visse håndskrifter næsten er enerådende for /þ/.2 Som
også bemærket i afsnit 3.3.2 går ⟨ð⟩ imidlertid ud af brug i
løbet af århundredet og er således meget sjældent i diplo-
mer efter 1350 og reintroduceres først i slutningen af 1700-
tallet.3 Afløseren er det unciale ⟨d⟩ (|ꝺ|) der i den pågæl-
dende periode allerede længe har været brugt for /d/. Som
bevidnet af ikke mindst hånd B i MskMS er brugen af
⟨d⟩ for /þ/ uden for stavelsesinitial stilling imidlertid no-
get ældre. Den dukker op i anden halvdel af 1200-tallet4
og findes ud over i MskMS (især i B) bl. a. i Lbs frg 82
(c1258–64), Holm perg 2 4° (A og B, c1250–1300), AM

1Dog optræder ⟨ð⟩ med en smule højere frekvens på det selvstændige
blad 25r.

2 Så godt som enerådende kan ⟨ð⟩ også være i håndskrifter fra anden
halvdel af 1200-tallet. Et særlig godt eksempel på dette er det med
MskMS nogenlunde samtidige (norskprægede) AM 519 a 4°, hvor
man ifølge de Leeuw vanWeenen (2009, s. 65) blot finder ét eksempel
på ⟨þ⟩ over for 4903 tilfælde med ⟨ð⟩.

3 For en række bibliografiske henvisninger, se note 3 på s. 54. Betegnel-
sens forsvinden forklares traditionelt som resultat af norsk indflydelse,
men som bemærket i note 2 på s. 54 kan et rent grafisk forhold også
have spillet en væsentlig rolle.

4Et enkelt større ældre håndskrift, AM 677 4° (A og B, c1200–25), ud-
mærker sig ved sin ikke sjældne brug af ⟨d⟩ for /þ/. Med henvisning
til Seip (1944) tilskriver Lindblad (1954, s. 186) brugen af ⟨d⟩ for /þ/ i
AM677 4° Amisforståelse af et østnorsk forlæg der har anvendt ⟨ð⟩ for
/þ/ uden for stavelsesinitial stilling. Hreinn Benediktsson (1967) har
imidlertid siden argumenteret for at der ikke er tilstrækkeligt grundlag
for Seips konklusion om et østnorsk forlæg. Principielt kan tilfældene
med ⟨d⟩ for /þ/ også være opstået ved misforståelse af et islandsk for-
lægmed tidlige eksempler på brug af ⟨ð⟩ (alle skrivere begyndte jo ikke
at anvende ⟨ð⟩ på samme tid). Seips (1944) argumentation for at tilfæl-
dene med ⟨d⟩ for /þ/ uden for stavelsesinitial stilling i AM 677 4° B
(for eksempler, se Seip 1944, s. 137–40, og Weinstock 1967, 104–5)
ligeledes skulle bero på norsk forlæg, imødegås af Weinstock (1967,
s. 114–16).

291 4° (c1275–1300) og GKS 2365 4°.5 I denne periode er
det dog vist kun GKS 2365 4° og Holm perg 2 4° B der
anvender ⟨d⟩ tilnærmelsesvis så ofte som hånd B.6
Betragter man betegnelser for /þ/ i MskMS i dette lys,

kan det for det første noteres at den ældre betegnelse ⟨þ⟩ er
meget frekvent, særlig i A. I B finder man en bemærkelses-
værdig kombination af træk der peger tilbage i tiden (den
meget hyppige brug af ⟨þ⟩), og træk der peger fremad (den
for perioden meget hyppige brug af ⟨d⟩). Dette er ganske
vist også tilfældet i det nogenlunde samtidige GKS 2365 4°,
som imidlertid adskiller sig fra B ved den i vid udstrækning
håndskriftgeografisk betingede distribution af variantbe-
tegnelserne.7
Brugen af de forskellige betegnelser for /þ/ uden for sta-

velsesinitial stilling er i vid udstrækning grafotaktisk be-
stemt:8

1. Efter lave grafer (grafer uden overlængde) finder man
såvel ⟨þ⟩ som ⟨ð⟩ og ⟨d⟩ hos begge skrivere.

2. Efter høje grafer (grafer med overlængde) anvender
ingen af skriverne ⟨ð d⟩. Fra dette finder man blot en
håndfuld undtagelser i Bmed ⟨d⟩ efter /l/, hvilket for-
mentlig indikerer lukning af /þ/ efter /l/ i kort sta-
velse (herom nedenfor).

3. Efter interlineære abbreviaturer finder man næsten
heller ingen eksempler på ⟨ð⟩ eller ⟨d⟩ hos nogen af
skriverne.

4. Efter ⟨ð d⟩ anvender ingen af skriverne interlineære
abbreviaturer.

5. I finalstilling er ⟨ð⟩ særlig hyppig hos begge skrivere.

Som allerede omtalt i afsnit 4.1 lukkes /þ/ på forskel-
lige tidspunkter til /d/ i visse positioner, en udvikling, hvis
klassiske fremstilling gives i Celander (1906, s. 57):9

1. Efter /l n/ i lang stavelse (typerne felldi–kenndi,
hvíld(i)–sýndi og efldi–girnd) gennemføres lukningen
førlitterært.

2. Efter /l n/ i kort stavelse (typen valði, synð) lukkes
/þ/ først efter c1300. I enklitiske andenpersonspro-
nomener sommun-ðu, skal-ðu i tryksvag, kort stavelse
er lukningen (> -du/-tu) dog allerede indtruffet i de
ældste kilder.

5 Jf. Lindblad (1954, s. 187).
6 Jf. Lindblad (1954, s. 185 og 187). Lindblad sidestiller fejlagtigt brugen
af ⟨d⟩ for /þ/ i A og B, idet han henfører dem begge til en gruppe hånd-
skrifter, hvor ⟨d⟩ anvendes sporadisk i denne funktion. Som fremgået
ovenfor er ⟨d⟩ imidlertid særdeles frekvent i B, også mere frekvent end
i det af Lindblad undersøgte GKS 2365 4°, hvor forholdet ⟨þ⟩:⟨ð⟩:⟨d⟩
for /þ/ uden for initialstilling er ca. 66% : 24% : 10%, mens det, som
nævnt ovenfor, i B er ca. 69% : 18% : 14%.

7 Jf. Lindblad (1954, s. 187–88).
8Det samme er rimeligvis tilfældet i en række andre håndskrifter der
anvender såvel ⟨þ⟩ som ⟨ð⟩ for /þ/ uden for stavelsesinitial stilling. I
tilfældet GKS 2365 4° er det konstateret af Lindblad (1954, s. 188–90).

9 Jf. også Noreen (1923, § 238.1.b), Bandle (1956, s. 115–16), Hreinn
Benediktsson (1965, s. 74) og Stefán Karlsson (2004, s. 19–20).
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3. Efter /m lg ng/ synes lukningen også indtruffet
c1300.

4. Efter /mb lf/ savnes tilstrækkeligt dateringsmateri-
ale.

Ser man bort fra tilfældene med førlitterær overgang ef-
ter /l n/ i lang stavelse, kommer overgangen tilsyneladende
kun til udtryk én gang i A (app. ‘vıllꝺ’ 19r3), og det er såle-
des meget tvivlsomt om den har vundet indpas i skriverens
sprog.1 I alle andre tilfælde manifesteres /þ/ således enten
som ⟨þ⟩ eller ⟨ð⟩. Efter /l/ i kort stavelse finder man ved
siden af det ene tilfælde med ⟨d⟩ 69 tilfælde med ⟨þ⟩ (fx
‘ſcılþv’ 5r32),2 efter /n/ i kort stavelse finder man tolv til-
fælde med ⟨þ⟩ (fx ‘vanþı’ 35r36) og fire med ⟨ð⟩ (fx ‘vınðr’
33v34), efter /m/ finder man 44 tilfælde med ⟨þ⟩ (fx ‘ſømþ’
5v13) og fire med ⟨ð⟩ (fx ‘ſømð’ 18r43), efter /lg/ finder man
21 tilfælde med ⟨þ⟩ (fx ‘ꝼẏlgþı’ 8r2) og seks med ⟨ð⟩ (fx
‘ꝼẏlgðına’ 8r33), efter /ng/ finder man i alle fem tilfælde
⟨þ⟩ (fx ‘hengþır’ 22r5) og efter /lf/ finder man ⟨þ⟩ i det en-
keltstående tilfælde ‘ſcelꝼþan’ 5v28.3
I B finder man efter /l/ i kort stavelse tre tilfælde med

⟨lþ⟩ (fx ‘tolþo’ 10v51) over for fire tilfælde med ⟨ll[d]⟩
(fx ‘tꜹll’ 10v50),4 efter /n/ i kort stavelse finder man
⟨d⟩ i begge forekommende tilfælde (fx ‘ꝩanꝺa’ 14v13),5 ef-
ter /m/ finder man ⟨þ⟩ i seks tilfælde (fx ‘ſamþı’ 13v28)
og ⟨ð⟩ i tre tilfælde (fx ‘ſemð’ 12v21) over for to tilfælde
med ⟨d⟩ (fx ‘ꝼramquemꝺar ᴍͬ’ 11r18), efter /lg/ finder man
blot det allerede nævnte ‘ꝼyllꝺıı’ 15v38 (for fylgðinni), hvor
der indikeres svind af /g/,6 og efter /ng/ finder man ⟨þ⟩
i begge forekommende tilfælde (fx ‘þrꜹngþıſ’ 15r54).7 En
tolkning af hvorvidt lukningen har vundet indpas i skrive-
rens sprog besværliggøres som allerede nævnt af den hyp-
pige brug af ⟨d⟩ i sikre tilfælde med /þ/, og nogen sik-
ker konklusion kan rimeligvis ikke nås. Mens forholdene
ved /mþ lgþ ngþ/ ikke er tilstrækkelig entydige til at man
med nogen form for sikkerhed kan udtale sig om udviklin-
gen,8 er det trods alt bemærkelsesværdigt atman i begge til-
fælde med /nþ/ i kort stavelse finder ⟨d⟩, navnlig når man
tager de i afsnit 4.4.5.2.2 omtalte 27 tilfælde med ⟨ð⟩ for
/d/, som alle optræder efter /n/, i betragtning. Som be-
mærket i afsnit 4.4.5.2.2 kunne der være tale om omvendte

1 Som bemærket i afsnit 4.4.5.2.2 finder man også kun ét sikkert tilfælde
med ⟨lð⟩ for /ld/.

2Yderligere to tilfælde med ⟨d⟩ optræder i former af hǫlðr/hauldr, hvor
man imidlertid, som anført i afsnit 4.4.3.2.16 og 4.4.5.2.2, rimeligvis
må regne med /ld/.

3A rummer ingen eksempler på /mbþ/.
4Desuden finder man ⟨lld⟩ én gang i det fejlskrevne ‘ꝼollꝺı’ 13v8 (for
ǫlði).

5 I det andet af tilfældene (‘van|ꝺı’ 12r21–22) kunne brugen af ⟨d⟩ evt.
være foranlediget af et linjeskift.

6Eksemplet skulle derfor muligvis snarere rubriceres som eksempel på
⟨lld⟩ for /ld/ efter kort stavelse. Jf. i denne forbindelse Jakob Bene-
diktsson (1960, s. 46), der på grundlag af rimforholdene i senere tid
bemærker at ordformen rimeligvis skal sidestilles med eksemplerne
med yngre /ld/.

7B rummer hverken eksempler på /mbþ/ eller /lfþ/.
8Belæggene er meget få, og man finder ingen overrepræsentation af ⟨d⟩
i forhold til andre tilfælde med ⟨d⟩ for /þ/.

skrivemåder foranledigede af overgangen /nþ/ > /nd/.9
Endnumere bemærkelsesværdig er manifestationen af /þ/
efter /l/ i kort stavelse, idet den ellers sjældnere betegnelse
⟨d⟩ anvendes i flertallet af eksempler, mens ⟨d⟩ som alle-
rede nævnt alt i alt blot anvendes i omtrent 14% af tilfæl-
dene med /þ/ uden for stavelsesinitial stilling. Som anty-
det ovenfor taler yderligere ét forhold for lukningens ind-
træffen. Da B ellers ikke anvender ⟨d ð⟩ efter høje grafer
som betegnelse for /þ/ uden for stavelsesinitialstilling, er
det meget påfaldende at man efter /l/ i kort stavelse finder
eksempler herpå. Man må gå ud fra at skriveren har haft
vægtige grunde til at fravige sit ellers strengt gennemførte
princip i netop disse tilfælde, og den formentlig mest op-
lagte forklaring er at lukningen til /d/ er indtruffet, hvorfor
han griber til den i afsnit 3.3.2 omtalte graftype ‖ꝺ²‖ (med
lavt skaft).10
Som omtalt i afsnit 4.1 regnes den med lukningen af

/þ/ > /d/ beslægtede overgang /þ/ > /t/ efter /k p/ (dvs.
i ustemte omgivelser, hvor der er tale om [þ] og ikke [ð])
for indtruffet i 1200-tallet, efter kort stavelse allerede fra
c1200, efter lang stavelse formentlig omtrent 50 år se-
nere.11
Efter kort stavelse manifesteres overgangen overra-

skende nok kun i ét tilfælde i A (‘van|lẏctō’ 1v38–39), mens
man finder fem tilfælde med ⟨þ⟩ (fx ‘vocþo’ 25v24)12 og to
tilfælde med ⟨ð⟩ (fx ‘ſpecð’ 33v13). Efter lang stavelse ma-
nifesteres overgangen også kun én gang i A (‘røctar malō’
24r43, poet.) over for 19 tilfældemed ⟨þ⟩ (fx ‘stẏrcþar maþr’
35r49 og ‘steẏpþı’ 32v46). B rummer kun tre relevante be-
læg. Efter kort stavelse finder man ⟨t⟩ én gang (‘vactır’
11v10) over for ét tilfælde med ⟨ð⟩ i samme ordform (‘vacð-
ır’ 16r34). Efter lang stavelse manifesteres overgangen i det
ene forekommende tilfælde, idet der skrives ⟨t⟩ (‘styrct ͬᴍͬ’
11r17). Eksemplerne i B er meget få, men umiddelbart sy-
nes denne skriver altså i højere grad at lade overgangen
/þ/ > /t/ i ustemte omgivelser komme til udtryk i skriften.
Det kan bemærkes at der ikke indikeres lukning af

/þ/ > /d/ efter /f g r/ som kendt fra visse nisl. dialekter.13
De godt 150 tilfælde med ⟨t⟩ for /þ/ i A optræder alle i

tryksvag udlyd og skal rimeligvis betragtes som omvendte

9 I sine kommentarer til den ikke helt sjældne brug af ⟨ð⟩ for /d/ efter
/n/ i det med MskMS nogenlunde samtidige GKS 2365 4° bemærker
Lindblad (1954, s. 183) at han også har registreret sporadisk brug af ⟨ð⟩
for /d/ i flere andre islandske håndskrifter fra anden del af 1200-tallet
og nævner bl. a. AM 162 A ϑ fol (c1250), Lbs frg 82 (c1258–64) og
Holm perg 2 4° (A og B, c1250–1300). Dette betragter han øjensynlig
som norvagismer, i tilfældet GKS 2365 4° ikke mindst fordi man deri
ikke finder direkte indikationer af lukningen af /nþ/ > /nd/.

10Denne observation illustrerer i øvrigt hvilken rolle palæografiske de-
tailstudier kan spille for analysen af lydhistoriske forhold.

11 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 74) og Noreen (1923, § 238.2.c).
12To af eksemplerne med ⟨þ⟩ optræder i poesi.
13Dette træk er ved at dø helt ud i moderne islandsk, men har især
forekommet i V-Barðastrandarsýsla, Ísaarðarsýsla og Fljót (Skaga-
örður). Det er uvist hvor gammel denne novation er, jf. Ásgeir Bl.
Magnússon (1959), Björn Guðfinnsson (1964, s. 144, 154–60, 162 og
170), Halldór Á. Sigurðsson (1982), Kjartan G. Ottósson (1983), Stefán
Karlsson (2004, s. 20), Sigurður Jónsson et al. (1992, s. 25–6) og
Kristján Árnason (2005, s. 349–53).
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skrivemåder, der vidner omovergang /t/ > /þ/ i denne stil-
ling.1Der er ikke tegn på dissimilatorisk betinget overgang
/þ/ > /t/ efter stavelsesudlyd på /þ/ i den foregående sta-
velse.2 Det taler naturligvis også for tolkningen af ⟨t⟩ som
omvendt skrivemåde at man finder adskillige eksempler på
⟨ð þ⟩ anvendt for /t/ i denne stilling (jf. afsnit 4.4.5.2.14).
På samme måde må tilfældene med ⟨t⟩ for /þ/ i B tolkes,
idet der heller ikke hos denne skriver kan registreres nogen
dissimilatorisk tendens.3
Forbindelsen /ts/ behandles i afsnit 4.4.5.2.13.

Særlige tilfælde
Appellativet brúðhlaup optræder i A i formenmed assimila-
tion af /þ(h)l/ > /ll/ (‘brvllꜹpı’ 31v28). Som det fremgår af
afsnit 4.3.2.34, optræder alle seks tilfælde i A med ⟨ll⟩ for
/þl/ i adjektiver/adverbier på -lig- (fx ‘vgreıllıgr’ 30r40),
og ⟨ll⟩ afspejler rimeligvis assimilation af /þl/ > /ll/. Over
for de seks tilfælde med ⟨ll⟩ finder man 22 med ⟨þl ðl⟩ (fx
‘ꝼ þlıga’ 4r27). I det enkeltstående tilfælde med /þ-lig/ i B
indikeres ikke assimilation (‘raþlıgast’ 17v19).
Som nærmere omtalt i afsnit 4.4.3.2.16 synes såvel hǫlðr

som hauldr belagt i A.

1Over for de 155 eksempler på ⟨t⟩ finder man i flerstavelsesformer knap
70 tilfælde med ⟨þ ð⟩ i tryksvag udlyd.

2Anført i faldende frekvens optræder formernemed ⟨t⟩ således efter sta-
velsesudlyd på /l/ × 22, /r/ × 21, /g/ × 19, /d/ × 15, /þ/ × 14, /t/ × 11,
/n/ × 10, /f/ × 9, /k/ × 8, /gg/ × 4, /ll/ × 4, /nn/ × 4, /tt/ × 3, /m/
× 2, /p/ × 2, /s/ × 2, /á/, /dd/, /ss/, /ú/ og /v/. Den omtalte dissimila-
toriske tendens synes at optræde i en række af periodens håndskrifter,
fx i det medMskMS nogenlunde samtidige GKS 2365 4° (jf. Lindblad
1954, s. 191; se også Noreen 1923, § 248, anm. 1). Om ⟨t⟩ som omvendt
skrivemåde for /þ/ i tilfælde som de her omtalte, jf. fx Hreinn Bene-
diktsson (1965, s. 74) og Lindblad (1954, s. 190–91), hvor også andre
tolkninger nævnes.

3 I B optræder formerne med ⟨t⟩ i tryksvag stilling i tostavelsesord med
stavelsesudlyd i første stavelse på /l/ × 5, /gg/ × 4, /f/ × 3, /n/ × 3,
/r/ × 3, /g/ × 2, /k/ × 2, /t/ × 2, /þ/ × 2, /d/, /dd/, /ll/, /mm/ og /ú/.
Herudover finder man ⟨t⟩ i præt. part. ‘nat’ 14v30. Over for de godt 30
eksempler på ⟨t⟩ i tryksvag udlyd i flerstavelsesformer finder man 40
tilfælde med ⟨þ ð⟩.

Ved verbalstammer på -rð er den oprindelige skelnen
mellem -ð- i præsens og -d- i præteritum (og relevante for-
mer i præt. part.) ophævet til fordel for -ð- i samtlige for-
mermed en enkelt mulig undtagelse i A (‘ſvıv ꝺr’ 8r14). Som
også bemærket i afsnit 5.8.1.3.3 finder man ⟨þ ð⟩ i de reste-
rende femten tilfælde i A (fx ‘vırþı’ 26v17), og det samme
gælder for de seks tilfælde i B, hvor der konsekvent skrives
⟨þ⟩ (fx ‘uırþı’ 13v2). Indførelsen af /þ/ som dentalsuffiks i
disse tilfælde regnes for indtruffet i 1200-tallet.4 Man fin-
der ingen eksempler på yngre analogiske former med /t/.
Sådanne dukker op i begyndelsen af 1300-tallet og bliver
almindelige i 1400- og 1500-tallet.5
Om dentalen i de i A i alt fire tilfælde med appellativer

på -sǽld/-sǽlð og appellativet hvíld/hvílð, se afsnit 4.4.5.2.2.
Som bemærket i afsnit 4.3.2.10 kan det i 27 tilfælde med

præpositionen með og propriet Þjóðolfr skrevet henholds-
vis ‘mð’ (× 6, fx 10r1) og ‘þıoð’ (× 21, fx 11v12) ikke afgøres
om der er tale om ⟨d⟩+⟨–⟩ eller ⟨ð⟩+⟨–⟩ da abbreviaturen vil
falde sammen med en eventuel tværstreg, og da brugen af
⟨d⟩ for /þ/ er så forholdsvis udbredt i B.

4 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 74).
5 Jf. Bandle (1956, s. 413–14), Noreen (1923, § 238, anm. 2, og § 517,
anm. 2) og Björn K. Þórólfsson (1925, s. 63). Former med /t/ er stort
set gennemført i Gudbrandsbiblen.
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Nærværende kapitel tjener særlig to overordnede formål.
For det første fungerer det somdirekte reference- eller bag-
grundsmateriale for analyserne af skrivernes normog brug,
ikke mindst ved analysen af den interne og eksterne varia-
tion. For det andet leveres enmorfologisk analyse af de vig-
tigste træk hos de to skrivere. Denne analyse ledsages af hi-
storiske perspektiveringer til forholdene i oldislandsk, pri-
mært på basis af eksisterende fremstillinger, men også på
grundlag af diverse glossarer og ONP’s citatsamling. Det
er derfor mit håb at kapitlet også kan yde et mere generelt
bidrag til islandsk sproghistorie.
Funktionen som referencemateriale for afhandlingens

mere overordnede analyser er den direkte årsag til anførel-
sen af demange tabeller over demest frekvente ordformers
fuldstændige manifestation. Som bl. a. Lindblad (1954) har
konstateret, kan manifestationen af de mest frekvente ord-
former nemlig give et særlig godt billede af den enkelte
skrivers individuelle praksis.
Ikke mindst de mange tabeloversigter har udpræget bi-

lagskarakter, men mere interessante aspekter i de enkelte
lemmatasmanifestation kommenteres i de overordnede re-
degørelser for ordklasserne og/eller i afhandlingens orto-
grafiske analyser.
Den omtalte fokus på særlig frekvente ordformer er

også den direkte årsag til at appellativer og proprier be-
handles hver for sig. De sidstnævnte er i særlig høj grad
kontekstafhængige og kan kun vanskeligt sammenlignes
på tværs af tekststykker og skrivere. Når de kan belyse
særlige aspekter ved appellativernes bøjning, inddrages de
imidlertid også i redegørelserne i afsnit 5.1.

5.1 Appellativer

5.1.1 Maskuline appellativer

5.1.1.1 Maskuline rene a-stammer
Af appellativiske rene maskuline a-stammer hvor endelsen
i dat. sg. i oisl. både kan være -i og -∅, har jeg i A regi-
streret følgende: 1) altid med -i: dómr ×2 i ‘ꝺomı’ 22v48
og ‘ꝺomınō’ 29v11, draumr ‘ꝺrꜹmı’ 27r4, eldr ×6, fx ‘ellꝺı’
23r26 og ‘elꝺınō’ 2r9, flokkr × 7, fx ‘ꝼloccı’ 3v39, knífi × 3,
fx ‘knıꝼı’ 3r3, (-)skógr ×4, fx ‘ſcogınō’ 7v40 og ‘horƞſcogı’
9r7, (-)stóll × 5, fx ‘stolı’ 27r17 og ‘ƀpstolınō’ 20v31, aflednin-

ger på -dómr ×4, fx ‘ꝁgꝺomı’ 21r31 og afledninger på -ungr
× 102 (heraf 97 tilfælde med former af konungr der ikke er
forkortede ved suspension), fx ‘þrıðıvngı’ 7v15. 2) altidmed
-∅: kórr i ‘cornō’ 31v51,1 vegr ‘veg’ 20v9 og afledninger på
-leikr × 5, fx ‘hvatleıc’ 3r6. 3)med såvel -i som -∅: feldr op-
træder i tre tilfælde som simpleks med -i, fx ‘ꝼellꝺı’ 30r40
og ‘ꝼellꝺınō’ 6v33, mens det i tilnavnet stuttfeldr optræder
med -∅ i ‘stvttꝼellꝺ’ 30r38.2 Afledninger på -ingr har i fem
af seks tilfælde endelsen -i, fx ‘bırtıngı’ 34v3 og ‘bvnīgı’ 2r7,
men én gang finder man -∅ i et tilnavn (‘bırtıng’ 35r48).3
I B har jeg af appellativiske rene maskuline a-stammer

hvor endelsen i dat. sg. i oisl. både kan være -i og -∅, re-
gistreret følgende: 1) altid med -i:4 skógr ×2 i ‘ſcogınō’
15r24 og 15r41, afledninger på -dómr ×2 i ‘ıarllꝺōı’ 14r54
og ‘ıarllꝺomınō’ 13v54, afledninger på -ingr × 3 i ‘bunıngı’
11v7, ‘hvırꝼıngı’ 10r2 og ‘mıllꝺıngı’ 25r16 og afledninger på
-ungr ×4, fx ‘ſcıꜹllꝺungı’ 11r46. 2) altid med -∅: dúkr ‘ꝺúc’
13r53, óvegr ‘v ꝩeg’ 13r8 og vegr (= “ære”) ‘ꝩeg’ 13v25. 3)med
såvel -i som -∅: sjóðr i ‘ſıoþı’ 16v15 og ‘ſıoþnō’ 16v17.
Af appellativiske rene maskuline a-stammer hvor endel-

sen i gen. sg. i oldislandsk både kan manifesteres som -s og
-ar, har jeg i A registreret følgende: 1) kun belagt med -s:
sigr ‘ſıgrſ’ 24r9 (poet.) og vegr ‘vegſ’ 20v9,5 2) kun belagt
med -ar: auðr ‘ꜹþar’ 18v12, 21r20 og 23r27 (alle tre poet.),
austr ‘ꜹstrar’ 23v41, óðr ‘oþar’ 5v25 (poet.) og (-)róðr ‘roþrar’
4r26, ‘roðrarınſ’ 3r24 og ‘ept ͛roþrar’ 9v27 og 3) belagt med
såvel -s som -ar: (-)skógr ‘ſcogſ’ 3v13 (poet.) vs. ‘ſcog’ͬ 7r18,
‘ſcogar’ 34r15 (poet.) og ‘ꝼẏrı ſcogar’ 35v52 (poet.).
I B har jeg af tilsvarende appellativer registreret føl-

gende: 1) kun belagt med -s: bastarðr ‘bastarþſ’ 25r18,
garðr ‘garꝺzınſ’ 16r30, sigr ‘ſıgrſ’ 13v5 og -vegr ‘ılꝩegſ’ 15v24
(poet.),6 2) kun belagt med -ar: skógr ‘ſcogar’ 11r25.

1Eksemplet er meget utydeligt, men læsningen af ⟨rn⟩ synes sikker.
2Om tendensen til endelsesløse dativer ved maskuline tilnavne, se fx
Björn K. Þórólfsson (1925, s. 3) – noget tilsvarende ses i øvrigt ved
neutrale tilnavne (jf. Björn K. Þórólfsson 1925, s. 8–9).

3Den traditionelle fremstilling af forholdet ved appellativer på
-ingr/-ungr, som i dat. sg. altid har -i i ældre tid, er at former med -∅
kan registreres fra engang i 1300-tallet, jf. fx Bandle (1956, s. 191–92).

4Til denne kategori kunnemanmåske også henføre byskup, der i alle tre
forekommende tilfælde i A har endelsen -i, fx ‘ƀpı’ 31v26. Også i Gud-
brandsbiblen er denne endelse enerådende (jf. Bandle 1956, s. 190).

5 I samme forbindelse kan nævnes proprietNiðaróss ‘nıþar oſſ’ 28r12 og
28r14.

6 I samme forbindelse kan nævnes proprietNiðaróss ‘nıþar os’ 11r55.

217



218 Ordformer og morfologi

Appellativet dalr har i dat. sg. i B i begge tilfælde endel-
sen -∅ (‘ꝺal’ 14v48 og ‘ꝺalnō’ 14v57). Samme endelse finder
man i A i de tre tilfælde med proprier på -dalr, fx ‘ſvarvaðar
ꝺal’ 7v12.
Appellativet vegr (“vej”, “måde” etc.) er i A med sikker-

hed kun belagt med a-stammebøjning (jf. akk. pl. ‘vega’
6v53, 18v37 og 36v41 og gen. sg. ‘vegſ’ 20v9), men bemærk
at det eneste forekommende eksempel i dat. sg. har endel-
sen -∅ (‘veg’ 20v9). I B er pluralis ikke belagt, men gen. sg.
har også hos denne skriver endelsen -s i det i poesi belagte
kompositum ilvegr ‘ılꝩegſ’ 15v24. I B finderman i to tilfælde
også endelsen -∅ i dat. sg., men her er der tale om (ó)vegr
“ære”/“skam” i ‘ꝩeg’ 13v25 og ‘v ꝩeg’ 13r8.
Appellativet skórmanifesteres i Amed /ú/ og uden kon-

traktion af endelsens /A/ i det ene forekommende tilfælde
‘ſcvarn’͛ 26r1. Til gengæld finder man /ó/ og kontraktion af
endelsens /U/ i kompositummet sverðskór ‘ſvþ͛ſconō’ 7r20.
Man finder ingen sikre eksempler på den yngre kontrak-

tionsform kóngr.1 På grund af det lave antal udskrevne for-
mer er usikkerheden dog principielt stor (særlig i B).
Hos hver af skriverne synes ét sikkert eksempel med

afledning på -leiki at forekomme (‘kvɴleıkı’ 19r1 i A og
‘Beınleıcı’ 17r41 i B) ved siden af de langt almindeligere
afledninger på -leikr.2
Om vokalforholdene i morginn/-unn/-ynn, se afsnit

4.4.3.2.9. Om vokalforholdene i goð og sammensætninger
og afledninger hermed, se afsnit 4.4.3.2.7.

5.1.1.2 Maskuline ja-stammer
Appellativet herr udviser ja-stammebøjning hos begge skri-
vere. Gen. sg. kan i A både optræde med -s (‘bvanꝺa hs͛’
9r47, ‘englahſ͛ınſ’ 19r29 og ‘herſ’ 32v9, poet.) og -jar (‘hı͛ar’
23r30 og 23r42), mens det ene eksempel i B optræder med
-jar (‘hı͛ar’ 25r17, poet.). I A har dat. sg. endelsen -∅ i ube-
stemt form (også i de fire tilfælde med herr som sidsteled i
komposita), mens man i bestemt form finder to eksempler
med -i- (‘hı͛nō’ 2v21 og ‘herınō’ 18v53) over for fem eksem-
pler med -∅, inklusive ét eksempel med herr som sidsteled
i et kompositum (fx ‘hernō’ 9r22 og ‘lanꝺhernō’ 18v37).3

5.1.1.3 Maskuline ia-stammer
Som forventet er bøjningen af de maskuline ia-stammer
som i klassisk oldislandsk.4

1 Formen kóngr menes belagt fra c1300, jf. Bandle (1956, s. 196).
2 I A finder man 19 sikre eksempler på -leikr (djarfleikr, fimleikr, féleikr,
fráleikr × 3, fǿrleikr, hagleikr, hraustleikr, hvatleikr, linleikr, sannleikr,
strengleikr, styrkleikr, trúleikr, vaskleikr × 2, vitrleikr og vǽnleikr) og tre
usikre (kǽrleikr,makligleikr, ótrúleikr). I B finder man fem sikre eksem-
pler på -leikr (grimmleikr ×2, hvatleikr, skǫrungleikr og ǫrleikr) og fire
usikre (dǽlleikr, fáleikr og ǫrleikr ×2). Om -leikr vs. -leiki, se fx Bandle
(1956, s. 197–99).

3Om de forskellige dativ- og genitivformer af herr, se fx Bandle (1956,
s. 203).

4 Selvom demaskuline ia-stammer er den substantivklasse der undergår
de største forandringer, finder man da heller ingen spor af disse før
første halvdel af 1400-tallet. Ændringerne er grundigt analyserede i

I gen. sg. ender de udskrevne tilfælde i B altid på ⟨ıſ ⟩
(× 5, fx ‘stıllıſ’ 17r9), mens man i A – ved inddragelse af
proprierne – ved siden af 28 tilfælde med ⟨ıſ ⟩ (fx ‘þorıſ’
33v47) finder tre tilfælde med ⟨ıſſ ⟩ (‘þorıſſ’ 5r28, ‘hellıſſınſ’
25v43 og ‘reſıſſ’ 33v38) og ét med ⟨ız⟩ (‘gẏlþız’ 35v56).5

5.1.1.4 Maskuline wa-stammer
I A er følgende appellativer belagt i former med -v-: hjǫrr
(‘hıorꝼa’ 35v51, poet.), sjár (‘ſıavarınſ’ 23v7) og sǽr (‘ſevar’
37v20 og ‘ſęvar’ 5v32). I B er kun sǽr (‘ſeꝼar’ 15v4) belagt i
former med -v-.
I dat. sg. er endelsen -∅ i alle tilfælde med wa-stammer

i A (dat. sg. ikke belagt i B): aptansǫngr ‘aptan·ſong’ 37r33,
sjár (‘ſıa’ 34v27 og 35r4) og sǽr (‘ſenō’ 35r7, ‘ſęnō’ 31r47 og ‘ſę’
31r48 og 33v38). Sådanne endelsesløse dativer forekommer
da også allerede meget tidligt.6
Appellativet sǽr/sjór/sjár har i A ni gange formen med

/já/, fx ‘ſıar’ 21v37, over for otte eksempler med /ǽ/, fx ‘ſe’
20r14, og ét eller to med /jó/ (‘ſıo’ 3v32 og muligvis ‘ſı’
9r40). I B optræder appellativet med /ǽ/ i det ene fore-
kommende tilfælde (‘ſeꝼar’ 15v4), og det samme gælder for
det i B én gang forekommende snǽr (‘ſnęr’ 14v44).7

5.1.1.5 Maskuline i-stammer
I modsætning til det i afsnit 5.1.1.6 omtalte son(r) mani-
festeres vin(r) kun én gang uden -r i nom. sg. (‘vın’ 36r9) i
A. I de resterende 21 tilfælde i A (17 simplicia, 4 komposita)
er endelsen altid -r. I B finder man ligeledes kun ét eksem-
pel uden -r (‘ꜹlǫþar vın’ 14v10), mens -r gennemføres i de
resterende 5 tilfælde (3 simplicia, 2 komposita).8
Af i-stammer som i oisl. i gen. sg. kan have såvel endel-

sen -ar som -s, har jeg i A registreret styrkr med -s i ‘stẏrkſ’
33r39.
Af i-stammer som i oisl. i dat. sg. kan have såvel endel-

sen -i som -∅, har jeg i A registreret drengr ‘ꝺreng’ 9r24

Hreinn Benediktsson (2002f) – for en kortfattet historisk oversigt,
se især s. 318–19 med henvisninger.

5Om dette fænomen, se fx Sjöros (1917, s. 11) og Björn K. Þórólfsson
(1925, s. xxxi). Jf. også omtalen af forholdene ved neutrale ia-stammer
i afsnit 5.1.3.3.

6 Jf. Bandle (1956, s. 211 m. henv.).
7 I skjaldedigtningen og i de ældste håndskrifter er formerne med /ǽ/
dominerende, men senere vinder formerne med /jó/ kraftigt frem og
er eksempelvis de dominerende i Gudbrandsbiblen, jf. Bandle (1956,
§ 137.2), men også allerede i Möðruvallabók, hvor fordelingen mel-
lem /ǽ/:/jó/:/já/ er 7:46:16 (jf. tabel i de Leeuw van Weenen 2000,
s. 143). I det med MskMS nogenlunde samtidige AM 519 a 4° er det
tilsvarende forhold imidlertid 8:2:3 (jf. de Leeuw van Weenen 2009,
s. 86).

8 Former uden -r kendes fra gammel tid, jf. fx Noreen (1923, § 388,
anm.) og Bandle (1956, § 150 m. henv.). Det kan bemærkes at forhol-
dene iMskMS stemmer overens med det man finder i det nogenlunde
samtidige AM 519 a 4° (jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 87). Om
forholdene i Möðruvallabók, hvor man finder flere former uden -r, se
de Leeuw van Weenen (2000, s. 145).
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og 22v36, mens jeg i B har registreret drengr ‘ꝺrengı’ 17r19
(poet.) og drykkr ‘ꝺrycnō’ 11v31 og 11v36.1
Af i-stammer som udviser i-stammebøjning i MskMS,

men som i islandsk ellers også kan udvise anden form for
bøjning, har jeg i A registreret atburðr ‘atburþır’ 36r36,
gramr ‘Gram͛’ 7r47, lýðr ‘lẏþ’͛ 34v25, (-)gripr×6, fx ‘gpı’ 9v12,
og kostr ‘cost’͛ 1v3.2 I B har jeg af tilsvarende appellativer
blot registreret lýðr ‘lyþır’ 11r1.

5.1.1.6 Maskuline u-stammer
Appellativet son(r) optræder i A som simpleks otte gange
uden -r, fx ‘ſon’ 32r46, mens det elleve gange optræder med
-r, fx ‘ſonr’ 5v11. I komposita optræder det to gange med -r
i ‘ſcaꝼhøgſ ſonr’ 26v14 og ‘þręlſ ſonrıɴ’ 35r16, mens det fire
gange optræder uden -r, fx ‘kara ſon’ 35v12. I B optræder det
som simpleks hver to gange med og uden -r i ‘ſon’ 11r12 og
15v6 vs. ‘ſonr’ 12r27 og 15v6, mens det i komposita i begge
de forekommende tilfælde optræder uden -r i ‘gyþo ſon’
10v49 og ‘arna|ſon’ 13r28–29.3
Til appellativiske u-stammer hvor endelsen i dat. sg. i

oisl. og/eller senere kan være såvel -i som -∅, kan følgende
bemærkes:4 (ó)friðr har hos begge skrivere altid -i (hhv.
× 12, fx ‘ꝼ þı’ 24r29, og × 5, fx ‘ꝼ þı’ 13r9). Det samme gæl-
der for réttr og viðr i A (jf. ‘rettı’ 25v4 og ‘vıþınō’ 26r35 og
26r30–31) og for kviðr i B (jf. ‘qþı’ 11v29). Derimod optræ-
der litr, der ikke er belagt i B, og sammensætninger hermed
altid uden -i i A (jf. ‘lıt’ 18r26 og 22r48 og ‘harſlıt’ 30v19).
Af appellativiske u-stammer som i oisl. eller senere kan

have -s i gen. sg. (og som er belagt i denne kategori) har jeg
i A registreret (ó)friðr, -réttr, skjǫldr og vǫllr og i B (ó)friðr.
Alle optræder imidlertid med det konventionelle -ar.
Appellativet tigr/tugr/tøgr er hos begge skrivere belagt

én gang i akk. pl. Mens det i A udviser u-stammebøjning
(‘togo’ 37r22), udviser det i B i-stammebøjning (‘tıgı’
13r20).5Overgang til i-stammebøjning skulle ifølge Bandle
(1956, s. 241) da også forekomme fra c1300 i netop dette
ord, mens de gamle former med -u ellers generelt holder
sig frem til c1500, når man ser bort fra nogle få ord som
allerede endnu tidligere kan optræde med -i.6

1Endelsen -∅ er det almindelige i oisl. og svarer også til forholdene i
nisl., jf. Noreen (1923, § 389, anm. 2) og Bandle (1956, § 152).

2Ved lýðr og kostr kunne der principielt også være tale om u-
stammebøjning, jf. Noreen (1923, § 388.4).

3 Former uden -r kendes fra gammel tid, jf. fx Noreen (1923, § 277,
anm. 2) og Bandle (1956, § 163 m. henv.).

4Om sådanne former, se især Noreen (1923, § 395.3) og Bandle (1956,
§ 165 m. henv.).

5At vokalforholdene i rodstavelsen i en vis udstrækning svarer til de
oprindelige forhold med vekslen under bøjningen, er formentlig en
tilfældighed (et udslag af hvilke kategorier der er belagt). Man finder
i A akk. sg. ‘tog’ 37v32 og 37v40, nom. pl. ‘tıg’͛ 35v44 og akk. pl. ‘togo’
37r22 og 37v21 og ‘tıgo’ 20v20. I B finder man nom. pl. ‘tıgır’ 13r19 og
25r17 og akk. pl. ‘tıgı’ 13r20. Om rodvokalens kvalitet se også afsnit
4.4.3.2.5.

6Om sådanne (árr, áss, limr og son(r)), se Noreen (1923, § 395.4). For
en større behandling af ændringer i u-stammebøjningen, se Kristján
Árnason (1974).

I A er akk. pl. af mánuðr i begge tilfælde mánuðr (‘man-
vþr’ 20r13 og ‘manoþr’ 33v19), og ordet udviser altså rod-
stammebøjning (jf. næste afsnit).
Appellativet sonr har i akk. pl. den almindelige formmed

-u i begge tilfælde i A, fx ‘ſono’ 23r21. Akk. pl. er ikke belagt
i B.7
Til appellativer på -(n)uðr/-(n)aðr kan følgende be-

mærkes.8 I A manifesteres visse altid med -að-: (-)búnaðr
× 5, fx ‘bvnaþı’ 18v14, hernaðr × 14, fx ‘hernaþı’ 23r12,
(-)kostnaðr ×4, fx ‘ꝼekostnaþr’ 25r3,metnaðr ×2, fx ‘metn-
aþr’ 2v19, skilnaðr × 3, fx ‘ſcılnaðı’ 4r15, tjónaðr ‘tıonaþı’
3r6, trúnaðr × 2, fx ‘trvnaþr’ 23r12, og (-)varnaðr ×2, fx
‘varnaþı’ 22v53. Et enkelt appellativ manifesteres i A der-
imod kun med -uð-, nemlig þrifnuðr ‘þ ꝼnvðr’ 5v26. Ende-
lig manifesteres visse appellativer både med -uð- og -að-:
fǫgnuðr/fagnaðr hhv. × 2, fx ‘ꝼognoþr’ 6r8, og × 3, fx ‘ꝼagn-
aþı’ 35r14, mannjǫfnuðr/mannjafnaðr i ‘maɴıoꝼnoð’ 30r9
og ‘Maɴıaꝼnaðr’ 30r1 (i en overskrift), mánuðr/mánaðr9
hhv. × 1 i ‘ma|noþō’ 20r29–30, og × 3, fx ‘manaþar’ 28v810
og sǫfnuðr/safnaðr hhv. × 1 i ‘ſōnvt’ 24r7 og × 4, fx ‘ſamn-
aþı’ 21r43. Fordelingen mellem former med -að- og -uð- i
de enkelte kasus i A fremgår af tabel 5.1.

kasus -að- -uð-

NS 10 3
AS 13 2
DS 19
GS 4
DP 1

Tabel 5.1: -að- og -uð- fordelt på kasus i A

I B finder man i alle 21 tilfælde -að-. Det drejer sig om
(-)búnaðr ×4, fx ‘bunað’ 25r20, fagnaðr ×4, fx ‘ꝼagnaꝺꝛ’
12r39, hernaðr ×6, fx ‘hernaꝺꝛ’ 14v15, kostnaðr ‘costnað’
25r21,metnaðr ‘metnað’ 13r53,munaðr ‘mvnaþr’ 16v9, skiln-
aðr ‘ſkılnaþı’ 25r46 og (-)varnaðr × 3, fx ‘varnat’ 10v34.11

5.1.1.7 Maskuline rodstammer
Af potentielle maskuline rodstammer optræder i A fingr,
fótr, bryggjufótr, jamtr, (-)maðr, mánuðr, vetr, vinðr,

7Den analogiske form syni forekommer allerede i ældre tid, men bliver
først senere mere udbredt (jf. Noreen 1923, § 395.4). I Möðruvalla-
bók forekommer den blot i 4 af 42 tilfælde (jf. de Leeuw vanWeenen
2000, s. 151).

8Om sådanne, se fx Noreen (1923, § 397) og Bandle (1956, s. 244–46
m. henv.).

9 Jf. også afsnit 5.1.1.7.
10Til formerne afmánuðr/mánaðrmå det bemærkes at samtlige eksem-
pler med -að- optræder i gen. sg., og at det enkeltstående eksempel
med -uð- optræder i dat. pl. (her ses bort fra de to i afsnit 5.1.1.7 om-
talte tilfælde med -uð- i akk. pl., da der er tale om rodstammebøjning).
Det kan derfor ikke afgøres om man som lemma skal opstille formen
med -að- eller -uð-.

11 Forholdene i B svarer til situationen i det nogenlunde samtidige AM
519 a 4°, hvor man ligeledes kun finder -að- (de Leeuw van Weenen
2009, s. 88).
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þrándr/þróndr og innþróndr. Sikker rodstammebøjning i
nom./akk. pl. er belagt ved alle med undtagelse af bryggju-
fótr og innþróndr.
Bøjningen afmaðr fremgår af oversigten i afsnit 5.1.4.4.

Fra et morfologisk perspektiv er der intet særligt at be-
mærke. Det kan dog noteres at bestemt form i nom. pl. af
hirðmaðr i bådeA ogB som forventet har formen -menninir
(jf. ‘h þnın’͛ 1r26 og ‘hırþmenınır’ 10v12).1
Om forholdet i den i morfologisk henseende mest in-

teressante kategori, gen. sg., kan der desværre ikke siges
meget, da det eneste belagte substantiv ermánuðr/mánaðr,
der i sg. udviser u-stammebøjning (‘manaþar’ 21r51, 28v8 og
28v38–39). I akk. pl. er rodstammebøjning derimod ene-
rådende i A, idet man finder ‘manvþr’ 20r13 og ‘manoþr’
33v19.
Appellativet þrándr/þróndr optræder med såvel rod-

som i-stammebøjning i nom. pl. i A (hver tre gange:
‘þrønꝺr’ 33r25 og 33v36 og ‘þnͤꝺr’ 33v35 vs. ‘þrønꝺır’ 3r35,
‘þrnꝺ’͛ 21r53 og ‘þnͤꝺır’ 21r28).
Af potentielle maskuline rodstammer optræder i B fótr,

(-)maðr, vetr, vinðr og þrándr (þróndr). Sikker rodstam-
mebøjning i nom./akk. pl. er belagt ved alle disse med und-
tagelse af vinðr.
Da gen. sg. slet ikke er belagt i B, kan der ikke siges no-

get om denne i morfologisk henseende interessante kate-
gori.
I modsætning til i A optræder þrándr/þróndr i B kun

med rodstammebøjning i nom. pl. (med blot ét eksempel:
‘þrenꝺꝛ’ 17r18).

5.1.1.8 Maskuline r-stammer
Bøjningen af bróðir og faðir fremgår af oversigterne i hhv.
afsnit 5.1.4.1 og 5.1.4.2.
Som oversigterne viser, finder man i A i dat. sg. fire til-

fælde med fǫður over for syv tilfælde med feðr (ingen ek-
sempler i B). Ved bróðir er den oprindelige enstavelsesform
gennemført i såvel A som B (hhv. × 8 og × 1) med undta-
gelse af den i A én gang forekommende kompositumform
‘ꝼostbroþ ’ 37v29. Alt i alt er de oprindelige former altså
ganske gennemførte i dat. sg.2 Som det ligeledes fremgår
af oversigterne, finder man ingen andre analogidannelser i
bøjningen af de maskuline r-stammer, altså ingen eksem-
pler på enstavelsesform i andre kasus end dat. sg.,3 ingen

1Den yngre analogiform mennirnir er belagt fra omkring midten af
1300-tallet (i WolfAug 9 10 4°, c1330–70), jf. Bandle (1956, s. 257).

2Man finder ellers tidligt analogiske tostavelsesformer i dat. sg., selvom
det vel er en overdrivelse når Björn K. Þórólfsson (1925, s. 29) bemær-
ker at sådanne former allerede førlitterært er de almindeligste med
faðir som en mulig undtagelse. Det kan bemærkes at situationen i
MskMS fremstår noget arkaisk i forhold til hvad man finder i det no-
genlunde samtidige AM 519 a 4°, idet man i det sidstnævnte håndskrift
ved bróðir kun finder den analogiske dativform, mens man ved faðir
finder et enkelt eksempel på feðr ved siden af fem tilfælde med den
yngre analogiske form (jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 91).

3 I nom. sg. findes allerede i første halvdel af 1200-tallet eksempler på
enstavelsesform, og i de ældste rimer (rimer digtede før c1450) også i
akk. sg., jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. 29).

former på -ur i nom. sg. eller -ir i oblik kasus4 og ingen
former på -urs i gen. sg.5

5.1.1.9 Maskuline nd-stammer
I dat. pl. finder man tilsyneladende ét eksempel på analo-
gisk i-omlydt -endum i det poetisk belagte ‘glꜹ herþenꝺō’
33v9 over for 14 tilfælde med oprindelige former på
-ǫndum.6 Ikke overraskende (jf. de historiske bemærknin-
ger ndf.) finder man ingen eksempler på analogiske for-
mer i gen. pl. De fire tilfælde med gen. pl. udgøres af ándi
og frǽndi (× 3) og kan principielt ikke tillægges nogen be-
tydning. I B finder man kun ét eksempel på dat. pl., nem-
lig ‘buꜹnꝺō’ 12v24, hvor det oprindelige omlydsforhold er
bevaret (i gen. pl. finder man kun ‘ꝼrenꝺa’ 13v42). Hvis
det enkeltstående eksempel på en yngre analogisk form
(‘glꜹ herþenꝺō’) ikke er en fejlskrivning, er der tale om
et ganske tidligt belæg. Man regner således almindeligvis
med at de tidligste eksempler på analogiske former i dat. pl.
dukker op i første halvdel af 1300-tallet, mens analogiske
genitivformer ikke synes at dukke op før c1550 med und-
tagelse af det kontraherede bóndi.7
Som det fremgår af tabel 5.1.1.9, optræder appellativet

búandi/bóndi i hvert fald i A – og muligvis i B – i såvel
ukontraheret som kontraheret form, men de to former er
ikke lige frekvente i alle kategorier. I singularis finder man
i såvel A som B kun ukontraherede former (hhv. × 17, fx
‘bvanꝺı’ 21r10, og × 9, fx ‘buanꝺa’ 10r23), og det samme
gælder for dat. pl. (hhv. × 11 ‘bvonꝺō’ 3v36 og × 1 ‘buꜹnꝺō’
12v24). I nom./akk. pl. finder man i A ved siden af syv til-
fælde med ukontraherede former (‘bvenꝺr’ × 6, fx 22r9, og
‘bvønꝺr’ 21v15)8 elleve tilfælde med kontraherede former
som ‘bønꝺr’ 21r30.9 I B finder man i nom./akk. pl. formen
‘beenðꝛ’ 10v51 og 11r1, hvis nærmere tolkning må betrag-
tes som usikker. Man kunne forestille sig at ⟨ee⟩ afspej-
ler /ǽ/ (< /ǿ/ ved delabialisering), men mod denne tolk-
ning taler det at man ellers aldrig finder dobbeltskrivning af
vokalgrafemer for noget fonem.10 Formen afspejler måske
snarere en tostavelsesform bǿendr hvad enten denne er op-
stået direkte fra et bóandimedmanglende kontraktion eller
skal betragtes som en kontaminationsform mellem bǿndr
og búendr.

4Dette fænomen synes da også først at dukke op i 1300-tallets anden
halvdel, jf. Noreen (1923, § 420, anm. 1), Björn K. Þórólfsson (1925,
s. 30) og Bandle (1956, s. 265–67).

5 Sådanne former bliver da også først hyppige i 1400-tallet, selvom de
forekommer i enkelte tilfælde i 1300-tallet foran ord der begynder på
s-, jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. 30).

6Ved appellativerne búandi × 11, dómandi, vegandi og ǽttstýrandi. Des-
uden finder man ni tilfælde med det i denne henseende uinteressante
frǽndi.

7 Jf. Bandle (1956, s. 268 m. henv.).
8 I ‘bvønꝺr’ er ⟨ø⟩, der er sikkert læst, formentlig blot en fejl for ⟨e⟩ (evt.
pga. sammenblanding med formen bǿndr).

9Der kan ikke registreres nogen særlig håndskriftgeografisk fordeling
af variantformerne.

10Eneste mulige undtagelse er det i afsnit 4.4.4.3 omtalte ‘bv’ 13v23.
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A B
NS bvanꝺı 13 buanꝺı 3

.b. 3 bvanꝺı
Bvanꝺı bvanðı
bvanꝺıɴ b.

AS bvanꝺa bvanꝺaƞ

DS buanꝺa
bvanꝺa

GS buanꝺa
NP bønꝺr 4 beenðꝛ

benꝺr 2
Bønꝺr
bvenꝺr 4
bvønꝺr

AP bønꝺr 4 beenðꝛ
bvenꝺr 2

DP bvonꝺō 11 buꜹnꝺō

Tabel 5.2: App. búandi/bóndi i A og B

I yderligere ét tilfælde i A med ‘bvanꝺa’ kan det ikke af-
gøres om den singulære form er akkusativ eller dativ.

5.1.1.10 Maskuline an-stammer
Appellativet oxi/uxi optræder én gang i såvel A som B i
hhv. akk. pl. ‘oxn’ 4r46 og akk. sg. ‘oxa’ 11r46. Bemærk at
der i den singulære form i B indikeres /o/ som rodvokal,
og at man i A finder den gamle pluralisform på -n (øxn).1
Eneste eksempel på -na i gen. pl. er hos begge skrivere

den i poesi belagte form bragna (‘bgᷓna’ 18v47 og 21r21 i A
og ‘bragna’ 13r24 i B), hvor man må regne med at -n- er
blevet en del af stammen (jf. således dat. pl. ‘brognō’ 22r9
og 35r27 i A).

jan-stammebøjning er i A belagt ved 14 appellativer
(bandingi, erfingi, foringi, heiðingi, hǫfðingi, landshǫfðingi,
tyggi, manveri, skipveri, víkveri, vili, góðvili og óvili) med
i alt 71 eksempler, som uden undtagelse har -j- i de rele-
vante former. I B er tilsvarende former med -j- belagt tre
gange ved lige så mange appellativer (hǫfðingi, skyli og skip-
veri), og også i denne del af håndskriftet manifesteres -j-
konsekvent i alle relevante former.

1Genus for den plurale form kan ikke fastslås, hvorfor det principielt
ikke kan udelukkes at der i stedet for maskulinum er tale om neutrum.
Hreinn Benediktsson (2002c, s. 334–37) når frem til at de tidligste
eksempler på et sådant genusskifte optræder i kilder fra slutningen
af 1200-tallet og begyndelsen af 1300-tallet (tilsyneladende tidligere i
norsk – dog usikkert pga. materialets knaphed), og at man i islandske
tekster forfattede efter c1300 kun finder den plurale neutrumform.
Hreinn Benediktssons meget grundige undersøgelse af en lang række
udviklinger inden for bøjningen af dette substantiv er kortfattet op-
summeret i Ottosson (2002, s. xlix).

5.1.2 Feminine appellativer

5.1.2.1 Feminine rene ō-stammer og i-stammer
Da det i mange tilfælde kan være særlig problematisk at ru-
bricere et feminint substantiv som en ren ō- eller i-stamme
pga. de mange overgange fra den ene til den anden klasse
(dog i helt overvejende grad fra ō-stammebøjning til den
hyppigere i-stammebøjning),2 behandles de i nærværende
afsnit under et.3
Inden bøjningsforholdene i hhv. nom./akk. pl., akk. sg.

og dat. sg. omtales i de tre følgende underafsnit, skal der re-
degøres for forholdene ved de feminine i-stammer på -un
(< *-ōni). Den vekslen der lydret skulle forekomme (-un i
nom./akk./dat. sg. over for -an- i gen. sg.),4 kan ikke ob-
serveres i teksten. I A er forholdet mellem -un og -an i
nom./akk./dat. sg. 19:10, i B 6:5, mens man i gen. sg. kun
finder -un- (× 3 i A, × 2 i B).
Det kan bemærkes at fordelingen af former med -an og

-un hverken synes håndskriftgeografisk eller leksikalsk be-
tinget.5

5.1.2.1.1 Bøjningsforholdene i nom./akk. pl.
Foruden de nedenfor omtalte jō- og iō-stammer6 samt īn-
stammen gørsemi er følgende feminine appellativer belagt
med -ar i nom./akk. pl. i A: ár, fǫr, náttfǫr, gerð, gjǫf, jóla-
gjǫf, vingjǫf, hlíf, kvǫl, laug, lim, sneis, sǫk, falvigr og aflednin-
ger på -ing (fylking, áminning, píning, refsing, sending, orð-
sending og tenging).
I B finder man – ud over jō-stammen egg og īn-stammen

gørsemi – følgende feminine appellativer belagt med -ar i
nom./akk. pl.: ál, ferð, fǫr, gjǫf, fégjǫf, jǫrð, eldstó, svǫl, sǫk

2 Jf. Bandle (1956, § 143) og Bjorvand (1972).
3Til gengæld behandles (formodede) wō-stammer, jō- og iō-stammer i
hhv. afsnit 5.1.2.2, 5.1.2.3 og 5.1.2.4.

4Der indtræder allerede tidligt i oisl. en udjævning i begge retninger.
Selv i de ældste håndskrifter er -un- til dels trængt ind i gen. sg., og i
de ældste kilder fra 1200-tallet kan -an dominere i nom./akk./dat. sg.
(jf. Bandle 1956, § 159 m. henv.). Senere er forholdet mellem -an og
-un snarest det omvendte af det oprindelige forhold (man finder i over-
vejende grad -an i nom./akk./dat. sg. over for -un- i gen. sg.), forment-
lig som resultat af en dissimilatorisk tendens i gen. sg. Et sådant sta-
dium er endnu ikke nået iMskMS (og fx heller ikke iMöðruvallabók,
hvor forholdet mellem -un og -an i nom./akk./dat. sg. er 30:93, mens
forholdetmellem -an- og -un- i gen. sg. er 5:1, jf. de Leeuw vanWeenen
2000, s. 166), men kendes eksempelvis fraOddurGottskálkssonsNye
Testamente og fra Gudbrandsbiblen (jf. Bandle 1956, § 159 m. henv.).

5 Følgende appellativer er i A belagt i formermed -an: ingjan, skemmtan,
meðalskemmtan, vingan og óvingan, mens følgende er belagt i former
med -un: brǫkun, eggjun, flimtun, heilsun, eptirleitun, skemmtun, skip-
un, tilskipun, veðjun, vingun, óvingun, vitrun, þjónkun, ǽtlun og ǫlpun.
Det kan bemærkes at eptirleitun er tolkningsmæssigt usikkert. Det
forekommer kun i ‘eptl͛eıtoɴa’ 26v47, som kunne opfattes som eptir-
leituna (af eptirleit), men som snarere bør opfattes som eptirleitunna
(= eptirleitunina). Tilsvarende bestemte former optræder i to tilfælde
i B i akk. sg. fem. af veðjun (‘veþıoa’ 16r55 og ‘veþıua’ 16v3). I B er
følgende appellativer belagt i former med -an: eggjan, huggan, eptir-
leitan, skemmtan og ǽtlan, mens de følgende er belagt i former med
-un: árnun, heitun, eptirleitun, skemmtun, veðjun, vingun og þjónkun.

6Nærmere bestemt ben, egg, ey, útey,mǽr, nyt og við resp. byrðr, járnfestr
og herðr.
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og vél. Af disse er det enkeltstående eksempel med ferð
(‘ꝼþ͛ar’ 11v26) formentlig en fejlskrivning (måske pga. en-
delsen i det umiddelbart efterfølgende mínar).
Følgende feminine appellativer er belagt med -ir i

nom./akk. pl. i A: borg, byggð, eign, ferð, kaupferð, afgerð,
ráðagerð, tilgerð, grein, heipt, hlíð, hríð, hrǫnn, hurð, hǫll, jǫrð,
klǫpp, útlausn, nefnd, njósn, písl, útrás, raun, tilraun, rǫnd,
sátt, mágsemð, skyld, land(s)skyld, skál, slóð, strǫnd, stund,
súð, sveit, synð, sǽtt, sǫgn, bekksǫgn, sǫk, jarteign, vág, ván,
vist, áþján, þjóð og íþrótt.
Følgende feminine appellativer er belagt med -ir i

nom./akk. pl. i B: ást, útgerð, jǫrð, rǫnd, síð, danaskeið,
skyld, landskyld, stund, sǽtt, sǫk, ván og vist.
I såvel A som B udviser appellativet sǫk både sikker ō-

og i-stammebøjning i nom./akk. pl. I A er de to former
næsten lige frekvente, idet man finder 12 tilfælde med -ar,
fx ‘ſacar’ 22v29 og ‘ſac’ͬ 7v36, over for 16 tilfælde med -ir,
fx ‘ſacır’ 33v4 og ‘ſac’͛ 3v18,1 hvorimod formen på -ir i B er
betydelig hyppigere end formen på -ar (to tilfældemed -ar,
‘ſacar’ 16v13 og 17v42, over for ni tilfælde med -ir, fx ‘ſacır’
14r25 og ‘ſac’͛ 13v29).2
I B udviser også appellativet jǫrð både sikker ō- og i-

stammebøjning i nom./akk. pl. Ved siden af tre tilfælde
med -ir (‘ıarþır’ 14r15, ‘ıarþırnar’ 14r16 og ‘ıarþıar’ (sic!)
14r22) finder man således ét eksempel med -ar (‘ıarþar’
14r20). I A er endelsen derimod -ir i alle fem tilfælde, fx
‘ıarþır’ 20r6.
Ser man bort fra det ovenfor omtalte eksempel i B med

pluralisformen ferðar, der rimeligvis er en fejlskrivning,
finderman i pluralis ellers ingen uoverensstemmelser i bru-
gen af hhv. i- og ō-stammebøjning hos de to skrivere.

5.1.2.1.2 Bøjningsforholdene i akk. sg.
Med undtagelse af dróttning, der i alle tre udskrevne til-
fælde har endelsen -u (‘ꝺrōgo’ 31v31 og ‘ꝺr go’ 30v18 og
31v27), er endelsen -∅ ved alle potentielle ō- og i-stammer
i akk. sg. i A.3 Over for de tre tilfælde med -u ved dróttning

1 Selvom formerne ikke fordeles helt jævnt i A, synes der ikke at være
noget entydigt mønster i den håndskriftgeografiske distribution.

2 Forholdene i den noget yngre Möðruvallabók svarer mest til situatio-
nen i B, da man i Möðruvallabók finder 11 eksempler med -ar over for
103 eksempler med -ir (jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 165).

3De sikkert belagte appellativer som optræder med -∅ i akk. sg. er á,
ást, nefbjǫrg, borg, brá, bráð, brú, byggð, ábyrgð, bǿn, dirfð, drótt, eggjun,
eign, eir, ferð, brautferð, kaupferð, útferð, vestrferð, grjótflaug, frétt, fylgð,
liðsfǽð, fǫr, finnfǫr, frǽgðarfǫr, heimfǫr, ófǫr, sendifǫr, ráðagerð, gjǫf,
konungsgjǫf,málagjǫf, tígnargjǫf, vingjǫf, grund, grǫf, hirð, hríð, oddhríð,
hrǫnn, hurð, hǫfn, athǫfn, hǫll, jǫrð, ǽttjǫrð,miskunn, kverk, kvern, kvísl,
framkvǽmð, kvǫl, laun, leið, dagleið, útleið, þjóðleið, fǫðurleifð, lund, líkn,
mǽgð, ísmǫl, nánd, ánauð, njósn, rauf, raun, mannraun, skapraun, til-
raun, atreið, ofanreið, uppreist, rist, rétt, rǫdd, rǫnd, ástsemð, skemmtun,
skipun, allskor, skǫmm, sókn, kirkjusókn, sótt, banasótt, bráðasótt, spá,
steik, landsstjórn, stund, stǫng, sveit, sýn, yfirsýn, frásǫgn, skipsǫgn, sǫk,
banasǫk, getsǫk, sǽtt, sǿmð, ósǿmð, tígn, trú, tryggð, tǫnn, ástúð, ván,
heimván, vík, vingun/-an, vist, jólavist, útivist, vǫrn, þjóð, þurft, þǫkk,
þǫrf, ǽtlun, ǽtt, ǫxl og visse appellativiske afledninger på -ing/-ung
(djǫrfung, nǽtrelding, fylking, gisting, háðung, hǫrmung, lypting, refsing,
orðsending, stólsetning, sigling, snǽðing, virðing og svívirðing).

finder man 29 tilfælde med -∅ ved appellativiske aflednin-
ger på -ing/-ung (jf. fx ‘ꝺıorꝼvng’ 3v34 og ‘ꝼẏlkīg’ 19r32).
I B er endelsen -∅ ved alle potentielle ō- og i-stammer i

akk. sg.4 Bemærk at dette også gælder for de 10 forekom-
mende eksempler med appellativiske afledninger på -ing
(jf. fx ‘ſetnıng’ 16v10).
At endelsen ved afledninger på -ing/-ung med undta-

gelse af tre tilfælde ved dróttning (i A) altid er -∅, er forven-
teligt, da endelsen -u i oisl. generelt kun findes i proprier,
mens den ved appellativer er sjælden selv i 1300- og 1400-
tallet (og også kun sporadisk belagt i Gudbrandsbiblen).5

5.1.2.1.3 Bøjningsforholdene i dat. sg.
I A er endelsen -∅ i dat. sg. belagt ved følgende ō- og/eller
i-stammer: á, borg, skjaldborg, umbúð, dvǫl, dýrð, eggjun,
eign, erfð, fegrð, ferð, kaupferð, útferð, fǽð, fǫr, ógá, ráða-
gerð, sǽttargerð, góðgirnd, gjǫf, lífgjǫf, hirð, konungshirð, hríð,
hurð, hǽð, hǫfn, hǫll, ákefð, kló,miskunn, framkvǽmð, hand-
laug, lausn, leið, list, lykt, mjǫll, nánd, ánauð, rás, raun,
reið, rétt, sál, vegsemð, tilskipun, skuld, skúr, smíð, snilld,
sókn, atsókn, hjarlsókn, sótt, spekð, stjórn, landsstjórn, skip-
stjórn, sveit, kvennasveit, farsǽld, sǽtt, sǿmð, sǫgn, sǫk, tíð,
ástúð, ǫluð, veðjun, vél, vilð, vingan, hérvist, vitrun, vǽgð, vǫk,
þjóð, þǫkk, ǽtlun, ǽtt, verǫld og visse appellativiske aflednin-
ger på -ing/-ung (dróttning, fylking, kilting, lypting, sending,
verðung, virðing og svívirðing).
Derimod er -u belagt i følgende tilfælde i A: fold, fǫr, hǫll,

konungshǫll, jǫrð, rǫnd, sól, stund, ván, ǫnd og visse appel-
lativiske afledninger på -ing/-ung (dróttning, efling, fylking,
launung, lypting, píning, orðsending og skynding).
Et enkelt appellativ, glymbrúðr, optræder med regelmæs-

sig dat. sg. på -i (tilslutning til iō-stammerne),6 jf. ‘glẏm-
brvþı’ 23v14 (poet.).
Til bøjningsforholdene i Amå især det følgende bemær-

kes:
Appellativet fǫr optræder ti gange i dat. sg. ogmanifeste-

res én gang med -u i poesi (‘ꝼǫro’ 23r22), mens det i de re-
sterende ni tilfælde har endelsen -∅ (heraf to i poesi), fx
‘ꝼor’ 6v10 (bis).
Over for to eksempler med -u ved (-)hǫll (‘holloɴı’ 31v29

og ‘ꝁgſ hollo’ 1r22) finder man i A seks tilfælde med -∅, fx
‘hollıƞı’ 5v15.

4Endelsen -∅ er således belagt ved á, bjǫrg, byggð, deild, dvǫl, eign, kon-
ungaeign, ferð, finnferð, kaupferð, meðferð, útanferð, flǿðr, fórn, fǽð, fǫr,
finnfǫr, gjǫf, jarldómsgjǫf, gnótt, grund, heiðr, hirð, hríð, hvǫt, hǫfn, hǫll,
hǫnd, hǫnk, framkvǽmð, laug, handlaug, leið, lund, mannraun, uppreist,
ró, skemmtan, yfirsókn, sótt, stund, sveit, frǽndasveit, augsýn, frásǫgn, sǫk,
banasǫk, sǽtt, sǿmð, taug, ván, vík, vist, þǫkk, ǽtlan, ǽtt og appellativi-
ske afledninger på -ing (lypting, setning, snǽðing, víking, virðing, mann-
virðing og óvirðing).

5 Jf. Bandle (1956, s. 218 m. henv.). Til sammenligning kan anføres at
man i det med MskMS nogenlunde samtidige AM 519 a 4° finder 17
tilfælde med -∅ over for 4 tilfælde med -u (jf. de Leeuw van Weenen
2009, s. 95–6), mens man i den noget yngre Möðruvallabók finder 93
tilfælde med -∅ over for 4 tilfælde med -u (jf. de Leeuw van Weenen
2000, s. 158–60).

6 Jf. Noreen (1923, § 390.3).
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Af de to lemmata som er afledninger på -ung, har det
ene, launung, -u i alle tre tilfælde (fx ‘lꜹngo’ 7r36), mens
det andet, verðung, har -∅ i det ene forekommende tilfælde
(‘verþvng’ 21r24, poet.).1
Ved afledninger på -ing er endelsen -u i 11 tilfælde, fx

‘ꝺtͦnīgo’ 2v31 og ‘pınıngo’ 35r19, over for 8 tilfælde med -∅,
fx ‘ꝺrotnīg’ 31v41 og ‘v ꝥg’ 30v33.
I B er endelsen -∅ i dat. sg. belagt ved følgende

ō- og/eller i-stammer: á, búð, ábyrgð, bǿn, eggjan, ferð,
fylgð, fǫr, gjǫf, hirð, hǫnk, laun, eptirleitan, sál, skemmt-
un/skemmtan, stjórn, svipstund, sǿmð, léttúð, veðjun, ves-
ǫld, ǽtt, ǫld og visse appellativiske afledninger på -ing/-ung
(hrauðung, lypting, sigling og verðung).
Derimod er endelsen -u belagt i følgende tilfælde i B:

jǫrð, ǽttjǫrð, laug, strǫnd og visse appellativiske afledninger
på -ing (fylking, kerling, kilting, lypting og víking).
Til bøjningsforholdene i B må især det følgende bemær-

kes:
De to tilfælde i B med afledninger på -ung har begge en-

delsen -∅ (‘vþ͛ung’ 13r26 og ‘hrꜹþung’ 17r16).2
Appellativet lypting har i B én gang endelsen -∅ (‘lypt-

ıng’ 13r30), mens det i det andet forekommende tilfælde,
‘lẏptıngo’ 13v11, synes at have -u3 ligesom ved de resterende
fem tilfælde med afledninger på -ing i B.4
Sammenligner man bøjningsforholdene i A og B hvad

endelsen i dat. sg. angår, er der ikke meget at bemærke,
men det kan noteres at fǫr i B i begge forekommende til-
fælde har endelsen -∅ (‘ꝼꜹr’ 25r13 og ‘ꝼꜹrrıı’ (sic!) 15v34),
mens ordet, som bemærket ovenfor, i poesi optræder én
gang med -u i A. Det kan ligeledes bemærkes at svipstund
har endelsen -∅ i B (‘ſvıp stunꝺ’ 13r20), mens simplekset
stund i samtlige seks tilfælde i A har endelsen -u, fx ‘stvnꝺo’
19r28. Endelig kan det noteres at handlaug har endelsen -∅
i det ene forekommende tilfælde i B (‘hanꝺlꜹgıƞı’ 5v47),
mens simplekset laug i det ene forekommende tilfælde i A
har endelsen -u (‘lꜹguı’ 12v40).

5.1.2.2 Feminine wō-stammer
Af appellativer med formodet wō-stammebøjning finder
man i A bǫð, bǫr, ǫr, broddǫr og herǫr, mens man i B finder
ét eksempel med ǫr. Ingen af disse ord er imidlertid belagt
i former som kan røbe deres karakter af wō-stammer.5 Af

1 For en historisk perspektivering om forholdene i dat. sg. ved aflednin-
ger på -ing/-ung, se Bandle (1956, s. 217 m. henv.).

2 Begge eksempler optræder i poesi.
3 |o| er dog utydeligt (beskadiget).
4Nærmere bestemt ‘ꝼylcıngo’ 13r32, ‘kerlıngo’ 13r44, ‘kıltıngo’ 13v9
‘ſıglıngo’ 12r30 og ‘uıcıngo’ 13r12. Sammenligner man forholdene i
MskMS med det nogenlunde samtidige AM 519 a 4°, kan det bemær-
kes at man deri finder 4 tilfælde med -∅ over for 17 tilfælde med -u
(jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 95–6). I den noget yngre Möðru-
vallabók finder man derimod hele 43 tilfælde med -∅ over for 38 til-
fælde med -u (jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 158–60).

5Eksemplerne i A er nom. sg. ‘bǫð’ 37v10 og ‘her ꜹr’ 21v20, dat. sg. ‘bꜹþ’
35r45 og ‘broꝺꝺør’ 33v21 og dat. pl. ‘borō’ 21v27. Det enkeltstående ek-
sempel i B er dat. pl. ‘ꜹrō’ 17r14.

de to eksempler i Amed (-)ǫr i dat. sg. har det ene endelsen
-u (‘ꜹro’ 23r45), det andet endelsen -∅ (‘broꝺꝺør’ 33v21).6

5.1.2.3 Feminine jō-stammer
Af potentielle jō-stammer har jeg i A registreret ben, egg,
ey, útey, hel, mǽr,7 nauðsyn, nyt og við, som alle er belagt i
former med -j-.8 Dat. sg. er i A kun belagt i ‘eɢıo’ 33v44 og
‘nꜹþſẏn’ 36v13.
I B har jeg af potentielle jō-stammer registreret egg, ey, hel

og nauðsyn, som alle er belagt i former med -j-.9 Dat. sg. er
i B kun belagt ved ey (‘eyıuı’ 12v11 og 12v12, ‘eẏıoı’ 17v37
og det fejlskrevne ‘eyıo·uı’ 17v16) og hel (‘helıo’ 15r19), og
begge lemmata har altså endelsen -u.10

5.1.2.4 Feminine iō-stammer
Af iō-stammer har jeg i A registreret byrðr, elfr, festr, járn-
festr, landfestr, fyllr, guðr, gýgr, herðr, hildr, forkuðr, merr,
mýrr, reyðr, veiðr, ylgr og øx, mens jeg i B har registreret
ermr, flǿðr, guðr, gyltr, heiðr, merr og øx.
Til endelserne er der intet at bemærke, da samtlige ord i

såvel A som B (hhv. × 38 og × 15) bøjes helt i overensstem-
melse med den traditionelle bøjning i oisl.11

5.1.2.5 Feminine rodstammer
Af potentielle rodstammer har jeg i A registreret bók, bót,
málsbót, réttarbót, umbót, brók, línbrók, ǫkulbrók, brún, dyrr
(pl.), hellisdyrr (pl.), hliðdyrr (pl.), eik, líneik, galeið, geit, glóð,
greip, valhnot, hǫnd, kló, kverk, mús, mǫrk, nótt, vetrnótt,
rist, rít, rót, rǫnd, rǫng, skeið, skript, steik, strǫnd, stǫng, sveit,
kvennasveit, sýr, sǽng, tá, tǫnn, vág, vík og ǫnd,12 mens jeg
i B har registreret bót, nafnbót, réttarbót, sálubót, dalsbrún,
galeið, hljóðgreip, hǫnd, hǫnk, kýr, mǫrk, nótt, ró, rǫnd, rǫng,

6Om senere udviklinger inden for wō-stammebøjningen, se Bandle
(1956, § 148).

7MskMS rummer ingen eksempler på analogiformenmey, der er belagt
i yngre oisl., jf. Bandle (1956, s. 223 m. henv.).

8 Fx ‘benıa’ 18v47, ‘eɢıar’ 32r22, ‘eẏıar’ 5r3, ‘vteẏıar’ 23v10, ‘helıar’ 7r23,
‘meẏıar’ 23r32, ‘nẏtıar’ 6v14, ‘nꜹðſẏnıō’ 34v14 og ‘vıðıar’ 34r28.

9 Fx ‘eɢıar’ 13r21, ‘eẏıarıṅar’ 12r39, ‘helıar’ 11r15 og ‘nꜹþſynıa’ 16v45.
10 Sb. ey kan i oisl. både have -u og -∅ (i Möðruvallabók er forholdet
mellem ey og eyju som simpleks 7:6, jf. de Leeuw van Weenen 2000,
s. 163), mens hel altid har -u, jf. Noreen (1923, § 383, anm. 2) og Bandle
(1956, s. 223).

11Der er altså ingen eksempler på sekundære endelser. Nominativfor-
mer på -i synes først at dukke op i 1500-tallet (i A er kun guðr, hildr og
veiðr belagt i nom. sg., i B kun gyltr og merr). Om ændringer i bøjnin-
gen af feminine iō-stammer, se Guðrún Þórhallsdóttir (1997), Bandle
(1956, § 147), Björn K. Þórólfsson (1925, s. 17–18) og Noreen (1923,
§ 384, anm. 3).

12 Sikker rodstammebøjning i nom./akk. pl. er imidlertid kun belagt ved
bót, réttarbót, umbót, brók, dyrr (pl.), hellisdyrr (pl.), hliðdyrr (pl.), galeið,
greip, valhnot, hǫnd, mǫrk, nótt, rót, rǫng, skeið og tǫnn. Derimod er i-
stammebøjning sikkert belagt ved rǫnd (‘raɴꝺır’ 9v20 og 33r53, ‘ranꝺır’
24r5 og ‘ranꝺ’͛ 23r31), strǫnd (‘stnᷓꝺ’͛ 31r47 og ‘stranꝺ’͛ 34r43), sveit (‘ſveıt’͛
21r55 og ‘ſveıtn͛ar’ 19v2) og vág (‘vagır’ 8v32).
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umsát,1 skeið, danaskeið, strǫnd, stǫng, sveit, frǽndasveit, tǫng
og vík.2
Hverken A eller B rummer eksempler på -u i akk. sg.
I A optræder rǫnd og ǫnd i dat. sg. altid med endelsen -u

som ō-stammer (hhv. × 4 i ‘rꜹnꝺo’ 19v57 og ‘rꜹɴꝺo’ 20r42,
24r37 og 24r45 og × 2 i ‘ǫnꝺo’ 9r39 og ‘onꝺo’ 34r41).3 Der-
imod har nótt endelsen -∅ i det ene forekommende tilfælde
i A (‘nott’ 3r22). Som forventet er dat. sg. af den oprindelige
u-stamme hǫnd konsekvent hendi (hos begge skrivere).4
Gen. sg. er i A kun belagt ved fire appellativer (hvert ét

eksempel), hvortil intet særligt er at bemærke: ‘malſ·botar’
33r36, ‘haɴꝺar’ 34r38, ‘ſc ptar’ 35r29 og ‘stranꝺar’ 9r7. Til
gengæld kan det som omtalt i afsnit 5.2.2 bemærkes at
Danmǫrk i A – i modsætning til forholdene i B – i det
eneste udskrevne tilfælde i gen. sg. har endelsen -ar (‘ꝺan-
marc’ͬ 33v27).
Appellativet dyrr (pl.) manifesteres i A i såvel dat. pl.

som gen. pl. konsekvent som analogiske former med i-
omlyd (jf. ‘ꝺẏrō’ 20v7 og 25v43, ‘hellıſ ꝺẏronō’ og 25v53
‘ꝺẏraƞa’ 6r16 og 6r26).5 Ifølge den traditionelle udlægning
dukker sådanne yngre analogiformer op fra c1300.6
Dat. sg. af strǫnd har i B i begge forekommende tilfælde

endelsen -u som ō-stammerne (‘strꜹnꝺo’ 14v17 og 16v55).
Gen. sg. er i B kun belagt med tre eksempler: ‘botar’

12v6, ‘hanðar’ 10r54 og ‘tangar’ 15v24. Bemærk at tǫng altså
danner genitiv på -ar. Inddrager man propriumformerne,
finder man imidlertid former med genitiv på -r. Som be-
mærket i afsnit 5.2.2 (og kort omtalt ovenfor) harDanmǫrk
således i alle tre tilfælde i B i gen. sg. endelsen -r (ikke -ar),
og propriet Víkin har – ikke overraskende – ligeledes -r
(jf. ‘ꝩıcrınar’ 13v9).
I B udviser galeið rodstammebøjning i akk. pl. ‘galeıþr’

25r43, og det samme er formentlig tilfældet i akk. pl. ‘gal-
eıꝥn’ͬ 25r45, der dog muligvis i stedet skal læses ‘galeın’ͬ.7
Akk. pl. ‘galeıþr’ 25r47 er først blevet bøjet som en ō-
stamme, men efterfølgende er et |a| mellem |þ| og |r| slettet
ved underprikning.
I B udviser rǫnd både rod- og i-stammebøjning

(jf. akk. pl. ‘renðꝛ’ 14v16 vs. ‘ranꝺır’ 17r18, begge i poesi).8

1Da eneste belæg er dat. pl. ‘ ſatō’ 15r47, kan det ikke udelukkes at der
er tale om et neutrumord (jf. Bandle 1956, s. 263).

2 Sikker rodstammebøjning i nom./akk. pl. er imidlertid kun belagt ved
(-)bót, galeið (muligvis også ō-stammebøjning), hǫnd, kýr, mǫrk og
rǫnd (også i-stammebøjning). -skeið manifesteres derimod kun med
i-stammebøjning (jf. ‘ꝺanaſceıꝺır’ 13r23).

3Appellativet strǫnd er ikke belagt i dat. sg., men propriet Vagnvika-
strǫnd optræder i denne kategori med -∅ (‘vagnvıka stronꝺ’ 21v26).

4Om den yngre analogiform hǫnd der er belagt i senere oisl., se Bandle
(1956, s. 260).

5Man finder ingen sikre eksempler på neutrale former af dette sb. (så-
danne findes eksempelvis i Möðruvallabók, jf. de Leeuw vanWeenen
2000, s. 173).

6 Jf. Bandle (1956, s. 262 m. henv.). Det kan bemærkes at man i det med
MskMS nogenlunde samtidige AM 519 a 4° finder to eksempler med
/u/ over for ét eksempel med /y/ (jf. de Leeuw van Weenen 2009,
s. 101).

7Mellem |g| og |a| er et |l| slettet ved underprikning. Brugen af |ꝥ| (el-
ler ||) skal rimeligvis ses i lyset af pladshensyn ved linjeudgang.

8Om de forskellige bøjninger af rǫnd, se fx Björn K. Þórólfsson (1925,
s. 21).

5.1.2.6 Feminine r-stammer
Af feminine r-stammer forekommer i A og B dóttir og
móðir, mens systir kun er belagt i A. De belagte endelser
fremgår af tabel 5.3.

kasus endelse A B
NS -ir 21 3
AS -ur 10 1
GS -ur 9
NP -r (+ i-omlyd) 1 1
AP -r (+ i-omlyd) 3
DP -rum (+ i-omlyd) 1 1

Tabel 5.3: Endelser for feminine r-stammer i A og B

Det ses altså for det første at den mest interessante ka-
tegori, dat. sg., ikke er belagt, og for det andet at der ikke
kan registreres yngre analogidannelser i bøjningen.9

5.1.2.7 Feminine ōn-stammer
Eneste eksempler på gen. pl. i A er kvenna (× 8, fx ‘qɴͤa’
24v25) og konungastefna ‘ꝁga steꝼna’ 20v39. I B er materia-
let endnu sparsommere, idet man blot finder kvenna ‘qna’
13v26.
At jungfrú og sammensætninger på -sjá har den oprinde-

lige ōn-stammebøjning i A bevidnes af gen. sg. ‘ıvngꝼ’ͮ 2v31
og ‘aſıa’ 23v20. Det sidste ord har også denne bøjning i B,
jf. gen. sg. ‘aſıa’ 12r8.10 Ved sammensætninger på -sjá indi-
keres i øvrigt altid /á/ (aldrig /ó/).11

5.1.2.8 Feminine īn-stammer
Appellativet ǽvi har i A i gen. sg. den regulære form på -i,
jf. ‘eꝼı’ 1r3512 og ‘eꝼıƞar’ 7v11.13

5.1.3 Neutrale appellativer

5.1.3.1 Neutrale rene a-stammer
I begge de i A forekommende tilfælde med neutrale appel-
lativer med udlyd på /s/ indikeres /ss/ i gen. sg. i ‘hvſſınſ’
35v30 og ‘ſveꝼnhvſſ’ 3r17 (ingen eksempler i B).
Som det fremgår af afsnit 5.1.4.3, finder man efter al

sandsynlighed hos ingen af skriverne kontraktion af den

9Om yngre analogidannelser i r-stammebøjningen, se ovenfor i afsnit
5.1.1.8 og (specifikt for de feminine r-stammer) Noreen (1923, § 421,
anm.).

10Om den sekundære ō-stammebøjning, se Noreen (1923, § 409) og
Bandle (1956, § 173).

11Om dette forhold, se fx Bandle (1956, § 173).
12Eksemplet meget utydeligt.
13Man finder i MskMS ingen eksempler på den ved visse feminine īn-
stammer forekommende analogiske tilslutning til neutrale ia-stammer
(gen. på -s) eller til feminine ō-/i-stammer (gen. på -ar). Om dette, se
Bandle (1956, § 174.1 m. henv.).
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efterhængte artikels -i- i nom./akk. sg. af fé,1 da de enkelt-
stående tilfælde med hhv. ‘ꝼeet’ og ‘ꝼeét’ i A og B snarest
bør betragtes som tostavelsesformer. Samme forhold fin-
der man såvel i sammensætninger med fé som i andre lig-
nende appellativer.2 Bemærk i samme forbindelse at man
hverken i bestemt eller ubestemt form af fé og tré finder
-i(-) i dat. sg.3
Neutrale a-stammer med stammeudlyd på lang vokal

danner i A i to tilfælde gen. sg. med ⟨ſſ ⟩ (‘buſſ’ 18r24 og
28v10) over for tre tilfælde med ⟨ſ ⟩ (‘bvſ’ 5r36, ‘hlẏſ’ 8v26
og ‘treſ’ 35r28).4 Samme type appellativer manifesteres til-
syneladende både med og uden kontraktion af endelsens
/U/ i dat. pl. i B i hhv. ‘bm’ 11r53 og ‘bv’ 13v23.

5.1.3.2 Neutrale ja-stammer
Af appellativer med formodet ja-stammebøjning finder
man i A fen, hregg, kið, kyn, mannkyn, móðurkyn, mǫrnef,
nes, kaldnet, sker, ský, stef og ver, mens man i B finder kyn,
krákunef og mostrarskegg. I B optræder ingen af disse ord
dog i former som kan afsløre en sådan bøjning, og i A op-
træder kun tre ord i relevante former, nemlig kyn ‘kẏnıō’
4r48, nes ‘neſıō’ 23r38 og ský ‘ſcẏıa’ 21v53, der altså alle ud-
viser sikker ja-stammebøjning.

5.1.3.3 Neutrale ia-stammer
I gen. sg. ender de udskrevne tilfælde i B altid på ⟨ıſ ⟩ (× 15,
fx ‘rıcıſ’ 11r15), mens man i A ved siden af 30 tilfælde med
⟨ıſ ⟩ (fx ‘rıkıſ’ 19r39) finder fire tilfælde med ⟨ıſſ ⟩ (‘leẏꝼıſſ’
29v21, ‘rıkıſſ’ 18r35 og ‘rıkıſſınſ’ 3v39 og 5r11) og to tilfælde
med ⟨ız⟩ (‘høꝼız’ 27v31 og ‘ſẏnız’ 26r38).5
Man finder ingen undtagelser fra reglen om -j- i

dat./gen. pl. ved ia-stammer på -gi/-ki.6
Ved kvikvendi/kykvendi indikeres former med såvel /vi/

som /y/ i første stavelse (begge med /v/ i næste stavelse)
i A: ‘qqnꝺı’ 3r4 og ‘kẏcvenꝺō’ 6r52.7

5.1.3.4 Neutrale an-stammer
Af neutrale an-stammer finder man hos begge skrivere
auga (i A desuden sammensætningen klingruauga), eyra og
hjarta.

1Her rubriceret som en a-stamme, selvom der oprindelig er tale om en
u-stamme.

2 I A finder man således akk. sg. ‘kneıt’ 31v19, ‘treıt’ 31r47, ‘galga treet’
21v54 og akk. pl. ‘treín’ 2r3. Jf. også afsnit 4.4.4.2.

3 Jf. oversigten over bøjningen af fé i afsnit 5.1.4.3 samt ‘tre’ 26r53 og
‘treno’ 31r48 i A og ‘tnͤo’ 15r42 i B.

4 Ingen tilsvarende tilfælde i B.
5Om former på -iss, se fx Sjöros (1917, s. 11) og Björn K. Þórólfs-
son (1925, s. xxxi). Jf. også omtalen af forholdene ved maskuline ia-
stammer i afsnit 5.1.1.3.

6A rummer 14 eksempler (herbergi, merki, (-)ríki og stórvirki), mens B
blot rummer ét (merki).

7Om former af dette appellativ, se Noreen (1923, § 235, anm. 4) og
Bandle (1956, s. 208). Former uden -v- i anden stavelse er ifølge ONP’s
citatsamling ikke belagt før end i 1300-tallet.

De tre tilfælde i A med -un i nom./akk. pl. ved ‘ꜹgon’
3r19 (poet.) og ‘ꜹgvn’ 23r47 og 32r10 skal formentlig be-
tragtes som bestemt form og ikke som pluralisdannelse på
-un, som kendt fra østnordisk og ældste norsk, og først sy-
nes belagt noget senere i islandsk.8

5.1.4 Udvalgte appellativers manifestation
De 30 mest frekvente appellativer hos hver af skriverne
fremgår af tabel 5.4.

A B
Belæg Lemma Belæg Lemma
1994 konungr 592 konungr
872 maðr 228 maðr
243 lið 88 skip
217 land 73 lið
214 skip 67 herra
166 mál 59 jarl
127 bróðir 52 land
123 fé 37 mál
119 hǫnd 34 fundr
116 sonr 33 fé
107 ráð 25 ráð
93 ríki 25 vísa
91 hlutr 24 vetr
88 jarl 23 hǫnd
87 herra 22 kvǽði
84 fundr 20 faðir
82 vinr 20 sonr
81 orð 20 sumar
76 bǿr 20 sǫk
76 dagr 19 orð
72 frǽndi 18 danr
69 borg 18 dýr
68 þing 18 skáld
66 ferð 17 borð
66 vetr 17 ferð
65 herr 17 frǽndi
63 kona 16 bǿr
63 sǫk 16 orrusta
59 staðr 16 ríki
56 lag 15 ván

Tabel 5.4:De mest frekvente appellativer i A og B

En samlet oversigt over samtlige disse i alt fyrre ap-
pellativers manifestation kan downloades fra nfi.ku.dk/
publikationer/webpublikationer/msk. I det følgende an-
føres blot manifestationen af en håndfuld appellativer
hvortil der refereres direkte andetsteds i afhandlingen.

8 Jf. ONP’s citatsamling, Noreen (1923, § 405) og Bandle (1956, s. 250
m. henv.).
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5.1.4.1 Appellativet bróðir
I såvel A som B forekommer app. bróðir kun i ubestemt
form og manifesteres som vist i tabel 5.5.

A B
NS broþ͛ 37 broþır 2

broþır 3 b ͦ
bþͦ͛ 2
broðır
Broþ͛
bþͦır
.b.

AS broþor 7
broþ  2
.b. 2
broðor

DS .b. 4 bręþr
brøþr 3
brøðr 2
breþr
bre
brøðꝛ

GS broþor 7
broþ  2
.b. 2

NP brøþr 15 brǫðꝛ 2
brøðr 8
brø 2
bręþr

AP brøþr 2

DP brøðrō 3
brøþrō 3
brøðr 1

GP brøðra 5 brǫþra
brøþra 2
breþ ᷓ
brøþ ᷓ

Tabel 5.5: App. bróðir i A og B

Desuden forekommer der i linje 34r18 en plural nomi-
nativform, hvis sidste del er utydelig. Der ser ud til at stå
‘brøð’ efterfulgt af et ⟨r⟩ der er sammenskrevet med tvær-
stregen på ⟨ð⟩, men læsningen er højst usikker.
I A forekommer desuden muligvis et ‘broþor’ 34v2

(dat. sg.), men stedet er meget utydeligt, og det er meget
muligt at der i stedet skal læses ‘brøþr’ (eller ‘brøðr’ som
senere i samme linje). Mod læsningen ‘broþor’ taler det

også at der ikke forekommer andre eksempler på analogisk
bróður (som simpleks) i dat. sg.
Desuden optræder -bróðir i A som sidsteled i nom. sg.

‘ꝼostbþͦ’͛, ‘ꝼoþorbroþ’͛ × 2, ‘ꝼoþ  broþ’͛, ‘ꝁſ broþ’͛ × 2, ‘moþor-
broðır’, ‘moþorbroþ’͛ og dat. sg. ‘ꝼostbroþ ’. I B finder man
på tilsvarende vis nom. pl. ‘ꝼostbrǫꝺꝛ’.

5.1.4.2 Appellativet faðir

I A manifesteres app. faðir som vist i tabel 5.6.

ubestemt form bestemt form
NS ꝼaþ͛ 15

ꝼaðır 2
ꝼaþır 2
.ꝼ.
.f.

AS ꝼoþor 3 ꝼꜹþvrıƞ
.ꝼ.

DS ꝼeðr 3
ꝼeþr 3
ꝼoþor 3
ꝼeꝺꝛ
ꝼoþ 

GS ꝼoþor 4
.ꝼ. 4
ꝼoþ  2
ꝼa⸌v⸍þ 
ꝼꜹþ 

DP ꝼeðrō

Tabel 5.6: App. faðir i A

Desuden optræder -faðir som sidsteled i nom. sg. ‘ꝼostr
ꝼaþ’͛.
I B optræder appellativet kun i ubestemt form som vist

i tabel 5.7.

ubestemt form
NS .ꝼ. 6

ꝼaþır 3
ꝼaꝺır

AS ꝼꜹþur 4
.ꝼ.

GS ꝼꜹþur 5
ꝼꜹþvr

Tabel 5.7: App. faðir i B
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Desuden optræder -faðir som sidsteled i nom. sg. ‘ꝼꜹþur
ꝼaþır’ og ‘ꝼꜹþur.ꝼ.’ og dat. sg. ‘.ꝼ.ꝼ.’ (fǫðurfǫður).

5.1.4.3 Appellativet fé
Appellativet fé findes kun brugt i sg. og manifesteres i A
som vist i tabel 5.8.

ubestemt form bestemt form
NS ꝼe 7 ꝼeıt 17

ꝼeet

AS ꝼe 64

DS ꝼe 12 ꝼeno 5

GS ꝼıar 12 ꝼıarīs 3
ꝼıarınſ 2

Tabel 5.8: App. fé i A

Desuden optræder -fé som sidsteled i akk. sg. ‘bvꝼe’ og
‘lꜹſaꝼe’, akk. sg. def. ‘veðꝼeıt’ × 2 og ‘veþꝼeıt’ og dat. sg. def.
‘ſcatt·ꝼeno’.
I B manifesteres fé som vist i tabel 5.9.

ubestemt form bestemt form
NS ꝼe 1 ꝼeıꝺ

ꝼeıt
ꝼéıt

AS ꝼe 14 ꝼeıt 3
ꝼeét

DS ꝼe 2 ꝼeno 6

GS ꝼıar 2 ꝼıarınſ

Tabel 5.9: App. fé i B

Desuden optræder -fé som sidsteled i akk. sg. def.
‘veþ·ꝼeıt’ og ‘ꝩeðꝼeıt’, gen. sg. ‘lꜹſa ꝼıar’ og akk. pl. ‘ꝺanarꝼe’.

5.1.4.4 Appellativet maðr

I A manifesteres app. maðr som vist i tabel 5.10.

ubestemt form bestemt form
NS mͬ 152 maðrıɴ 3

maðr 12 maðrıƞ 2
maþr 9 mͬeƞ 2
r 3 maðreɴ
ma 3 Maðreƞ
Maþr 2 Maðrıƞ
Maðr maþɴ

Maþƞ
mͬeɴ

AS maɴ 22 maɴıɴ 7
mͣ 15 mᷡ
maƞ 4 mͣeƞ

DS mͤ 8 maɴınō 5
maƞı 4 maƞınō
maɴı 4

GS mᷦ 12 maɴzenſ
maɴz 3 maƞzınſ

NP  269
meɴ 7
meƞ 4
ᴍ 3
Meƞ
Meɴ

AP  67 nına 8
meɴ 4

DP m 85
m 4
Mꜹƞō
moƞō
mᷟ

GP mͣ 103
maƞa 12
maɴa 18

Tabel 5.10: App. maðr i A

Desuden optræder maðr som sidsteled i en række kom-
posita. I disse manifesteres det som nom. sg. ‘mͬ’ × 32,
‘maþr’ × 1, ‘maðr’ og ‘r’, nom. sg. def. ‘maðrıɴ’, ‘maþɴ’
og ‘mͬeɴ’; akk. sg. ‘mͣ’ × 6, ‘maɴ’ × 3 og ‘maƞ’; akk. sg. def.
‘maɴ|nıɴ’ og ‘mͣıƞ’; dat. sg. ‘maƞı’ × 3, ‘maɴı’ × 3 og ‘mͤ’;
gen. sg. ‘mᷦ’ × 2; gen. sg. def. ‘mᷦenſ’; nom. pl. ‘’ × 74, ‘meɴ’
× 2, ‘meƞ’ og ‘ᴍ ’; nom. pl. def. ‘nın’͛; akk. pl. ‘’ × 23
og ‘meƞ’; dat. pl. ‘m’ × 32; gen. pl. ‘mͣ’ × 32, ‘maƞa’ × 2,
‘maɴa’ × 2 og ‘mͣ’.
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I B manifesteres maðr som vist i tabel 5.11.

ubestemt form bestemt form
NS ᴍͬ 66 ᴍͬıƞ 3

 5 Maþrı 2
Maþr maþrıƞ

AS ᴍ 8 mᷡ
 3
ma 2
man
ᴍͣ

DS ᴍ 5
m 3
ᴍͤ

GS ᴍᷦ 3
NP ᴍ 34

 10
me 4
meƞ 3
men
meƞ

AP ᴍ 13
 4
me 2
meƞ

DP ᴍ 15
 4
mꜹṅō 2
mꜹnnō

ᴍᴍ

GP ᴍͣ 23
maa
mͣ

Tabel 5.11: App. maðr i B

Ét af eksemplerne med ‘’ for mǫnnum optræder i
‘mꜹrgō  geꝼr .s k. ſıllꝼr tıl ſuþr gꜹngo’ 10v38, hvor ‘’
kunne tolkes som manni. Man finder imidlertid ingen an-
dre sikre eksempler på ‘’ for manni.1
Desuden optræder maðr som sidsteled i en række kom-

posita. I disse manifesteres det som nom. sg. ‘ᴍ ’ × 20, ‘mͬ’
× 4 og ‘ᴍaþʀ’; nom. sg. def. ‘ᴍͬıƞ’ × 3, ‘ᴍͬı’ × 2, ‘maþrı’ og
‘mͬıƞ’; akk. sg. ‘’ og ‘ᴍ ’; dat. sg. ‘m ’ og ‘ᴍ ’; gen. sg. ‘ᴍᷦ’ × 3

1 Passagen er en del af Auðunar þáttr vestfirzka der i noget afvigende
form også er belagt i Hulda, Hrokkinskinna og YFlb. I Hulda læ-
ses mǫrgum mǫnnum, mens der i Hrokkinskinna og YFlb blot læses
mǫrgum.

og ‘mᷦ’; gen. sg. def. ‘manzınſ’ og ‘mᷦınſ’; nom. pl. ‘ᴍ ’ × 12 og
‘’ × 7; nom. pl. def. ‘menınır’; akk. pl. ‘’ × 2; dat. pl. ‘ᴍ ’
× 2, ‘mꜹnnō’ og ‘mꜹṅō’; gen. pl. ‘ᴍͣ’ × 5 og ‘mͣ’.
Af forskelle mellem A og B kan særlig bemærkes den

meget hyppige brug af ⟨ᴍ⟩ i B (helt dominerende i for-
kortelser) som ikke genfindes i A.2 En anden forskel er
den bredere funktion som skrivemåden ‘’/‘ᴍ ’ kan have
i B. I A optræder formen som den hyppigste skrivemåde i
nom./akk. pl., men er ellers ikke brugt. I B bruges ‘’/‘ᴍ ’
ud over i nom./akk. pl. også i nom./akk. sg. samt i dat. pl.3

5.1.4.5 Appellativet ván

I såvel A som B optræder app. ván kun i ubestemt form og
manifesteres som vist i tabel 5.12.

A B
NS von 14 van 9

van 9 ván
Van

AS von 3 van 3
van 2

DS vano

GS vanar
NP vanır

AP van͛ vanır

DP vanō

Tabel 5.12: App. ván i A og B

Desuden optræder -ván som sidsteled i akk. sg. ‘heīvon’
i A og i nom. sg. ‘aꝼlván’ i B.

5.2 Proprier

5.2.1 Maskuline propriumformer
Skrivemåderne i nom. af propriet Auðun indikerer hos
begge skrivere udlydende /n/ (ikke /nn/).
Proprier på -bǿr/-býr optræder i A to gange med ⟨ø⟩ i

‘heıþabør’ 9v4 og ‘ſꜹrbø’ 32v17, mens de seks gange ma-
nifesteres med ⟨y⟩ i ‘heıþabẏıar’ 9r53, 9r55, 9v5 og 26r44,
‘hvıta bẏ’ 35v51 og ‘hvıta·bẏıar’ 35v50. B rummer ingen ek-
sempler på denne type.4

2Der synes ikke at være noget særlig bemærkelsesværdigt ved fordelin-
gen af ‘ᴍ ’ og ‘’ i B.

3 For kommentarer til skrivemåder med ⟨–⟩ og ⟨ɴ⟩, se afsnit 4.3.4.1.5.
Om manifestationen af maðr i islandsk skrift, se også Kålund (1907,
s. x), Spehr (1929, s. 143–44) og Lindblad (1954, s. 54–6).

4Om forholdet mellem býr og bǿr, se Noreen (1923, § 68.4 m. henv.).

5.2.1



Proprier 229

Propriet Egill bøjes i A på traditionel vis i dat.: ‘aglı’
21r56, 21v57, 22r6 og 22v12. B rummer ingen eksempler.
Propriet Ein(d)riði har i A i alle 19 tilfælde formen uden

-d-, fx ‘eınrıþa’ 34r21, mens B i to sikre tilfælde har formen
med -d-, fx ‘eınꝺrıþı’ 10r17.1
Propriet Goðini/Guðini manifesteres i alle otte tilfælde

i A i denne trestavelsesform, fx ‘goþına’ 18v31.2 I B finder
man kun ét eksempel, ‘guþ⸌ı⸍na .ſ.’ 14r45, hvor tostavelses-
formen er rettet til trestavelsesformen. Rettelsen er for-
mentlig foretaget af A – i hvert fald er en anden rettelse i
samme linje med sikkerhed udført af A.3
Propriet Goð(þ)ormr/Guttormr manifesteres i A med

⟨oth⟩ × 5, fx ‘gothormſ’ 4r19, med ⟨vth⟩ × 2, fx ‘ɢvtħ’
18v4, med ⟨otth⟩ i ‘gotthormſ’ 32r28 og med ⟨utth⟩ i
‘gutthormſ.ꝺ.’ 32v56. Propriet forekommer ikke i B.
Propriet Jó(a)n manifesteres i A med ⟨oa⟩ i 31 af 33 til-

fælde,4 fx ‘Joan’ 34r45, mens der i de resterende to tilfælde
skrives ⟨o⟩: ‘Jon’ 29r33 og 30v43. Propriet forekommer
ikke i B.
ProprietNikolás/Nikolaus optræder i A i to tilfældemed

⟨a[uv]⟩ i sidste stavelse (‘nıcolaū’ 37r10 og ‘nıcholavſ’ 37r11),
hvoraf det første med sikkerhed har latinsk bøjning, mens
det sidste kan have det. Bemærk at ⟨v⟩ i det sidstnævnte be-
læg (‘nıcholavſ’ 37r11) er rettet fra ⟨ſ ⟩. Begge eksempler fin-
des i afsnittet om kardinal Nikolás og hans besøg i Norge
(afsnit 84/99). I de resterende fem tilfælde manifesteres
propriet med ⟨a⟩, fx ‘Nıcholaſ’ 35v125 – ét af eksemplerne
forekommer i samme afsnit som formerne med ⟨a[uv]⟩.
Propriet forekommer ikke i B.
Propriet Róðbert/Róðbjart manifesteres ganske varieret

i A i de tre forekommende tilfælde, til trods for at de alle
optræder inden for fire linjer, nemlig som nom. ‘Roþbt͛’
20r15, akk. ‘roþbıart’ 20r18 og gen. ‘rotbt͛z’ 20r15. Propriet
forekommer ikke i B.
Skrivemåderne af propriet Þorgísl/Þorgils indikerer i ét

tilfælde Þorgísl i ‘ꝥgıſl’ 32v21, mens de i ni tilfælde indikerer
Þorgils, fx ‘Ꝥgılſ’ 32v22.6 I B er propriet belagt én gang i
formen Þorgils i ‘þoꝛgılſ’ 17r22.
Propriet Þorkell har i A dativformen -keli: ‘ꝥcelı’ 4r44.

B rummer ingen dativformer af proprier på -kell.7
Af proprier med denasalering i nom. sg. forekommer i

A Fiðr (‘Ꝼıþr’ 24r3 og ‘ꝼıðr’ 33v56), Þorfiðr (‘ꝥꝼıðr’ 26v23 og
‘ꝥꝼıþr’ 26v21 – heroverfor to eksempler med -finnr: ‘Ꝥꝼıɴr’
26v18 og ‘ꝥꝼıɴr’ 26v22) og Víðkuðr (× 13, fx ‘Vıþkvþr’
21v51 – heroverfor fire eksempler med -kunnr, fx ‘vıðkvɴr’

1Én gang finder man i B desuden den fejlagtige form ‘eıraþa’ 10r14.
2 Fem af de otte eksempler udgøres af patronymer, fx ‘goþına.ſ.’ 18r32.
3 Formen i B skal rimeligvis betragtes som en ren skrivefejl, da tostavel-
sesformer synes at være et noget yngre fænomen. Björn K. Þórólfsson
(1925, s. 23) har således først noteret dem i 1400-tallet.

4Herunder seks tilfælde med patronymer, fx ‘ıoanſ.ſ.’ 27r35 og ét til-
fælde med stednavneformen ‘ıoanſvollo’ 32r3.

5Herunder ét eksempel med patronymformen ‘nıcolaſ.ſ.’ 24r52 og ét
eksempel med stednavneformen ‘nıcolaſ ꝁkıo’ 26v1.

6Ét af de ni tilfælde er et patronym. Den usammensatte form er Gísl
(ikke Gísli) i alle otte tilfælde, fx ‘gıſl’ 22r8.

7 Formen -keli er almindelig fra c1300 og dominerer eksempelvis i
Möðruvallabók, jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. 4).

21v48). I B finder man i alle ti tilfælde med Fiðr/Finnr den
denasalerede form, fx ‘ꝼıþr’ 13r6, og det samme gælder for
de to tilfælde med Þorfiðr/Þorfinnr (‘ꝥꝼıðꝛ’ 14v51 og ‘ꝥ·ꝼıðꝛ’
15r4).

5.2.2 Feminine propriumformer
Propriet Bjǫrgvin/Bjǫrgyn har i A i alle 18 tilfælde formen
Bjǫrgyn, fx ‘bıorgẏn’ 30r29. Det forekommer ikke i B.
Proprier på -mǫrk manifesteres i A i såvel akk. som dat.

uden -u (hhv. × 2, fx ‘þela morc’ 37v21, og × 5, fx ‘ꝺanmorc’
20v38). I det eneste udskrevne tilfælde i gen. er endelsen
-ar i ‘ꝺanmarc’ͬ 33v27. I B er endelsen i akk. ligeledes -∅ i
de to udskrevne tilfælde, fx ‘ꝺanmꜹrc’ 10v7 (dat. ikke be-
lagt i udskreven form). Til gengæld er formen i alle tre til-
fælde i gen.Danmerkr, fx ‘ꝺanm͛cr’ 14r29 (dativ ikke belagt
i udskreven form).
Propriet Ósló, der optræder dels som ‘oſlo’ × 6, fx 20r7,

og dels som ‘ꜹſlo’ 21v4 (× 2),8 har i de fire forekommende
tilfælde i genitiv endelsen -∅ (‘oſlo’ 8r49, 31v50, 33v15 og
35r41).
I A er Margrét belagt med -u i såvel dativ som akkusa-

tiv (akk. ‘Margreto’ 24r32 og 27r1 – ingen modeksempler;
dat. ‘Margreto’ 5v54 og ‘marg|ͤto’ 6r31–32 – ingen mod-
eksempler).9
I A er følgende stærkt bøjede feminine proprier belagt

med -u i dativ (akkusativ ubelagt): Þjóð (‘þıoþo’ 9r49 –
ingen modeksempler) og Oddný (‘oꝺꝺnẏıo’ 26v21 – ingen
modeksempler).
I A er følgende stærkt bøjede feminine proprium belagt

med -u i akkusativ (dativ ubelagt): Ingibjǫrg (‘Jngıbıor|go’
26v13–14 – ingen modeksempler).
I A er følgende stærkt bøjede feminine proprier belagt

med -u i dativ, mens akkusativ har endelsen -∅: sammen-
satte proprier på -ey (‘bıarceẏıo’ 34r22 og ‘ſıkıleẏıo’ 2v21
– fem modeksempler med -∅ i dat., fx ‘bıarceẏ’ 27r4) og
Svíþjóð (‘ſvıþıoðo’ 20v4 og ‘ſvıþıoþo’ 3r57 – ét modeksem-
pel med -∅ i dat. ‘ſvıþıoð’ 23v29).
B har ingen eksempler på stærkt bøjede feminine prop-

rier med -u i akkusativ eller dativ.
I A er følgende stærkt bøjede feminine proprier belagt

med -i i såvel dativ som akkusativ: Elfr (akk. ‘elꝼı’ 24r6 –
ingenmodeksempler; dat. ‘elꝼı’ × 4, fx 20v39 – ingenmod-
eksempler) og sammensatte proprier på -ríðr (akk. ‘īgırıþı’
20r53, ‘Jngırıþı’ 32r29 og ‘ſıgþı’ 27v51 – ingen modeksem-
pler; dat. ‘goðrıþı’ 4r18, ‘Jngırıþı’ 33r5 og ‘ſıgrıþı’ 29r20 –
ingen modeksempler).
I A er følgende stærkt bøjede feminine proprier belagt

med -i i dativ (akkusativ ubelagt): Dyflinn (‘ꝺẏꝼlıƞı’ 5r33,
‘ꝺẏꝼlıɴe’ 24v13 og ‘ꝺẏꝼlıɴı’ 24v25 – ingen modeksempler)
og Hlýrskógsheiðr (‘hlẏrſcogſ heıþı’ 4v4 – ingen modek-
sempler).

8 Jf. afsnit 4.3.3.5.
9Det samme gælder formentlig omSkjaldvǫr, hvis forkortede skrivemå-
der imidlertid principielt er tvetydige (man finder akk. ‘ſcıallꝺv’ͦ 28r56
og dat. ‘ſcıallꝺvoro’ 28r43 og ‘ſcıallꝺv’ͦ 28r26).
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I A er følgende stærkt bøjede feminine proprier be-
lagt med -i i akkusativ (dativ ubelagt): Brǫttueyrr (‘brotto
eẏrı’ 8v5 – ingen modeksempler), sammensatte proprier
på -gerðr (‘īgıgerþı’ 20v21 – ingen modeksempler) og sam-
mensatte proprier på -hildr (‘borghıllꝺı’ 27v50 – ingen
modeksempler).
B rummer ingen udskrevne eksempler med stærkt bø-

jede feminine proprier med -i i akkusativ, og i dativ finder
man blot ‘elꝼı’ 15v4 og 15v5 samt ‘nızı’ 13r21, 14r28 og 14r55.

5.2.3 Udvalgte propriers manifestation
De 10 mest frekvente proprier hos hver af skriverne frem-
går af tabel 5.13.

A B
Belæg Lemma Belæg Lemma
468 Sigurðr 106 Haraldr
387 Haraldr 96 Hákon
350 Magnús 81 Halli
165 Eysteinn 70 Sveinn
127 Nóregr 59 Einarr
117 Óláfr 49 Þjóðolfr
95 Ingi 33 Auðun
93 Sveinn 23 Sigurðr
82 Hreiðarr 22 Nóregr
72 Halldórr 21 Eysteinn

Tabel 5.13:De mest frekvente proprier i A og B

En samlet oversigt over samtlige disse i alt femten
propriers manifestation kan downloades fra nfi.ku.dk/
publikationer/webpublikationer/msk. I det følgende an-
føres manifestationen af Eysteinn,Magnús og Sigurðr.

5.2.3.1 Propriet Eysteinn

Manifestationen af propriet Eysteinn i A og B fremgår af
tabel 5.14.

A B
NS (.)E(.) 63 eẏsteın 4

Eẏst ͛ 22 Eẏsteı 3
eẏst ͛ 11 eẏsteı 2
Eẏsteıɴ 12 eẏst ͛ 2
eẏsteıɴ 10 eẏsteıƞ
eẏsteıƞ 3 eysteın
Eẏst  3 Eẏsteın
Eẏ. 2 eysteı
eẏsteın Eẏst 
eẏst  Eẏst ͛

AS eẏsteın 2 eysteın
eẏst  Eysteın
E.

DS (.)E. 11 eẏsteını
Eẏst ͛ 2
Eẏsteını
eẏst 

GS (.)E. 8 eẏsteınſ
Eẏst ͛ 3
eẏsteınſ 2
Eẏsteınſ 2
eẏst ͛
eẏst 
Eẏs

Tabel 5.14: Prop. Eysteinn i A og B

I de to eksempler i A med nominativerne ‘eẏst’͛ og ‘Eẏst’͛
er abbreviaturen utydelig (men bemærk at de pågældende
skrivemåder synes sikre i dativ).

5.2.3.1
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5.2.3.2 ProprietMagnús

ProprietMagnúsmanifesteres i A og B som vist i tabel 5.15.

A B
NS (.)M(.) 146 Magnꝰ 2

(.)Mꝰ(.) 15 magnúſ
(.)ᴍ(.) 11
Magnꝰ 6
Magnvſ 3
(.)ᴍꝰ(.) 2
magnuſ
Magnuſ
Magnus
magnvſſ
magnꝰ
mꝰ

AS (.)M(.) 25 magnꝰ
magnꝰ 3 .ᴍ.
(.)ᴍ. 3
Magnꝰ 2

DS (.)M(.) 35 magnuſı
Magnvſı 4
.ᴍ. 4
magnvſı 3
(.)ᴍꝰ(.) 3
Mꝰ

GS (.)M(.) 55 magnꝰ 4
(.)ᴍ. 7 (.)ᴍ. 3
Magnꝰ 5
(.)Mꝰ(.) 4
magnvſ
magnus
Magnus
magnꝰ
Magnꝰ
ᴍꝰ

Tabel 5.15: Prop.Magnús i A og B

I A ender de udskrevne former i nom. sg. altså på ⟨ſ ⟩ i
to tilfælde, på ⟨ſſ ⟩ i ét tilfælde og på ⟨s⟩ i ét tilfælde, mens
de udskrevne former i gen. sg. hos samme skriver ender på
⟨s⟩ i to tilfælde over for ét tilfælde på ⟨ſ ⟩. I B ender det
enkeltstående udskrevne tilfælde i nom. sg. på ⟨ſ ⟩, mens
gen. sg. ikke er belagt i udskreven form hos denne skriver.

5.2.3.3 Propriet Sigurðr

Propriet Sigurðrmanifesteres i A og B som vist i tabel 5.16.

A B
NS (.)S(.) 218 .s. 7

ſıgþr 18 ſıgurþr 3
ſıgvrþr 14 ſıg 3
ſıgurþr 11 Sıgurꝺꝛ
Sıgurþr 8 Sıgurþr
Sıgþr 8 ſıgvrþr
ſıgurðr 6 S.
Sıgur 5
Sıgurðr 4
ſıgvrðr 4
ſıgur 2
Sıgvrðr 2
ſıgurꝺꝛ
Sıgvrþr
Sıgvr
ſıg
Sıg

AS (.)S(.) 32 ſıgurþ
ſıgurþ 8 .ſ.
Sıgurþ 5
ſıgþ 3
ſıgvrþ 2
ſıgurð
ſıgvrð
Sıgvrþ
Sıgþ

DS (.)S. 40 ſıgurþı
ſıgurþı 4
ſıgvrþı 4
ſıgþı 3
Sıgurþı 2
Sıgvrþı
Sıgþı

GS (.)S. 40 .s. 2
ſıgþar 4 ſıgþar
ſıgurþar 2
ſıgvrþar 2
Sıgvrþar 2
Sıgþar 2
Sıgurþar
ſıgvrðar

Tabel 5.16: Prop. Sigurðr i A og B
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5.3 Adjektiver

I nærværende afsnit knyttes en række kommentarer til
adjektivernes deklination og komparation. Først omtales
synkopeforholdene ved en række adjektiver som i islandsk
kan optræde både med og uden synkope under bøjningen
(afsnit 5.3.1), hvorefter der redegøres for adjektiver med
hhv. ja-/jō- og wa-/wō-stammebøjning (afsnit 5.3.2 resp.
5.3.3), kasusendelserne (afsnit 5.3.4), komparationsforhol-
dene (afsnit 5.3.5) og indeklinable adjektiver (afsnit 5.3.6),
inden de mest frekvente adjektivers manifestation anføres
i afsnit 5.3.7.

5.3.1 Synkopeforhold ved visse adjektiver

5.3.1.1 Adjektiver på -agr, -igr og -ugr

I A udgøres denne gruppe af følgende adj. på -agr: heilagr,
óheilagr og sannheilagr, følgende adj. på -igr: auðigr, gull-
auðigr, vellauðigr, alkostigr, kunnigr, ókunnigr, máttigr, al-
máttigr, harðmóðigr, ónauðigr, snúðigr, afarúðigr, langúðigr
og ǫrðigr og følgende adj. på -ugr: blóðugr, dreyrugr, gǫfugr,
ógǫfugr, hǫfugr, málugr, fámálugr, ómálugr og ǫflugr. Ved
følgende adj. kan det ikke afgøres om der er tale om -igr
eller -ugr, da de altid optræder med synkoperet mellemvo-
kal: nauðigr,1 minnigr, ráðigr og saurigr. I B udgøres grup-
pen af følgende adj. på -agr: heilagr, følgende på -igr: auðigr
og kunnigr og følgende på -ugr: gǫfugr. Ved jafnráðigr kan
det ikke afgøres om der er tale om -igr eller -ugr.
Synkope gennemføres konsekvent i alle relevante til-

fælde. I A drejer det sig om orten tilfælde i positiv med
stærk deklination (fx ‘bloðgar’ 19v6 og ‘goꝼga’ 32r37) og syv
tilfælde med svag deklination (de sidste alle med heilagr,
fx ‘helga’ 3r9). I B drejer det sig om tre tilfælde i positiv
med stærk deklination og tre tilfælde med svag deklina-
tion (fx ‘gꜹꝼga’ 12v18 og ‘ꜹþgı’ 11r4). Bøjningen er på dette
punkt i overensstemmelse med forholdene i klassisk oldis-
landsk, og man finder altså ingen eksempler på usynkope-
rede former, som i islandsk dukker op c1300.2

5.3.1.2 Adjektiver på -all, -ill og -ull

I A optræder følgende adj. på -all: gamall, hamall, svikall,
vesall og harmvesall. Bortset fra lítill og mikill, der kan
siges at tilhøre en egen adjektivgruppe,3 og sammensæt-
ninger med disse adjektiver, optræder der af adjektiver på
-ill blot heimill, der som bekendt aldrig får mellemvokalen
synkoperet.4 I A optræder følgende adj. på -ull: víðfǫrull og
síhverfull. I B optræder følgende adj. på -all: gamall, sumar-
gamall og vesall. Ud over lítill og mikill samt sammensæt-
ninger hermed er heimill også i B det eneste adjektiv på -ill,
og hos denne skriver finder man slet ingen adjektiver på
-ull.

1Men bemærk at ónauðigr er belagt.
2 Jf. Bandle (1956, § 198.1).
3En oversigt over bøjningen af mikill findes i afsnit 5.3.7.2.
4 Jf. Noreen (1923, § 428.1).

Foruden ved gamall, der altid har synkope i de relevante
former,5 kommer synkope til udtryk hos hver af skriverne
i det ene tilfælde hvor det kan forekomme, nemlig i ‘veſlō’
34v4 i A og ‘veſlır’ 11r39 i B. Sådanne synkoperede former
er da også belagt lige fra den ældste tid ved siden af former
uden synkope.6

5.3.1.3 Adjektivet ýmiss

Bøjningsmæssigt beslægtet med de i de to foregående af-
snit omtalte adjektiver er adj. ýmiss, hvis skæbne i islandsk
sprog er særdeles grundigt behandlet i Hreinn Benedikts-
son (2002d).7 Der er tale om et oprindeligt kompositum,
hvilket forklarer dets bøjning uden synkope i de ældste
poetiske belæg. Allerede tidligt får det imidlertid status af
simpleks med deraf følgende svagere betoning af andetled-
det og muligvis forkortelse af /ss/ > /s/. En konsekvens
af dette bliver endvidere at vokalen i anden stavelse ud-
sættes for (morfologisk betinget) synkope foran vokalini-
tial endelse. Dette sker efter alt at dømme i tredje erde-
del af 1000-tallet, og synkopen under bøjningen er således
gennemført i selv de ældste håndskrifter. Fra slutningen
af 1200-tallet og begyndelsen af 1300-tallet finder man ek-
sempler på en ny bøjning uden synkope, hvor en stamme
ýmiss- fra gen. pl. og tilsvarende former overføres til hele
paradigmet. Hreinn Benediktsson argumenterer for at der
er tale om påvirkning fra norsk, hvor man fra de tidligste
håndskrifters tid har former som ýmisar,8 og at tostavelses-
formerne har haft højere social status.9
Hverken i A eller B finderman spor af den yngre, sekun-

dære bøjning uden synkope, jf. således dat. sg. neut. ‘ẏmſo’
7r18 og dat. pl. ‘ẏmſō’ 2v28 og 18v10 i A og nom. pl. fem.
‘ymſar’ 11v23 og dat. sg. neut. ‘ẏmſo’ 16r36 i B. Gen. pl. ma-
nifesteres i B som ‘ymıſa’ 10v23 og ‘ymıſſa’ 11r21.

5.3.2 Adjektiver med ja-/jō-stammebøjning
I A er kun fem adjektiver belagt med ja-/jō-stamme-
bøjning:miðr (fx ‘mıðıan’ 3v29 og ‘mıðıō’ 19r24), nýr (‘nẏıo’
2v38 og 23v50), sekr (‘ſekıan’ 28v46 og 29r56),10 ósekr
(‘vſekıo’ 37r6) og óvígr (fx ‘ovıgıan’ 19r3).
Af adjektiver som ellers kan optræde med ja-/jō-stam-

mebøjning, men som i A optræder med a-/ō-stamme-
bøjning, kan nævnes fátǿkr (jf. ‘ꝼatøkō’ 32r41) og sterkr

5 Jf. Noreen (1923, § 428).
6 Jf. Noreen (1923, § 428.1) og Bandle (1956, § 198.2).
7Undersøgelsen er opsummeret i Ottosson (2002, s. li–lii).
8At man i islandsk ikke får -s-, men -ss-, skal ifølge Hreinn Benedikts-
son tilskrives de forskellige regler for assimilationen af /s+r/ i islandsk
og norsk.

9Om den videre udvikling, der ligger uden for nærværende afhandlings
perspektiv, kan det bemærkes at former uden assimilation af /s+r/
(fx gen. pl. ýmisra) begynder at dukke op fra midten af 1300-tallet. Fra
slutningen af 1400-tallet udvides den morfologiske synkoperegels vir-
keområde så man også kan finde former som ýmsra, hvilket medfører
at enstavelsesformer som nom./akk. pl. neut. ýms kan opstå. Fra slut-
ningen af 1700-tallet og fremefter har man imidlertid genoplivet den
gamle bøjning med ýmis(s)-.

10Det sidstnævnte belæg dog meget utydeligt.
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(jf. ‘sterkō’ 25v37). Med undtagelse af ét tilfælde med den
svagt bøjede form gen. sg. ‘rıkıa’ 35v15 anvendt som tilnavn
udviser ríkr også kun a-/ō-stammebøjning i A (i modsæt-
ning til forholdene i B) – jf. den fuldstændige oversigt over
bøjningen i afsnit 5.3.7.3.
I B er fem adjektiver belagt med ja-/jō-stammebøjning:

fátǿkr (‘ꝼatekıa’ 16r24 og 15r38–39),miðr (‘mıþıan’ 13r51 og
‘mıþıō’ 13r53), nýr (‘nẏıo’ 11v50 og 12r43),1 ríkr (fx ‘rıcıō’
17r5, jf. i øvrigt afsnit 5.3.7.3) og óvígr (‘ouıgı’ 12v7).
I såvel A som B kan det ved en række adjektiver med

potentiel ja-/jō-stammebøjning ikke afgøres om der er tale
om en sådan bøjning, idet de pågældende adjektiver kun er
belagt i former hvor -j- aldrig forekommer.2
Sammenligner man forholdene i A og B, ses det altså at

fátǿkr og ríkr udviser ja-/jō-stammebøjning i B, men ikke
i A (når man ser bort fra tilnavneformen ríkja).

5.3.3 Adjektiver med wa-/wō-stammebøjning
I A er ni adjektiver belagt med wa-/wō-stammebøjning:
dyggr (‘ꝺẏɢvastr’ 18v15), frár (‘ꝼvᷓastr’ 6r39), gǫrr/gørr og
sammensætninger hermed (‘gørvarı’ 34r18, ‘gervarı’ 35r30
og ‘ſıalꝼgørv’ 19r1), hryggr (‘hrẏgvarı’ 2r29), allhryggr (‘all-
hrẏɢvır’ 2r53), jafnhryggr (‘ıaꝼnhrẏgv’͛ 30v9–10), kløkkr
(‘kløcqr’ 2r13 og ‘klocqnͣ’ 24r50),3 rǫskr (‘roſqstͣı’ 34r10 og
‘røſqrͣı’ 35r26) og ǫrr (‘ꜹrv’͛ 35r47).
I B er tre adjektiver belagt medwa-/wō-stammebøjning:

smjǫrr (‘ſm⸌ı⸍ꜹrvan’ 15v36) og ǫrr (fx ‘ꜹruarı’ 11v13). I
modsætning til forholdene i A udviser dyggr til gengæld
a-/ō-stammebøjning i B (‘ꝺyɢır’ 17r6).
I såvel A som B kan det ved en række adjektiver med

potentiel wa-/wō-stammebøjning ikke afgøres om der er
tale om en sådan bøjning, idet de pågældende adjektiver
kun er belagt i former hvor -v- aldrig forekommer.4

5.3.4 Adjektivernes kasusendelser
Som forventet er der hverken for den stærke eller svage
bøjning meget at bemærke til endelserne i positiv og su-
perlativ. Dog kan det følgende noteres:
I A manifesteres adjektiver med stammeudlyd på lang

vokal i dat./gen. sg. fem. i alle fem tilfælde med ⟨r⟩, fx ‘harı’
19v55 og ‘ſmarar’ 1v10, og gen. pl., fx ‘nẏra’ 25v26.5 B rum-

1Mærkeligt nok skriver hånd B i tre tilfælde det fejlagtige ‘nẏnıo’
(10r10, 12v47 og 14v12).

2 I A drejer det sig om skeleggr, bláeygr, frǽgr, gengr, ǽttgengr, hǿgr, lund-
hǿgr, óhǿgr, lǽgr, nálǽgr,myrkr, vígr, ýgr og samþykkr, mens det i B drejer
sig om frǽgr, hǿgr, óhǿgr, myrkr og sterkr.

3Adjektivet kløkkr udviser i ét tilfælde også a-/ō-stammebøjning
(‘kloccar’ 33v39).

4 I A drejer det sig om hugdyggr, døkkr, gløggr, allgløggr, bráðgǫrr, hár,
óhnøggr, kvikr,mjór, fingrmjór,myrkr, slǽr, óslǽr, ótryggr, þjokkr, þrǫngr,
þykkr, hoddǫrr og sóknǫrr, mens det i B drejer sig om gløggr, hár, allhár,
jafnhár, kvikr, myrkr, tryggr og þykkr.

5 Som bemærket i afsnit 5.3.5 indikeres ligeledes konsekvent /r/ i de
tolv tilfælde i A med komparativ af adjektiver med stammeudlyd på
lang vokal.

mer ingen tilsvarende eksempler.6 Formermed -rr- dukker
op i 1300-tallet.7
Bortset fra det enkeltstående ‘kẏnstor’ 35r25 indikeres

/rr/ i nom. sg.mask. i samtlige 45 tilfælde i A ved ad-
jektiver med stammeudlyd på /r/, og på samme vis indi-
keres aldrig enkeltkonsonant ved /ll nn ss/ opstået ved
assimilation af nominativmarkøren.8 Forholdene er stort
set identiske i B, hvor ‘otvín’ 17r13 er eneste eksempel
på manglende indikation af lang konsonant i /nn rr ss/ i
nom. sg.mask.9
I A indikeres /tt/ i nom./akk. sg. neut. i samtlige 43 til-

fælde ved adjektiver med stammeudlyd på lang vokal, fx
‘ꝼatt’ 6r31. I B indikeres /tt/ i otte af ti eksempler, fx ‘ꝼatt’
14r11, men i ‘alltrvt’ 17v17 og ‘ꝼat’ 11v23 skrives blot ⟨t⟩.
Bemærk imidlertid at B, som det fremgår af bl. a. afsnit
4.3.2.62, anvender ⟨t⟩ for /tt/ i en række andre tilfælde.
Adjektiver på -inn manifesteres konsekvent med finalt

⟨t⟩ i nom./akk. sg. neut. hos begge skrivere (hhv. × 24, fx
‘ørıt’ 29v16, og × 3, fx ‘ꜹþıt’ 12r51). Der indikeres dermed
aldrig overgang /t/ > /þ/ i denne kategori.10
Hverken A eller B rummer eksempler på morfofonemi-

ske skrivemåder med ⟨ðt⟩ eller ⟨dt⟩ i nom./akk. sg. neut.
I komparativ er endelsen -um i dat. pl. i alle tre tilfælde

i A (‘støʀō’ 3v48 og ‘ſmerō’ 22r40 og 31v42) og i det ene
forekommende tilfælde i B (‘ꝼleırō’ 11v13). I oblik kasus i
singulæremaskulinumformer er forholdet ligeledes det op-
rindelige hos begge skrivere, idet der konsekvent indikeres
-a. Former med -i i dat. pl. dukker da også først op i anden
halvdel af 1300-tallet,11 og indførelsen af -i i oblikke singu-
lære maskulinumformer er endnu yngre. I de ældste rimer
(digtede før c1450) finder man således kun helt enkeltstå-
ende eksempler på den nye endelse.12 De oprindelige for-
hold bevares i meget vid udstrækning i hvert fald frem til

6 Som bemærket i afsnit 5.3.5 indikeres dog /r/ i de tre tilfælde i B med
komparativ af adjektiver med stammeudlyd på lang vokal.

7 Jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. xxx) og Stefán Karlsson (1960, s. 159,
og 2004, s. 21).

8Omvendt indikeres /r/ i 20 af 21 tilfælde i nom. sg.mask. ved adjekti-
ver med stammeudlyd på lang vokal (fx ‘har’ 21v16). Eneste undtagelse
er ‘mıoʀ’ 24r44 (poet.).

9Da ⟨s⟩ også kan bruges for /s/, kan de seks eksempler med ⟨s⟩ dog
ikke med sikkerhed siges at afspejle /ss/. I B skrives ⟨ʀ⟩ i det en-
keltstående tilfælde med et adjektiv med stammeudlyd på lang vo-
kal i nom. sg.mask. (‘allhaʀ’ 16r29). Om forkortelse af udlydende
/nn rr ss/, se afsnit 4.4.5.2.10, 4.4.5.2.12 og 4.4.5.2.13.

10 I A udgøres gruppen af adjektiver på -inn af auðinn, sakbitinn, veðr-
blásinn, borginn, jafnborinn, konungborinn, smáborinn, ǽttborinn, hrygg-
brotinn, óbrunninn, albúinn, fagrbúinn, gullbúinn, óbúinn, skjóttbúinn,
vanbúinn, viðbúinn, sinbundinn, fagrdrifinn, sjódrifinn, ófallinn, feginn,
allfeginn, ófǽlinn, hjaldrgegninn, handgenginn, laungetinn, gullinn, mis-
haldinn, heiðinn, orðhittinn, óhlífinn, áhlýðinn, fullkominn, nýkominn,
tilkominn, réttkosinn, kristinn, alkristinn, harðleikinn, náinn, nenninn,
hernenninn, opinn, vandráðinn, gullrekinn, blóðroðinn, gullroðinn, skǽld-
inn, óslǽkinn, hertekinn, tíginn, tyrvinn, reyrþakinn, geirþorinn, gunn-
þorinn, þrútinn og ǿrinn. I B udgøres gruppen af auðinn, konungbor-
inn, tíginborinn, albúinn, hjalmfaldinn, tilfallinn, feginn, handgenginn,
heiðinn, kristinn, ráðleitinn, gullrekinn, roðinn, tíginn, ótíginn, alvaxinn,
vǽginn og ýrinn.

11 Jf. Bandle (1956, s. 321).
12 Jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. 36).
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slutningen af 1500-tallet, og selv i 1700-tallet er gamle for-
mer ikke sjældne.1

5.3.5 Adjektivernes komparation
I A er følgende adjektiver belagt med komparativ med
-ar-: borginn, bráðr, fastr, frekr, fúss, gjarn, ógǫfugr, gǫrr,
hagr, óhlutsamr, hryggr, jafn, léttr, ljótr, fastmáll, ǫlmeðr,
mjúkr, ráðigr, ríkr, rǫskr, sannr, skjótr, skyldr, sterkr, svalr,
tíginn, óvanr, vildr, vitr og óvitr, mens følgende er belagt
med komparativ med -r- drengiligr, dýrr, fagr, fár, fíflsligr,
framr, frǽgr, glíkligr, gløggr, hár, heimill, skjalfhendr, hǿgr,
óhallkvǽmr, lágr, langr, ólíkligr,makligr, fámeðr, ráðligr, ríkr,
seinn, skam(m)r, smár, stórr, sýnn, sǿmiligr, tíguligr, vígligr,
vildr, virðiligr, óvirðiligr, vitrligr, vǽnligr, vǽnn og þrár.2
Enkelte adjektiver er i A belagt med komparativ på såvel

-ar- som -r-. I fire tilfælde danner ríkr således komparativ
med -ar-, fx ‘rıkarı’ 30v40, mens det i ét tilfælde danner
komparativ med -r- i ‘rıc’ 27v45. I de tre tilfælde hvor vildr
optræder i poesi, danner det komparativ med -r-, fx ‘vıllꝺrı’
30r43, mens det i det ene tilfælde i prosa danner kompara-
tiv med -ar- i ‘vıllꝺara’ 29v23. Mens ǫlmeðr danner kom-
parativ med -ar- i ‘ꝼıolnarı’ 19v28–29 og 37v31, danner
fámeðr komparativ med -r- i ‘ꝼameþrı’ 37v54.
I A er følgende adjektiver belagt med superlativ på -ast-:

bitr, drengiligr, dyggr, frár (med -v-), fríðr, fúss, gerviligr, fé-
gjarn, glíkligr, góll, ágǽtr, gǫfugr, heill, dróttinhollr, vinhollr,
hvatr, fóthvatr, hǿfiligr, kurteiss, kynligr, kǽrr, líkligr, líkr,
ólíkr, lǫgligr, makligr, hermannligr, ǫldurmannligr, merki-
ligr, mildr, minnigr, ríkr, rǫskr, sannligr, sannr, sáttr, skjótr,
skyldr, snarpr, snǫfurligr, sterkr, ástsǽll, vinsǽll, tíðr, tíginn,
traustr, ótraustr, trúr, vandr, vaskligr, vaskr, vegligr, óvegligr,
vegsamligr, vitr, þrekligr og þykkr, mens følgende adjektiver
er belagt med superlativ på -st-: auðigr, dýrligr, dýrr, fagr,
fríðr, frǽgr, hár, hǽðiligr, ítrmannligr, ǫlmeðr, nǽmr, eld-
nǽmr, skam(m)r, skýrr, óvinsǽll, ungr, vǽnn og þunnr.3
Enkelte adjektiver er belagt med superlativ på såvel -ast-

som -st-. I de ni tilfælde hvor fríðr optræder i prosa, danner
det således superlativ med -ast-, fx ‘ꝼrıþasta’ 24r52, mens
det ene belæg i poesi danner superlativ med -st- i ‘ꝼ zta’ 3r50
(rimsikret).Mens vinsǽll og ástsǽll er belagt med superlativ
med -ast- i ‘vınſelastr’ 21r30 og ‘ast·ſęlastr’ 26v13, er óvinsǽll
belagt med superlativ med -st- i ‘ovınſęlsta’ 37v29.4 Her er

1 Jf. Bandle (1956, s. 321). Bemærk i denne forbindelse at det enkeltstå-
ende eksempel med dat. pl. i B udgøres af fleirum i substantivisk brug,
i hvilken funktion man selv i nisl. har bevaret den gamle bøjning (jf. fx
Valtýr Guðmundsson 1922, § 209, der dog ikke omtaler den nærmere
brug af formen på -um).

2Af adjektiver med suppletiv komparation er følgende belagt i kompa-
rativ i A: gamall, góðr, illr, lítill, margr og mikill. Af adjektiver uden
positiv er følgende belagt i komparativ i A: efri, eystri, fyrri, hǿgri, iðri,
nǽrri, nørðri, syðri, vestri, vinstri, ǿðri, óǿðri og øfri.

3Af adjektiver med suppletiv komparation er følgende belagt i super-
lativ i A: gamall, góðr, illr, lítill, margr og mikill. Af adjektiver uden
positiv er følgende belagt i superlativ i A: fyrri, nǽrri, síðarri, ýtri, ǿðri
og øfri.

4Eller ‘vvınſęlsta’?

der rimeligvis tale om synkope foranlediget af vokal i den
følgende stavelse.
Ved de mange adjektiver på -ligr finder man i A netop

et sådant forhold.5 Komparativ dannes – ikke overra-
skende – konsekvent med -r-. I de fleste tilfælde udviser
adjektiverne på -ligr dermed blandet komparation, da su-
perlativ i 22 af 25 tilfælde dannes med -ast-. At forholdene
imidlertid ikke er som i moderne islandsk, hvor en sådan
blandet komparation er gennemført, derom vidner tre til-
fælde med -st-. Brugen af hhv. -ast- og -st- reguleres som
ellers i klassisk oisl. nemlig af den følgende stavelse (syn-
kope af -a-),6 jf. fx ‘ıtrmaɴlıgsta’ 24r26 og ‘ꝺẏrlıgstı’ 32r38
over for ‘her·maɴlıgastr’ 24r27 og ‘veglıgastr’ 20v6.
I B er følgende adjektiver belagt med komparativ med

-ar-: fúss, réttr, ríkr, ótíginn, ótraustr, óþarfr og ǫrr, mens
følgende adjektiver er belagt med komparativ med -r-: fár,
framr, hár, óhǿgr, langr, líkligr, skam(m)r, óskyldr, smár,
stórr, óvirðiligr, vǽnn og óvǽnn.7
I B er følgende adjektiver belagt med superlativ på -ast-:

armr, feginn, fríðr, gerviligr, harðr, hófligr, hvatr, líkligr, ólíkr,
ráðligr, sannr, vinsǽll, gruntrauðr, vaskr, vitr, vǽnligr og ǫrr,
mens følgende adjektiver er belagt med superlativ på -st-:
frǽgr, hár, hǿgr, herskár, vaskligr og vǽnn.8
Principperne for komparation ved adjektiver på -ligr er

som i A.9 I de fem tilfælde i superlativ hvor en stavelse ikke
følger, anvendes -ast-, mens der i det ene tilfælde hvor en
stavelse følger, anvendes -st- (jf. fx ‘gıꜹrꝼılıgastr’ 10r18 over
for ‘vaſclıgstı’ 17r22).
I komparativer af adjektiver med stammeudlyd på lang

vokal indikeres -r- (ikke -rr-) i alle tilfælde i såvel A som B
(hhv. × 12, fx ‘hera’ 19r24, ‘ſmerı’ 31r24 og ‘þrᷓı’ 18r8, og × 3
‘ꝼęra’ 13r49, ‘hera’ 16r30 og ‘ſmerı’ 12v36).10

5 I A forekommer følgende adjektiver på -ligr: auðligr, blíðligr, torbreyti-
ligr, drengiligr, dýrligr, jafndýrligr, erfiðligr, erriligr, fagrligr, margfald-
ligr, farligr, ferligr, fíflsligr, ándligr, gerviligr, vingjarnligr, glíkligr, gráligr,
ógreiðligr, ágǽtligr, hagligr, hǽðiligr, hǿfiligr, óhǫfðingligr, hǫrmuligr, ítar-
ligr, konungligr, ókonungligr, kurteisligr, óviðkvǽmiligr, kynligr, allkynligr,
lofligr, líkligr, lǫgligr, makligr, ómakligr, hermannligr, ítrmannligr, lið-
mannligr, ǫldurmannligr, merkiligr, ógurligr, ráðligr, óráðligr, rammligr,
reiðuligr, rífligr, allrífligr, einrǿnligr, sannligr, ósannligr, skǫruligr, snǫfur-
ligr, ósyknligr, nauðsynligr, farsǽlligr, ósǽlligr, sǿmiligr, allsǿmiligr, ósǿmi-
ligr, tíguligr, jafntíguligr, undarligr, varligr, vaskligr, vegligr, óvegligr, veg-
samligr, vendiligr, vígligr, virðiligr, óvirðiligr, vitrligr, vǽnligr, byrvǽnligr,
giptuvǽnligr, vǫrpuligr, þrekligr, óþrotligr og þungligr.

6Ombøjningen i klassisk oldislandsk, se Cederschiöld (1893). Overgan-
gen til den nisl. bøjning uden synkope indtræffer i 1300-tallet, særlig
dets anden halvdel (jf. Björn K. Þórólfsson 1925, s. 33 m. henv.).

7Af adjektiver med suppletiv komparation er følgende belagt i kompa-
rativ i B: góðr, illr, lítill, margr og mikill. Af adjektiver uden positiv er
følgende belagt i komparativ i B: eptri, firnari, fyrri og vestri.

8Af adjektiver med suppletiv komparation er følgende belagt i super-
lativ i B: góðr, lítill, margr og mikill. Af adjektiver uden positiv er føl-
gende belagt i superlativ i B: fyrri, hindri og nǽrri.

9 I B forekommer følgende adjektiver på -ligr: breytiligr, daufligr, dýr-
ligr, fráligr, gerviligr, hlǿgligr, hófligr, hrumligr, konungligr, kynligr, hug-
kvǽmligr, líkligr, ólíkligr, listuligr,makligr, ómakligr, stórmannligr,merki-
ligr, ónafnligr, ógurligr, ráðligr, rammligr, sannligr, óforsjáligr, skapligr,
óskapligr, torsóttligr, ósǽlligr, sǫguligr, undarligr, váligr, vaskligr, virðiligr,
óvirðiligr, vitrligr, vǽnligr, byrvǽnligr og allóþessligr.

10 I komparativer med stammeudlyd på -r indikeres konsekvent -rr- hos
begge skriveremed én undtagelse i A (‘ꝺẏrı’ 19v43, poet.). For historisk
perspektivering, se afsnit 4.4.5.2.12 (under “Særlige tilfælde”).
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5.3.6 Indeklinable adjektiver
Af indeklinable adjektiver har jeg i A registreret: sjalf-
bjargi, harmdauði, reiðfara, reiðfari, heitsa, áheyrsli, sam-
ráða, fráskili, ofskynja, draumstoli, hamstoli, andvani og
bótþarfa, mens jeg i B blot har registreret reiðfara og brún-
vǫlvi.

5.3.7 Udvalgte adjektivers manifestation
De ti mest frekvente adjektiver i hhv. A og B fremgår af
tabel 5.17.

A B
Belæg Lemma Belæg Lemma
508 mikill 122 mikill
190 margr 55 margr
164 góðr 51 góðr
112 lítill 26 lítill
85 lendr 16 illr
48 sannr 15 skam(m)r
43 ríkr 13 langr
42 samr 13 sannr
42 illr 10 fár
36 langr 9 jafn

Tabel 5.17:De mest frekvente adjektiver i A og B

En samlet oversigt over 11 af disse i alt tretten ad-
jektivers manifestation kan downloades fra nfi.ku.dk/
publikationer/webpublikationer/msk.1 I det følgende an-
føres blot manifestationen af de tre adjektiver, hvortil der
refereres andetsteds i afhandlingen.

5.3.7.1 Adjektivet góðr
Den stærke bøjning af adj. góðr (positiv og superlativ
baztr/beztr) manifesteres i A og B som vist i hhv. tabel 5.18
og 5.19.2
Den svage bøjning af adj. góðr (positiv og superlativ

beztr) manifesteres i A og B som vist i hhv. tabel 5.20 og
5.21.
Komparativ af góðr (betri) manifesteres i A og B som vist

i hhv. tabel 5.22 og 5.23.

5.3.7.2 Adjektivet mikill

Den stærke bøjning af adj. mikill (positiv og superlativ
mestr) manifesteres i A og B som vist i hhv. tabel 5.24 og

1Nummer ni og ti på listen over frekvente adjektiver i B, fár og jafn,
anføres ikke i det pågældende elektroniske bilag, da man ikke finder
over ti belæg.

2Her som i det følgende sættes superlativ i halvfed. I B er det ud over de
i tabel 5.19 anførte eksempler i ét tilfælde usikkert om den singulære
neutrumform ‘gott’ er nom. eller akk.

5.25. Bemærk at alle ni tilfælde med /y/ i A optræder i
dat. sg. neut. i adverbiel funktion.3
Den svage bøjning manifesteres i A og B som vist i hhv.

tabel 5.26 og 5.27.
I komparativ manifesteres adjektivet i A og B som vist i

hhv. tabel 5.28 og 5.29.

5.3.7.3 Adjektivet ríkr
Den stærke bøjning af adj. ríkr (positiv og superlativ) ma-
nifesteres i A og B som vist i hhv. tabel 5.30 og 5.31.
Den svage bøjning er i A belagt i: nom. sg.mask. (pos.)

‘rıkı’, nom. sg.mask. (sup.) ‘rıkastı’, gen. sg.mask. (pos.)
‘rıkıa’ og nom. pl. mask. (sup.) ‘rıkvstv’ og ‘rıkosto’, mens
den i B er belagt i akk. pl. mask. ‘rıcarı’.
I komparativ er ríkr kun belagt i A i nom. sg.mask.

‘rıkarı’ (× 3), nom. sg. fem. ‘rıc ’ og akk. sg. neut. ‘rıkara’.

mask. fem. neut.
NS goþr 7 goþ 2 gott 16

go 2 goð Gott
Goþ

beztr bazt

AS goþan 5 goþa 6 gott 21
goꝥ 3 goða Gott
beztan 4

DS goþō 7 goþo 4
goþ

GS goþrar goðſ
bezt r

NP goþ͛ 3 goð
goþer
goþır
baztır

AP goþa 4 goþar 4 goð 3

︸ ︷︷ ︸
DP goþō 7

GP goþ ᷓ 3

Tabel 5.18: Adj. góðr (stærk bøjning) i A

3Omden særlig hyppige brug af /y/ i dat. sg. neut. i adverbiel funktion,
se Hreinn Benediktsson (2002j, s. 356–60).
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mask. fem. neut.
NS goꝺꝛ 2 goð gott 5

goðꝛ Goþ goṫ
goþr góꝺ
beztr

AS goþan 2 goþa gott 6
goꝥ Gott

DS goþō 2 goꝺo
goðo
goþo

GS goꝺſ goꝺſ
NP goꝺır goþar góþ

goðır
goþır

bezt

AP goðar goð

︸ ︷︷ ︸
DP goþō

Tabel 5.19: Adj. góðr (stærk bøjning) i B

mask. fem. neut.
NS goþı 3

bezta bezta 2

AS bezta 2 bezta 2

GS goþa
NP bezto bezto

︸ ︷︷ ︸
GP bezto 2

Tabel 5.20: Adj. góðr (svag bøjning) i A

mask. fem. neut.
NS goþa

bezta 2

AS bezta

GS goþa

Tabel 5.21: Adj. góðr (svag bøjning) i B

mask. fem. neut.
NS bet  3 bet  2 bet ᷓ 13

betra 4

AS bet ᷓ bet  bet ᷓ 3

DS bet ᷓ 2 bet ᷓ
betra

Tabel 5.22: Adj. góðr (komparativ) i A

mask. fem. neut.
NS bett  betra
AP bett 

︸ ︷︷ ︸
GP bett 

Tabel 5.23: Adj. góðr (komparativ) i B

mask. fem. neut.
NS mıkıll 50 mıkıl 22 mıꝁ 29

mıꝁ 10 mıꝁ 3 mıkıt 26
Mıkıll
mestr 11 mest 6 mest

AS mıkıɴ 20 mıcla 25 mıkıt 46
mıꝁ 9 mıkla mıꝁ 17
mıkıƞ 7 Mıkıt
Mıkıƞ
mestan 4 mesta mest 2

DS mıclō 14 mıkıllı 9 mıclo 44
mẏclo 8
mıclō
mıklo
Mẏclo

mestō 2

GS mıkılſ mıkıllar 2 mıkılſ 7
NP mıclır 3 mıkıl 4

mıcl ͛ mıꝁ

AP mıcla 3 mıkıl 2
︸ ︷︷ ︸

DP mıclō 4
mıklō
mestō

GP mıkılla 2

Tabel 5.24: Adj. mikill (stærk bøjning) i A
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mask. fem. neut.
NS mıcıll 14 mıcıl 5 mıcıt 5

mıꝁ mıcıꝺ
mıcıð
mıc

mestr mest

AS mıcın 2 mıcla 7 mıcıt 13
mıcıƞ 2 mıcıð 6
mıcıɴ mıkıt 2
mıc mıcıꝺ
mıkıƞ
mestan 2 mesta

DS mıclom 2 mıcıllı mıclo 8
mıclō 2
mestō

GS mıcıllar mıcılſ 4
NP mıclır

AP mıcla 2 mıclar 2

Tabel 5.25: Adj. mikill (stærk bøjning) i B

mask. fem. neut.
NS mestı 3 mesta mesta

AS mıcla 2 mıclo mıcla 4

DS mesto mesta

NP mesto

AP mıclo 2

Tabel 5.26: Adj. mikill (svag bøjning) i A

mask. fem. neut.
NS mıclı

mestı 4 mesta 1

Tabel 5.27: Adj. mikill (svag bøjning) i B

mask. fem. neut.
NS meırı 13 meırı 6 meıra 22

meıre 4 meıre 4

AS meıra 4 meırı 2 meıra 21
meıre

DS meıra meıre 2 meıra 4

GS meıra 3

Tabel 5.28: Adj. mikill (komparativ) i A

mask. fem. neut.
NS meırı 2 meırı 5 meıra 6

AS meırı 2 meıra 5
Meırı

DS meıra

GS meıra

Tabel 5.29: Adj. mikill (komparativ) i B

mask. fem. neut.
NS rıcr 7 rıc rıct

rıkr 5
rıkastr

AS rıkan rıct 2

DS rıcō 2 rık  rıko
rıkrı

GS rıcſ 2
NP rıkır

rık͛
rıkastır

︸ ︷︷ ︸
DP rıkō

GP rıkra 2
rıc ᷓ 2

Tabel 5.30: Adj. ríkr (stærk bøjning) i A
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mask. fem. neut.
NS rıcr 2 rıct

DS rıcıō 2
rıcıū

︸ ︷︷ ︸
GP rıcra

Tabel 5.31: Adj. ríkr (stærk bøjning) i B

5.4 Pronomener

5.4.1 Personlige pronomener
I nærværende afsnit behandles de personlige pronomener
ek, þú, sik, vit, (þ)it, vér, (þ)ér, hann og hon i nævnte ræk-
kefølge. Pronomenet sá, der også fungerer som personligt
pronomen, behandles i afsnit 5.4.3.

5.4.1.1 Det personlige pronomen ek

Manifestationen af det personlige pronomen ek i A og B
fremgår af tabel 5.32.

A B
N ec 632 ec 197

Ec 29 ek 39
ek Ec 8

Ek 4

A mıc 76 mıc 30

D m͛ 191 m͛ 93
mer 25 mer 10

m.

G mın 8 mın 8

Tabel 5.32: Pron. ek i A og B

Når nominativformen optræder enklitisk, manifesteres
den i A som ‘c’ (× 21), ‘g’ (× 10) og ‘k’ (× 2), mens den i B
optræder som ‘c’ (× 16), ‘cc’ (× 1) og ‘k’ (× 1).
Da ⟨e⟩ hos begge skrivere er langt den almindeligste be-

tegnelse for såvel /e/ som /é/, kan man principielt ikke
udtale sig om rodvokalens kvalitet i nominativ. Der er dog
rimeligvis tale om /e/.1

1 Selvom Jón Helgason (1927, s. 94) argumenterer for at man allerede
fra gammel tid (1200-tallet) kan have haft /é/ i dette ord (jf. også
Noreen 1923, § 464, anm. 1), må man regne med at nisl. udtale med
/je/ ikke er opstået ved almindelig diftongering af ældre /é/ (kritik af

Der er ikke særlig iøjnefaldende forskelle skriverne
imellem, men det kan bemærkes at nominativformen i
knap en femtedel af tilfældene skrives med ⟨k⟩ i B, mens
denne betegnelse kun forekommer en enkelt gang i A.2 En
mindre – og i statistisk henseende formentlig ubetydelig –
forskel finder man i frekvensen af enklitiske nominativfor-
mer. Disse udgør 4,6% af samtlige nominativformer i A,
mens det tilsvarende tal for B er 6,8%. En anden forskel er
at der i B i to tredjedele af tilfældene også optræder et ek
foran verbet med det enklitiske -k, fx ‘þar ſē ec ſettac þıc’
10r52,3 mens en sådan dobbeltbetegnelse kun forekommer
i omtrent en erdedel af tilfældene i A. Endelig kan det
i forbindelse med de enklitiske former bemærkes at over-
gangen /k/ > /g/ kommer til udtryk i omtrent en tredjedel
af eksemplerne i A, mens det aldrig er tilfældet i B. Til gen-
gæld er forholdet mellem enklitiske former i hhv. prosa og
poesi nogenlunde ens hos de to skrivere. I A finder man 8
af 33 eksempler i poesi, mens man i B finder 4 af 18 eksem-
pler i poesi.4
Verber der optræder med et enklitisk -k, er i A finna

(‘ꝼıɴc’, poet., og ‘ꝼıɴag’, poet.), gera (‘gı͛c’), hafa (‘heꝼeg’,
poet.), hea (‘heꝼkat’), heyra (‘heẏrþac’), hyggja (‘hẏcc’,
poet.), láta (‘letk’), leggja (‘lagþag’), mega (‘mac’), munu
(‘monc’, poet., og ‘mvncat’), mǽla (‘melıg’), róa (‘røg’,
poet.), segja (‘ſegıc’, poet.), setja (‘ſettag’), sitja (‘ſıtc’ × 2),
sjá (‘ſec’ × 2), skulu (‘Scalka’, poet.), styrkja (‘stẏrcþac’), sǿkja
(‘ſottac’), tefla (‘teꝼlıg’), una (‘vnıc’, poet.), vera (‘ſıac’ × 2
og ‘varc’, poet.) og vilja (‘vıllꝺag’ × 2), mens det i B er:
flýta (‘ꝼlyt|tac’), fǿra (‘ꝼerþac’, poet.), hyggja (‘hugþac’), nema
(‘nāc’), segja (‘ſagꝺac’), selja (‘ſellꝺac’, poet.), setja (‘ſettac’),
sitja (‘ſıtc’, poet.), sjá (‘ſac’, ‘ſec’ og ‘ſek’, poet.), vera (‘emc’
× 3 og ‘ēc’, ‘ſec’ og ‘ſıacc’)5 og ǽtla (‘etlaþac’).
Fordelingen af former med ⟨c⟩, ⟨k⟩ og ⟨g⟩ i A relateret

til håndskriftsider og afsnit fremgår af tabel 5.33 (poetiske
belæg i parentes).
Som tabellen viser, kan der spores en vis tendens til pri-

mært at anvende former med ⟨g⟩ i den sidste del af A (især
på 30r–31r, ikkemindst afsnit 56), men somnogetmarkant
træk kan det næppe betragtes.

Jón Helgasons argumentation findes i Haraldur Bernharðsson 1999,
s. 134). Björn K. Þórólfsson (1925, s. 96–7) mener at formen er op-
stået på samme måde som fx þér (af ér) ved forkert analyse af en mor-
femgrænse, og dette er ikke usandsynligt, omend fænomenet i lyset
af verbalendelsernes konsekvente manifestation i 1. og 2. pers. pl. er
mere oplagt ved (þ)ér og (þ)it. Som bemærket i Haraldur Bernharðs-
son (1999, s. 134) kan påvirkning fra dansk formentlig heller ikke ude-
lukkes (således Werner 1988, s. 119–20, jf. også Noreen 1923, § 464,
anm. 1).

2 Fordelingen af skrivemåderne ‘ec’ vs. ‘ek’ er ikke særlig bemærkelses-
værdig (dog er tilfældenemed ‘ek’ relativt set noget hyppigere på første
side i B og – i mindre udstrækning – på blad 17).

3Der er intet bemærkelsesværdigt ved fordelingen af former med og
uden dobbeltbetegnelse.

4Om enklitisk -k, se Noreen (1923, § 465.1).
5Om /kk/ i sjákk, se Noreen (1923, § 280, anm. 4).
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Side ⟨c⟩ ⟨k⟩ ⟨g⟩
3r (1)
5r 1
5v 3
6r 2
6v 1
8v 1 (1)
9v (1)
18v 1
19r 1 (1)
20v 1
21v 1
22v 1
24r (1)
24v (1)
26v 2
29v 1
30r 2 4
30v 1 1 (1)
31r 1
33v 1

Afsnit ⟨c⟩ ⟨k⟩ ⟨g⟩
4 (1)
10 1
11 3
15 2 1
18 1 (1)
19 (1)
34 1
35 1 (1)
38 1
40 1
41 1
43 (1)
44 (1)
50 2
55 1
56 1 4
57 1
58 (1)
59 1 1
62 1
72 1

Tabel 5.33: Fordelingen af ⟨c⟩, ⟨k⟩ og ⟨g⟩ i enklitisk -k i A

En enklitisk konstruktion med -(u)mk formér optræder
én gang i poesi i ‘erōc’ 9r38 (3. pers. sg.).1
Der synes ikke at kunne iagttages noget særlig interes-

sant ved den håndskriftgeografiske distribution af skrive-
måden ‘mer’ (over for ‘m͛’) i A. Det samme kan formentlig
siges om forholdene i B, hvor den sjældnere skrivemåde
dog ikke optræder på de første syv sider.2

5.4.1.2 Det personlige pronomen þú

Manifestationen af det personlige pronomen þú i A og B
fremgår af tabel 5.34.

A B
N þv 279 þv 84

Þv 16 þu 44
þu 2 Þv 2

A þıc 65 þıc 15
þıg þıcc

D þ͛ 117 þer 63
þer 41 þ͛ 4
Þer þr
þerna

G þın 7 þın

Tabel 5.34: Pron. þú i A og B

Pronomenet anvendes enklitisk hos begge skrivere ved
verber i såvel præsens som præteritum og imperativ. I A er
forholdene de følgende: I præsens optræder det 89 gange
ved verberne búask (‘bẏstv’), eiga (‘att v’ × 2 og ‘attv’), flýja
(‘ꝼlẏ⸌r⸍þo’), mega (‘mattv’ × 8, ‘Mattv’ og ‘matt·v’), munu
(‘montv’ × 12, ‘mon·tv’ × 2, ‘mon tv’ × 2, ‘mon|tv’, ‘Montv’,
‘mantv’ og ‘man·tv’), skulu (‘ſcalltv’ × 8, ‘ſcaltv’ × 7, ‘Scaltv’
og ‘ſłtv’), vera (‘ertv’ × 9, ‘er·tv’ × 5, ‘er tv’ × 3, ‘et͛v’ × 2, ‘Ertv’
× 2, ‘Er·tv’ × 2, ‘e·͛tv’ og ‘Er tv’), vilja (‘vılltv’ × 7, ‘Vılltv’
× 2, ‘Uılltv’ og ‘Vıllꝺv’) og þurfa (‘þarꝼtv’). I præteritum
optræder det 20 gange ved verberne bera (‘bar tv’), búa
(‘bıottv’), fara (‘ꝼort·v’), grípa (‘greıptv’), heitask (‘heztv’),
látask (‘leztv’ × 2), rísta (‘reıstv’), sjá (‘ſatto’ × 2), skjalla
(‘ſcall|tv’), skjótask (‘Scꜹzto’), vera (‘vartv’ × 3 og ‘var·tv’
× 2) og vita (‘veıztv’ × 2 og ‘Veıztv’). I imperativ optræder
det 8 gange ved verberne gerask (‘gerstv’), hlýða (‘hlẏꝺðv’),
láta (‘lattv’ × 2 og ‘lat·tv’), reyna (‘reẏnꝺv’), sitja (‘ſıttv’)
og þegja (‘Þegıþv’). I B er forholdene de følgende: I præ-
sens optræder det 56 gange ved verberne eiga (‘attv’ × 7 og
‘Attv’), kunna (‘kantv’), mega (‘mattv’ × 2), munu (‘muntv’
× 4, ‘mvntv’ × 2, ‘Mvntv’ × 2, ‘mvnꝺv’ og ‘munꝺv’), skulu

1Om sådanne konstruktioner, se fx Noreen (1923, § 465.3, herunder
anm. 3).

2 Skrivemåden ‘mer’ findes på 13v, 14r (× 3), 14v, 15r, 15v, 17r og 25r (× 2).
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(‘ſcalltv’ × 12 og ‘ſkalltv’), vera (‘ertv’ × 10) og vilja (‘Vılltv’
× 7, ‘vılltv’ × 3, ‘ꝩılltv’ og ‘uıllꝺv’). I præteritumoptræder det
fem gange ved verberne fara (‘ꝼoꝛtv’ × 2), hlǽja (‘hlottv’),
kveða (‘qvattv’) og vera (‘ꝩartv’). I imperativ optræder det
ni gange ved verberne fara (‘ꝼarþu’), geta (‘gettv’ og ‘Gettv’),
halda (‘halltv’), heita (‘heıtto’ og ‘heıttv’), heyra (‘Heyrþv’),
setjask (‘ſetztv’) og sitja (‘ſıttv’). Mønstret svarer altså i vid
udstrækning til det i Bandle (1956, § 229) for Gudbrands-
biblen beskrevne, nemlig at enklitiske former i præteritum
særlig anvendes ved stærke verber, i præsens især ved ure-
gelmæssige verber (navnlig præteritopræsentiske), og at de
i imperativ ikke mindst anvendes i former hvor pronome-
nets /þ/ er blevet til /t/.
Eksemplerne med ⟨o⟩ i enklitiske former af þú, hvoraf

man i A finder tre (‘ꝼlẏ⸌r⸍þo’ 5v30, ‘ſatto’ 1r7 og ‘Scꜹzto’
3r50), mensman i B finder ét (‘heıtto’ 17v3), indikerer rime-
ligvis at vokalen er /U/ (således formentlig også i former
med ⟨u v⟩).1
Af bemærkelsesværdige former i A kan nævnes det ene

eksempel på overgangen /k/ > /g/ i akkusativformen ‘þıg’
33r182 og den enkeltstående dativform ‘þerna’ 19v34 med
emfatisk -na. Til formerne i B er der intet særligt at be-
mærke.
I modsætning til forholdene i B er forkortelsen ‘þ’͛ hyp-

pig i A, men der kan ikke registreres nogen særlig tendens
i distributionen af forkortede og uforkortede dativformer
i A.

5.4.1.3 Det personlige refleksive pronomen sik

Manifestationen af det refleksive pronomen sik i A og B
fremgår af tabel 5.35. Pronomenet kan som bekendt anven-
des i alle numerus, og i tabellen skelnes der ikke mellem
disse.
Bemærk at man hos hver af skriverne finder ét eksempel

på akkusativformer med ⟨e⟩ (‘ſek’ 15r39 og ‘ſec’ 6v14).3 Så-
danne former kendes især fra gno. kilder,4 men forekom-
mer også i andre islandske håndskrifter fra sidste del af
1200-tallet. Meget hyppige er de i det med MskMS no-

1 Jf. i denne forbindelse Hreinn Benediktsson (2002k). I artiklen, der
oprindelig udkom i 1963, kritiseres Seips (1956) påstand om at former
med ⟨o⟩ skulle skyldes afskrivning fra norske forlæg (hyperkorrektur
af forlæggenes ⟨u⟩ til ⟨o⟩ i endelser). At skrivemåderne med ⟨o⟩ i stedet
afspejler /U/ [ʊ], derfor taler bl. a. den moderne islandske udtale og
en passage i Den første grammatiske afhandling (Hreinn Benediktsson
2002k, s. 312). Årsagen til Seips fejlagtige argumentation er at han tol-
ker et i svagtryk forekommende ⟨o⟩ eller ⟨u⟩ som afspejlende samme
vokal som /o/ og /u/ i trykstavelser. Det kan bemærkes at Hreinn
Benediktsson (under henvisning til Finnur Jónsson 1932, s. vi) oply-
ser at man i MskMS finder ét eksempel på ⟨o⟩, men i alt finder man
altså yderligere to eksempler i A og ét i B. Om enklitisk þú, se også
de Leeuw van Weenen (1993, s. 142–43).

2Om dette fænomen, se afsnit 4.4.5.2.7.
3Hos begge skrivere er der muligvis tale om en skrivefejl. Særlig oplagt
er denne forklaring i B, hvor det to ord tidligere forekommende ‘ſeı’
kan have udløst skrivemåden (‘e͛ ꝧ ſeı ꝼırır ſek ꝼmᷓ’ 15r39).

4Om former som mek, þek og sek, se fx Noreen (1923, § 145, anm. 3).

A B
A ſıc 80 ſıc 14

ſec ſek

D ſer 126 ſer 60
s ͛ 94 ſér 6
Ser ſr
ſęr

G ſın 25 ſın 4
ſı 2

Tabel 5.35: Pron. sik i A og B

genlunde samtidige AM 519 a 4°, hvor forholdet mellem
sek og sik er 107:2.5
Den største forskel mellem skriverne finder man i ma-

nifestationen af dativformen, idet den i A hyppige forkor-
tede skrivemåde ‘s’͛ aldrig anvendes i B. Som det i øvrigt
fremgår af tabel 5.36, hvor distributionen af forkortede og
uforkortede skrivemåder i dativ i A relateres til både hånd-
skriftsider og tekstafsnit, er fordelingen af skrivemåden ‘s’͛
ikke jævn. Andelen af forkortede skrivemåder er således
langt højere i første del af A.

5.4.1.4 Det personlige pronomen vit

Manifestationen af det personlige pronomen vit i A og B
fremgår af tabel 5.37.
Bemærk at der i nominativ hos begge skrivere i de fleste

tilfælde indikeres svækkelse af den udlydende konsonant
(blot én undtagelse i A).
Bemærk også at den især fra gno. kendte nominativ-

form mit forekommer en enkelt gang i B i afsnit 28, og at
den ikke optræder efter en verbalform (‘þ  at mıt megō ſıa’
16v10). Endelig kan det noteres at der i samtlige eksem-
pler med dativformen ok(k)r indikeres /k/ og ikke /kk/
hos begge skrivere. Særlig de ti tilfælde i A er bemærkelses-
værdige, og da der i denne del af håndskriftet ellers skelnes
nogenlunde korrekt mellem /k/ og /kk/, afspejler skrive-
måderne rimeligvis okr.6 Til sammenligning kan anføres at
formenmed /k/ også er enerådende i det medMskMS no-
genlunde samtidige AM 519 a 4°7 og det noget ældre GKS
1157 fol,8 mens forholdet mellem former med ⟨ck ⟩ og ⟨k⟩
i Möðruvallabók er 72:29.9
Der er intet bemærkelsesværdigt ved den håndskriftgeo-

grafiske distribution af variantformerne hos nogen af skri-
verne.

5 I AM 519 a 4° dominerer former med /e/ også ved mik og þik, men
dog i mindre grad (forholdet mellem former med /e/ og /i/ er 58:10
ved mik og 18:17 ved þik), jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 119).

6 Se yderligere omtale i afsnit 4.4.5.2.7 under “Særlige tilfælde”.
7 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 119).
8 Jf. Beck (1993, s. 65).
9 Jf. de Leeuw van Weenen (2000, s. 197).
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Side ufork. fork. Side ufork. fork. Side ufork. fork.
1r 1 4 18v 3 2 28r 1 1
1v 2 3 19r 2 28v 3 1
2r 1 2 19v 3 2 29r 2 1
2v 1 1 20r 1 1 29v 3 1
3r 2 7 20v 1 4 30v 1 1
3v 1 2 21r 2 1 31r 2 3
4r 2 1 21v 5 31v 2
4v 5 5 22r 3 2 32r 2
5r 2 22v 2 32v 7 1
5v 3 23r 2 33r 6 1
6r 1 2 23v 3 1 33v 4 1
6v 2 5 24r 1 2 34r 3 4
7r 3 3 24v 4 3 34v 1
7v 2 5 25r 2 1 35r 5
8r 3 25v 4 1 35v 1
8v 3 1 26r 1 1 36r 2
9r 1 26v 3 36v 5
9v 3 27r 1 37r 2 1
18r 2 1 27v 2 4 37v 2

Afsnit ufork. fork. Afsnit ufork. fork. Afsnit ufork. fork.
1 1 3 33 1 60 1
2 4 34 3 3 61 2 1
3 2 3 35 6 2 62 1
4 2 7 37 1 63 2
5 2 3 38 2 4 65 2
6 1 39 1 67 1
7 2 40 7 68 1
8 1 41 5 2 69 2
9 1 3 42 3 70 2
10 2 2 43 3 2 71 5 1
11 3 44 4 4 72 7 1
12 1 45 1 74 1 1
13 2 46 6 1 75 3 4
14 1 1 47 1 1 77 1
15 5 1 49 1 78 5
16 1 2 50 2 81 1
17 1 1 53 3 3 82 1
18 4 54 1 83 6
19 4 3 55 9 4 85 4 1

Tabel 5.36: Fordelingen af forkortede og uforkortede skrivemåder af sér i A
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A B
N vıð 12 vıð 2

v  8 vıꝺ
vıþ 6 v 
Vıt ꝩıtt

mıt

D ocr 10 okr

G occaʀ
ockaʀ

Tabel 5.37: Pron. vit i A og B

5.4.1.5 Det personlige pronomen (þ)it

Manifestationen af det personlige pronomen (þ)it i A og B
fremgår af tabel 5.38.

A B
N þıt 6 þıt 6

ıt 2 ıt 4
ıþ ıþ
Þıt

A ẏkr ẏkr

D ẏcr 5 ykr 2

G ẏccar 3

Tabel 5.38: Pron. (þ)it i A og B

I yderligere ét tilfælde er det i A usikkert om et ‘ẏkr’ er
akk. eller dat.
Af oversigten ses altså at begge skrivere i nom. foretræk-

ker den yngre form med þ-, som dog er mindre domine-
rende end ved (þ)ér (jf. afsnit 5.4.1.7).1 Ved yk(k)r indike-
res konsekvent /k/ hos begge skrivere. Til sammenligning
kan anføres at forholdet mellem former med ⟨ck ⟩ og ⟨k⟩
i Möðruvallabók er 29:34.2
I det beskednemateriale er der intet særlig bemærkelses-

værdigt ved den håndskriftgeografiske distribution af vari-
antformerne.

5.4.1.6 Det personlige pronomen vér

Manifestationen af det personlige pronomen vér i A og B
fremgår af tabel 5.39.

1 Ifølge Noreen (1923, § 464, anm. 5) bliver formen med þ- enerådende
i midten af 1300-tallet, hvilket da også er tilfældet i Möðruvallabók
(jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 197).

2 Jf. de Leeuw van Weenen (2000, s. 197).

A B
N v͛ 139 v͛ 25

ver 37 ꝩ͛ 11
Ver 2 Ver 9
vęr ꝩer 8

ver 3

A oſſ 15 os 7
Oſſ

D oſſ 69 os 19
Oſſ oſſ 3
oſ ós

G var 15 ꝩár 2
vár
váʀ

Tabel 5.39: Pron. vér i A og B

Herudover kan det i A i hvert ét tilfælde med ‘os’ og ‘oſſ’
ikke afgøres om der er tale om akk. eller dat., og det samme
gælder for tre tilfælde med ‘oſſ’ i B.
Sombemærket i afsnit 4.4.3.2.4 børman formentlig ikke

tillægge det i A enkeltstående eksempel med ⟨ę⟩ i nomina-
tiv nogen særlig betydning, da samme betegnelse også an-
vendes for utvetydige tilfælde med /é/. På den anden side
kan det naturligvis ikke udelukkes at der er tale om /ǽ/,
da ⟨e⟩ også er den almindeligste betegnelse for dette fonem
hos begge skrivere.3
Om det i B enkeltstående eksempel med ⟨ó⟩ i ‘ós’ 13v5

indikerer andet end /o/, er vel tvivlsomt – jf. dog Noreen
(1923, § 112.1 og § 127.7).
Den største forskel mellem skriverne finder man i akk.

og dat., hvor /ss/ i B næsten konsekvent manifesteres som
⟨s⟩ i modsætning til den i A næsten helt gennemførte brug
af ⟨ſſ ⟩.
Der synes ikke at kunne iagttages noget særlig interes-

sant ved den håndskriftgeografiske distribution af variant-
formerne i nominativ hos nogen af hænderne.

5.4.1.7 Det personlige pronomen (þ)ér

Manifestationen af det personlige pronomen (þ)ér i A og
B fremgår af tabel 5.40.
Foruden de anførte former har jeg i A i tre tilfælde (‘ẏðꝛ’

× 2 og ‘ẏþr’) ikke kunnet afgøre om kasus er akkusativ eller
dativ. En tilsvarende usikkerhed gælder ét tilfælde i B med
‘ẏþr’.

3 Som nævnt i afsnit 4.4.3.2.4 synes formen vǽr at dukke op tidligt i
1300-tallet. For yderligere kommentarer, historisk perspektivering og
henvisninger, se dette afsnit.
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A B
N þ͛ 76 þer 34

þer 30 þér 4
er 22 þ͛ 4
e͛ 7 er 3
Þ ͛ 4 ér 3
Er 2 Er
Þer 2 Ér
þér 2 ꝧ

A ẏðr 3 ẏþr 4
ẏðꝛ 2 yðꝛ 2
ẏþr 2 yþr
ẏ 2

D ẏþr 32 ẏþr 10
ẏðr 24 yþr 5
ẏðꝛ 6 yðꝛ 4
ẏ 2

G ẏðar 2 ẏþar 2
ẏðaʀ yꝺar
ẏþar ẏꝺar
ẏþvar

Tabel 5.40: Pron. (þ)ér i A og B

I A er forholdet mellem ér og þér ca. 21 % : 79%, og den
håndskriftgeografiske distribution relateret til håndskrift-
sider og tekstafsnit fremgår af tabel 5.42 (s. 244).
Selvom de sjældnere oprindelige former uden þ- findes i

en større del af håndskriftet, er de altså noget hyppigere i
begyndelsen af A.
I B er forholdet mellem de to variantformer ér og þér

nogenlunde som i A (ca. 15% : 85%). Til den håndskrift-
geografiske distribution af de to variantformer i B er der
intet særligt at bemærke.1
Med tanke på hvor dominerende den yngre form med

þ- er hos begge skrivere, har skrivernes normer formentlig
foreskrevet denne form, og formen uden dental kan i vid
udstrækning tænkes at bero på forlægspåvirkning. Dette
understøttes ikke blot af den noget højere frekvens i be-
gyndelsen af A, men også af at hånd B anvender denne
form ved periodeindledning med majuskelgraf.2 Som om-
talt i bl. a. note 3 på s. 409 har mange skrivere formentlig
været mere tilbøjelige til at kopiere forlæggets brug i netop
sådanne tilfælde.

1Der synes heller ikke at være noget bemærkelsesværdigt ved distribu-
tionen af forkortede og uforkortede skrivemåder af þér, hverken i A
eller B.

2 Som det fremgår af oversigten, er dette ikke helt så gennemført i A,
da man finder hver to tilfælde med ‘Er’ og ‘Þer’.

Bemærk at genitivformen manifesteres uden -v- i alle
fire tilfælde i B, mens man i A finder ét eksempel med -v-
over for fire eksempler uden -v-.
Det i B enkeltstående eksempel med ‘ꝧ’ 10v16 (som nor-

malt betegner tredjepersonsformen þeir) er formentlig en
fejlskrivning, dermåske er opstået fordi det foregående ord
manifesteres uden -ð (‘þurꝼo’ for þurfuð) og dermed sam-
menfalder med manifestationen af 3. pers. pl.3

5.4.1.8 Det personlige pronomen hann

Manifestationen af det personlige pronomen hann frem-
går af tabel 5.41.

A B
N ħ 1357 ħ 551

 49 h. 14
haɴ 8  13
haƞ 2 ha
Haɴ
h.

A ħ 173 ħ 80
haƞ
haɴ

D ħō 377 ħm 119
honō 51 hō 5
hanō 2 hanō 3
honom 2 h
hō 2 ħō
hō
ħom
hmͦ

G ħſ 311 ħſ 59
ħ 6 ħs 5
hanſ 3 ħ 5
ħs 2  3
hſ͛

Tabel 5.41: Pron. hann i A og B

I hvert ét tilfælde i A og Bmed ‘ħ’ er det usikkert om der
er tale om nominativ eller akkusativ.
Den i A sjældne nominativ- og akkusativform ‘haɴ’ an-

vendes fortrinsvis i håndskriftets sidste del (blot to tilfælde
findes uden for dets sidste syv blade).4
Formen ‘honō’ er i A en særlig frekvent variant til den

meget hyppige dativform ‘ħō’. Også denne variant er langt

3Man kunne muligvis forestille sig at et forlægs eventuelle brug af ‘þ’͛
(eller ‘þr͛’) for þeir (jf. afsnit 5.4.3.2) også kan have spillet ind, idet skri-
veren ved en misforståelse mekanisk har omskrevet ‘þ’͛ til ‘ꝧ’ uden at
have indset at der i virkeligheden er tale om þér.

4 Skrivemåden findes i afsnit 18, 41, 59, 69, 75, 79 (× 2), 80 og 85.
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Side þér ér Side þér ér Side þér ér

1r 1 1 18r 6 5 27r 2 1
1v 2 1 19r 5 28r 4
2r 7 1 20r 1 28v 5 1
2v 1 20v 4 29r 3 1
3r 2 21r 5 1 29v 2
3v 3 21v 1 30r 5
4r 4 22r 2 30v 2
4v 2 22v 2 2 31r 2
5v 2 1 23r 1 31v 6 3
6v 1 23v 1 32r 2
7v 2 24v 2 33r 1 1
8r 1 1 25r 1 34v 4
8v 1 3 25v 2 35r 1
9r 5 26r 2 36r 3
9v 9 2 26v 1

Afsnit þér ér Afsnit þér ér Afsnit þér ér

1 1 34 2 3 56 5
2 3 1 35 5 58 1
3 7 1 36 1 59 1
4 1 38 4 63 2
5 3 5 39 5 1 64 2 2
6 1 40 1 65 4 1
7 1 41 5 2 68 2
9 1 43 1 71 1
11 2 44 2 72 1
12 1 46 3 76 4
15 2 47 1 78 1
16 1 48 1 82 2
18 1 1 50 1 83 1
19 15 5 52 2 1
33 4 2 55 14 2

Tabel 5.42: Fordelingen af þér og ér i A

hyppigere mod slutningen af håndskriftet og næsten helt
fraværende i begyndelsen, jf. tabel 5.43, hvor de to skrive-
måder relateres til håndskriftsider og tekstafsnit.
Hos begge skrivere optræder den sjældne dativform

‘hanō’ kun i poesi (4r20 og 34v24 i A og 12v51, 15r19 og
15v43 i B) og afspejler rimeligvis hánum.1
I B optræder de fem tilfælde med den noget ualminde-

lige skrivemåde ‘hō’ og det enkelte tilfælde med ‘ħō’ alle i
afsnit 46, altså på den for B selvstændige 25r, og på denne
side forekommer ingen eksempler på den ellers mest ud-
bredte form ‘ħm’. Dette beror sandsynligvis på forlægspå-
virkning – forlægget har formentlig haft den i ældre kil-

1 I de øvrige tilfælde er rodvokalen rimeligvis /o/, selvom det naturligvis
principielt ikke kan udelukkes at der også kan være tale om /ö/ < /ǫ/.
En sådan form findes i hvert fald belagt i 1400-tallet (jf. Björn K. Þór-
ólfsson 1925, s. 43) og kendes fra nisl. i det mindste op i 1800-tallet
(jf. fx Bandle 1956, § 231).

der (og i A) meget udbredte skrivemåde ‘ħō’ som har været
fremmed for B’s norm, der har foreskrevet den yngre form
‘ħm’.
Som disse kommentarer og oversigten i tabel 5.41 afslø-

rer, kommer en markant forskel mellem skriverne altså til
udtryk i manifestationen af dativformen honum. Skrivemå-
den ‘ħō’, der kun forekommer én gang i B, bruges i 86%
af tilfældene i A, mens skrivemåden ‘ħm’, der anvendes i
92% af tilfældene i B, slet ikke forekommer i A. På dette
punkt udviser B en yngre praksis end A. Til sammenlig-
ning kan anføres at man i det med MskMS nogenlunde
samtidige AM 519 a 4° finder 69 eksempler på ‘ħō’ over for
213 eksempler på ‘ħom’ og et enkelt på ‘honō’,2 mens den i

2 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 119).
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Side ħō honō Side ħō honō Side ħō honō
1r 11 1 19v 3 29v 5 1
1v 4 20r 10 30r 3
2v 10 20v 1 30v 10
3r 9 21r 9 2 31r 9 2
3v 12 21v 2 31v 6 1
4r 3 22r 13 32r 9 2
4v 16 1 22v 7 1 32v 11 1
5r 16 23r 4 2 33r 6 1
5v 8 23v 5 33v 5 2
6r 8 24r 5 34r 4 1
6v 10 24v 3 1 34v 3 2
7r 18 25r 1 35r 1 2
7v 7 26r 17 35v 3 4
8r 12 1 26v 3 1 36r 3 3
8v 4 3 27r 6 1 36v 5 3
9r 2 27v 5 37r 4 5
18r 12 28r 7 1 37v 2 4
18v 5 1 28v 4 1
19r 6 29r 8

Afsnit ħō honō Afsnit ħō honō Afsnit ħō honō
1 10 1 36 6 62 1 1
2 5 37 4 63 6 1
3 3 38 1 65 3
4 16 39 3 1 66 2
5 12 40 10 1 67 3 2
6 3 41 20 1 68 6 1
7 3 1 42 3 2 70 7
8 3 43 8 71 8 1
9 12 44 4 1 72 6 2
10 9 46 2 73 1
11 7 47 4 1 74 1
12 3 48 12 75 4 1
13 3 49 1 76 1
14 7 50 2 77 3 1
15 31 52 4 78 1 1
16 3 53 7 1 79 1
17 2 55 24 3 80 3 2
18 15 4 56 2 82 2 1
19 3 57 3 83 6 3
33 7 59 3 84 1 4
34 9 1 60 3 85 5 9
35 10 61 5

Tabel 5.43: Fordelingen af ‘ħō’ og ‘honō’ i A
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B hyppigste betegnelse ‘ħm’ er den helt dominerende i den
noget yngre Möðruvallabók.1
Som bemærket i afsnit 3.3.4.1 og 4.3.4.1.8 er der i ét af

eksemplerne med den i B forekommende dativform ‘hō’
tale om en rettelse fra ‘ħ’, mens det ikke er tilfældet i det
andet eksempel. Også brugen af denne sjældne forkortelse
er formentlig inspireret af et forlægs brug.2
Til de forskellige variantformer i genitiv synes hverken

noget at bemærke i A eller B.

5.4.1.9 Det personlige pronomen hon

Manifestationen af pronomenet hon fremgår af tabel 5.44.

A B
N h ͦ 84 h ͦ 36

hon 19 hon 4
 ͦ 10 ħo 3
ħo 3
Hon

A ħa 30 ħa 15
hana

D ħe 35 ħe 15
heɴı 2 heı 2
heɴe hı 2
heɴı ħı 2

ħnı 2

G ħar 20 ħar 8
heƞar 2 ħnar 5
heɴar ħnr 3

har 2
hear

Tabel 5.44: Pron. hon i A og B

Som det ses i tabellen, skrives ⟨o⟩ i alle udskrevne nomi-
nativformer hos begge skrivere. Der indikeres med andre
ord /o/ (eller /ó/, mindre sandsynligt)3 og ikke /u/ (eller
/ú/).4
I A kan der spores en vis tendens i fordelingen af de hyp-

pigste varianter i nominativ, ‘h’ͦ og ‘hon’. Som det fremgår

1 I Möðruvallabók er ‘ħm’ belagt 1774 gange over for 50 tilfælde med
‘hm ’, tre tilfælde med ‘ħ’ og et enkelt med ‘ħm ’ (jf. de Leeuw vanWee-
nen 2000, s. 196).

2 Jf. den historiske perspektivering i afsnit 4.3.4.1.8.
3 Selv i de ældste håndskrifter synes formen med lang vokal meget sjæl-
den, jf. Noreen (1923, § 446 m. anm. og henv.) og Björn K. Þórólfsson
(1925, s. 43).

4 Som bemærket i afsnit 4.4.3.2.7 er former med /o/ da også selv i 1300-
og 1400-tallet hyppige, og det er først i 1400-tallet at den yngre u-
form dominerer (jf. Bandle 1956, § 38, Björn K. Þórólfsson 1925, s. 43,
og Hægstad 1942, s. 131). I Gudbrandsbiblen er den til gengæld ene-
rådende (Bandle 1956, § 231). Den nisl. form hún er ifølge Björn K.
Þórólfsson (1925, s. 43) ikke bestemt af rim før 1500.

af tabel 5.45, hvor skrivemåderne relateres til håndskriftsi-
der og tekstafsnit, kan man iagttage samme tendens som
ved hann og honum, idet den mindre frekvente form er
langt hyppigere i sidste del af håndskriftet.
Skrivemåden ‘ħo’ er en meget sjælden variant i både A

og B, hvorfor den formentlig er overtaget fra forlægget. En
yderligere indikation heraf er det at to af tre eksempler i A
optræder i håndskriftets første 10 linjer (1r4 og 1r10).5
Bemærk at man i dativ og genitiv på trods af den bety-

delig mindre tekstmængde finder flere variantformer i B
end A. Den mindre sikre skrivernorm i B kommer således
i højere grad til udtryk ved skrivningen af hon end hann,
rimeligvis pga. de færre tilfælde med hon.

5Det sidste eksempel findes på 6r19. De tre eksempler i B findes på
11v39, 11v43 og 11v54.
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Side h ͦ hon Side h ͦ hon Side h ͦ hon
1r 11 19r 1 31v 1 2
2r 1 19v 1 32r 1
2v 4 20r 2 32v 2 2
3r 8 21r 5 33r 2
5r 1 24r 3 34v 1
5v 5 25v 1 35r 1
6r 14 26r 1 1 35v 1
7v 7 1 26v 1 36r 3 4
8v 1 27r 3 1 36v 1 2
18r 28r 1
18v 3 30v 1 1

Afsnit h ͦ hon Afsnit h ͦ hon Afsnit h ͦ hon
1 11 35 1 59 1 1
3 3 36 1 66 1 2
4 10 37 2 69 1
10 1 39 5 70 2 2
13 5 43 3 71 2
14 14 46 1 77 1 1
15 2 48 1 1 81 1
16 5 1 50 1 82 1 1
18 1 53 3 1 83 3 5
34 3 55 1

Tabel 5.45: Fordelingen af ‘h’ͦ og ‘hon’ i A
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5.4.2 Possessive pronomener
I nærværende afsnit behandles de possessive pronomener
minn, þinn, sinn, okkarr, várr, yðvarr og ykkarr i nævnte
rækkefølge.

5.4.2.1 De possessive pronomener minn, þinn og
sinn

Som forventet er der intet særligt at bemærke til bøjnin-
gen af de possessive pronomener minn, þinn og sinn, hvis
manifestation fremgår af tabel 5.46, 5.47 og 5.48.
Til de forskellige variantformers distribution i hånd-

skriftet er der heller ikke meget at bemærke ud over at den
i afsnit 4.4.5.2.10 omtalte tendens til anvendelse af ⟨ƞ⟩ i for-
mer med /nn/ i første del af A afløses af ⟨ɴ ɴ⟩ i sidste del af
A. Fordelingen i de relevante former af minn, þinn og sinn
fremgår således af tabel 5.49.

mask. fem. neut.
A: NS mıɴ 13 mın 6 mıtt 8

mıƞ 11 mī Mıtt
mıɴ

AS mıɴ 8 mına 11 mıtt 19
mıƞ 4

DS mınō 9 mıƞı 5 mıno 8
mıɴı 2
mıɴe
mıɴı

GS mınſ 5 mıƞar mınſ 1
mīs 2

NP mın͛ 6 mınar 2 mın
mıner mınͬ
mınır

AP mına mın 9

︸ ︷︷ ︸
DP mınō 2

GP mıƞa 2
mıɴa

B: NS mı 5 mın mıtt
mıƞ
mıƞ

AS mı 7 mına 7 mıtt 2
mıt

DS mınō 2 mıı mıno 3

GS mınſ 3 mıar
NP mınır 2

AP mınar mın
mınͬ

︸ ︷︷ ︸
DP mınō

Tabel 5.46: Pron. minn i A og B
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mask. fem. neut.
A: NS þıɴ 9 þın 7 þıtt 5

þıƞ 6 þī
þın

AS þıƞ 7 þına 12 þıtt 11
þıɴ 3

DS þınō 13 þıɴe 2 þıno 4
þıƞı 2
þıɴe

GS þınſ 4 þıɴar
þıƞar

NP þın͛ 8 þın
þınır 2

AP þına 4 þınar 4 þın 3

︸ ︷︷ ︸
DP þınō 7

GP þıɴa
B: NS þı 3 þın 3 þıt 2

þíṅ þıtt

AS þı 4 þına 6 þıt 5
þīa þıtt 3

DS þınō 3 þıı þıno 3

GS þınſ þıar 2
þıṅar

NP þınır

AP þına þınar 2

︸ ︷︷ ︸
DP þınō

GP þıa

Tabel 5.47: Pron. þinn i A og B

mask. fem. neut.
A: AS ſıƞ 21 ſına 52 ſıtt 79

ſıɴ 8 (.)ſ. 4
ſıɴ
.ſ.

DS ſınō 27 ſıɴı 5 ſıno 54
ſ. ſıɴı 4

ſıƞı 4
ſıɴe 3
ſıɴe 2

GS ſınſ 21 ſıɴar 2 ſınſ 6
.ſ. ſıƞar 2

ſıar
ſıɴar

AP ſına 43 ſınar 13 ſın 20
ſınͬ Sın

︸ ︷︷ ︸
DP ſınō 44

ſınom
ſſ.

GP ſıɴa 12
ſıɴa 10
ſıƞa 5

B: AS ſı 8 ſına 12 ſıt 14
ſıƞ 2 ſıtt 7
ſın ſıṫ

ſítt

DS ſınō 3 ſıı 6 ſıno 16

GS ſınſ 5 ſınnar ſınſ
ſıar

AP ſına 8 ſınar ſın 3
ſı 2
ſín
ſíƞ

︸ ︷︷ ︸
DP ſınō 9

GP ſıa 4

Tabel 5.48: Pron. sinn i A og B
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Side ⟨ƞ⟩ ⟨ɴ ɴ⟩ Side ⟨ƞ⟩ ⟨ɴ ɴ⟩ Side ⟨ƞ⟩ ⟨ɴ ɴ⟩
1r 2 18v 2 1 28v 2
1v 5 19r 1 3 29r 1
2r 3 19v 2 1 29v 5
2v 2 20r 1 2 30r 5
3r 5 20v 1 2 30v 2
3v 2 21r 2 31r 1
4r 2 21v 1 31v 1
4v 1 22r 2 2 32v 1
5r 3 22v 1 7 33r 1
5v 6 23r 2 33v 1
6r 6 23v 1 34r 2
6v 6 24r 2 34v 3
7r 2 24v 3 35r 6
7v 8 25r 1 35v 1
8r 3 25v 1 36r 3
8v 1 1 26v 3 36v 1
9r 1 27r 5 37r 3
9v 1 1 27v 2 37v 2
18r 3 2 28r 6

Afsnit ⟨ƞ⟩ ⟨ɴ ɴ⟩ Afsnit ⟨ƞ⟩ ⟨ɴ ɴ⟩ Afsnit ⟨ƞ⟩ ⟨ɴ ɴ⟩
1 1 33 2 2 56 5
2 6 34 3 1 59 2
3 3 35 3 4 62 1
4 7 37 1 65 1
5 3 38 1 4 71 2
6 1 39 1 74 1
7 1 40 1 2 75 2
10 3 41 2 11 76 2
11 3 43 2 77 1
12 2 44 4 78 5
13 1 45 1 79 1
14 6 46 1 80 1
15 9 50 3 82 1
16 5 51 1 83 3
17 2 52 4 85 5
18 4 1 53 2
19 2 1 55 14

Tabel 5.49: Fordelingen af ⟨ƞ⟩, ⟨ɴ⟩ og ⟨ɴ⟩ i minn, þinn og sinn i A

5.4.2.1



Pronomener 251

5.4.2.2 Det possessive pronomen okkarr

Det possessive pronomen okkarr manifesteres som vist i
tabel 5.50.

mask. fem. neut.
NS ockaʀ 3

AS occarƞ occra occat
ockarƞ ockra

DS ockrō 3
occrō

NP okor

︸ ︷︷ ︸
DP ockrō

GP ockaʀa

Tabel 5.50: Pron. okkarr i A og B

I B forekommer pronomenet kun tre gange og mani-
festeres i nom. pl. mask. som ‘ocrır’, i gen. sg. fem. som
‘oaʀar’ og i dat. sg. neut. som ‘ocro’.
Mens der i A aldrig indikeres forkortelse af /kk/ i for-

mer med synkope,1 indikeres altså forkortelse i begge de
relevante tilfælde i B. Synkoperede former med såvel /k/
som /kk/ synes belagt i de ældste håndskrifter,2 og til sam-
menligning kan anføres at der i det med MskMS nogen-
lunde samtidige AM 291 4° indikeres /k/ i den ene fo-
rekommende synkoperede form,3 mens der i den noget
yngre Möðruvallabók indikeres /k/ i 9 af 26 relevante ek-
sempler.4

5.4.2.3 Det possessive pronomen várr

Det possessive pronomen várr manifesteres i A og B som
vist i tabel 5.51.
Med undtagelse af det i B enkeltstående ‘oſſom’ indike-

res altså vár- i samtlige former hos begge skrivere. Dette
stemmer overens med forholdene i de nogenlunde samti-
dige håndskrifter AM291 4°5 ogAM519 a 4°6 og harmone-
rer også med udsagnet i de Leeuw van Weenen (2007,

1Brugen af ⟨k⟩ i det enkeltstående tilfælde nom. pl. ‘okor’ 34v4 skal mu-
ligvis ses i lyset af at der er tale om en emendation (foran findes en
lodret streg som sandsynligvis skulle have været skaftet på et ⟨þ⟩, men
som skriveren har nået at rette idet han har indset sin fejl).

2 Jf. Larsson (1891, s. 249), der dog kun anfører hvert ét eksempel med
/k/ og /kk/ i de relevante former fra AM 645 4° (bemærk imidlertid
at der i dette håndskrift også indikeres /k/ i usynkoperede former).

3 Jf. Larsson (1956, s. 62).
4 Jf. de Leeuw van Weenen (2000, s. 199). For en historisk oversigt
over senere udviklinger i pron. okkarr, se Katrín Axelsdóttir (2002)
og de Leeuw van Weenen (2007, s. 289–92).

5 Jf. Larsson (1956, s. 86).
6 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 121).

mask. fem. neut.
A: NS vaʀ 14 var vart 7

AS varɴ 5 vara 5 vart 10
varƞ 4
varƞ

DS varō vaʀı varo 5
v ͦ 2

GS varſ 2 vaʀar 2
NP varır

var ͛

AP vara 3 var 5

︸ ︷︷ ︸
DP varō 3

GP vaʀa 4
B: NS ꝩáʀ 2

váʀ 2
vaʀ

AS várn vara vart 3
ꝩarƞ ꝩart

DS oſſom váʀı

GS ꝩarſ ꝩarſ

︸ ︷︷ ︸
GP várra

Tabel 5.51: Pron. várr i A og B

s. 289) om at v-løse former (ór-) er helt forsvundet omkring
1280. I det lidt ældre GKS 1157 fol (c1250) finder man til
gengæld adskillige eksempler på v-løse former.7
Den i B enkeltstående arkaiske form ‘oſſom’ 12v25

(dat. sg.mask.) optræder i poesi. Former med oss- bruges
ifølge Björn K. Þórólfsson (1925, s. 45) ikke efter 1300 og
begrænser sig – som i B – i det hele taget næsten helt til
gammel poesi.8 Bemærk dog at en sådan form forekommer
i prosa i GKS 1157 fol (c1250).9

7 Jf. Beck (1993, s. 309–10).
8 Jf. Noreen (1923, § 467.2).
9 Jf. Beck (1993, s. 309).
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5.4.2.4 Det possessive pronomen yðvarr

Det possessive pronomen yðvarr manifesteres i A og B
som vist i tabel 5.52.

mask. fem. neut.
A: NS ẏþaʀ 4 ẏðart 2

ẏþart

AS ẏðvarɴ 3 ẏþart 2
ẏðarƞ 2 ẏþvart
ẏðarn
ẏðarɴ
ẏþarƞ
ẏþvarɴ

DS ẏþrō 2 ẏðaʀı ẏðro 2
ẏðrō ẏþaʀı ẏþro 2

ẏꝺro

GS ẏþarſ ẏðaʀar ẏðarſ
ẏþvarſ

NP ẏðr ͛

AP ẏðrar 2 ẏþor 3
ẏþrar

︸ ︷︷ ︸
DP ẏðrō 2

GP ẏþaʀa
B: AS yþarn ẏþart 2

DS ẏþrō ẏþro 3

Tabel 5.52: Pron. yðvarr i A og B

Mens der i B i de tre relevante tilfælde indikeres for-
mer uden -v-, er forholdet mellem former med og uden -v-
i de relevante tilfælde i A 6:20. Som det fremgår af tabel
5.4.2.4, hvor formerne relateres til håndskriftsider og tekst-
afsnit, kan der ikke noteres særlig iøjnefaldende tendenser
ud over at formerne med -v- er særlig frekvente i afsnit 41.
Ifølge Larsson (1891, s. 375) er former uden -v- ikke be-

lagt i de ældste islandske håndskrifter, og de optræder ek-
sempelvis heller ikke i det med MskMS nogenlunde sam-
tidige AM 291 4°1 eller den noget yngre Möðruvallabók.2
Til gengæld er de enerådende i det med MskMS omtrent
samtidige AM 519 a 4°.3

1 Jf. Larsson (1956, s. 94).
2 Jf. de Leeuw van Weenen (2000, s. 199).
3 Jf. de Leeuw vanWeenen (2009, s. 121). I Oddur Gottskálkssons Nye
Testamente og i Gudbrandsbiblen finder man former både med og

Side -∅- -v- Side -∅- -v-

1r 1 19r 2
1v 4 20v 1
4v 3 21r 1
6v 1 22v 1 3
7r 1 24v 1
7v 1 28v 2
9r 1 1 37r 1
18r 1

Afsnit -∅- -v- Afsnit -∅- -v-

1 1 35 2
2 4 38 1
7 1 39 1
9 2 41 1 3
15 1 1 44 1
16 1 55 2
19 1 1 85 1
34 1

Tabel 5.53: Fordelingen af former med og uden -v-
i yðvarr i A

5.4.2.5 Det possessive pronomen ykkarr

Det possessive pronomen ykkarrmanifesteres i A som vist
i tabel 5.54.

mask. fem.
NS ẏccaʀ 2

AS ẏccarƞ ẏcc ᷓ

GS ẏc|karſ

︸ ︷︷ ︸
DP ẏccrō

Tabel 5.54: Pron. ykkarr i A

I B optræder pronomenet blot i akk. pl. neut. ‘ẏkcur’ og
dat. pl. ‘ykrō’.
Som ved okkarr adskiller B sig fra A ved i det ene fore-

kommende tilfælde med synkope at indikere /k/. Synko-
perede former med såvel /kk/ som /k/ synes – som ved
okkarr – belagt selv i de ældste håndskrifter,4 og til sam-

uden -v-, men de førstnævnte dominerer (jf. JónHelgason 1929, § 119,
og Bandle 1956, s. 350–51).

4 Jf. Larsson (1891, s. 374), der i de relevante former dog kun anfører
hvert ét eksempel med /k/ og /kk/ fra Holm perg 15 4°.
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menligning kan anføres at der i den noget yngre Möðru-
vallabók indikeres /k/ i fem af syv relevante tilfælde.1

5.4.3 Demonstrative pronomener
I nærværende afsnit behandles de demonstrative pronome-
ner hinn, sá (herunder i dets funktion som personligt pro-
nomen), sjá, sjalfr, slíkr og þvílíkr i nævnte rækkefølge.

5.4.3.1 Det demonstrative pronomen hinn

Det demonstrative pronomen hinn manifesteres i A og B
som vist i tabel 5.55.

mask. fem. neut.
A: NS hıɴ hın hıtt 7

hıƞ Hıtt 2

AS hıɴ hıtt 10

GS hınſ 2
NP hın͛ 2

︸ ︷︷ ︸
DP hınō 2

B: NS hı 4 hıtt 5
hın hıt 2

AS hıtt 2
hıt

DS hıno

Tabel 5.55: Pron. hinn i A og B

Ingen af formerne med hinn anvendes som artikel. Det
samme gør sig gældende i det nogenlunde samtidige AM
519 a 4°,2 mens hinn bruges hyppigt som artikel i den noget
yngre Möðruvallabók.3

5.4.3.2 Det demonstrative og personlige
pronomen sá

Manifestationen af pronomenet sá i A og B fremgår af hhv.
tabel 5.56 og 5.57.

1 Jf. de Leeuw van Weenen (2000, s. 199). For en historisk oversigt
over senere udviklinger i pron. ykkarr, se Katrín Axelsdóttir (2002)
og de Leeuw van Weenen (2007, s. 289–92).

2 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 123).
3 Ifølge tabellerne i de Leeuw van Weenen (2000, s. 203) bruges hinn
som artikel 299 gange over for 683 tilfælde med enn/inn. Den yngre
brug af hinn som artikel er allerede belagt før midten af 1200-tallet,
men formerne uden h- dominerer frem til c1400 (jf. Bandle 1956,
§ 236).

Der er i A intet bemærkelsesværdigt ved fordelingen af
forkortede og uforkortede former i sg. neut. Betragter man
de tre hyppigste skrivemåder for þeir, fordeler de mindre
frekvente varianter ‘ꝥr’ og ‘þr ’ sig til gengæld ikke jævnt,
men som det fremgår af tabel 5.58, er der ikke tale om sær-
lig bemærkelsesværdige tendenser.
Som det fremgår af tabel 5.59, kan der til gengæld regi-

streres klare tendenser i fordelingen af skrivemåderne for
akkusativformen þann. Mens den forkortede skrivemåde
‘ꝥ’ dominerer i første del af A (hvor dog også ‘þaƞ’ er fre-
kvent i enkelte af de allerførste afsnit), dominerer ‘þaɴ’ i
sidste del af A, ikke mindst i de sidste knap tyve afsnit.

mask. fem. neut.
NS ſa 34 ſv 26 ꝥ 284

Sa 12 Sv Ꝥ 47
þat 41
Þat 13

AS ꝥ 28 þa 29 ꝥ 353
þaɴ 24 þat 55
þaƞ 8 Ꝥ 37
Þaɴ 2 Þat 10
Ꝥ 2

DS þeī 16 þrı 15 þ  192
þʀı þvı 40

Þ  3
Þvı

GS þeſſ 11 þrar 6 þeſſ 118
Þeſſ 8

NP ꝧ 674 þ͛ 3 þꜹ 33
Ꝧ 45 þer 2
ꝥr 16 þęr
þr 9 þr
þeır 3 Þr
Þr 2

AP þa 90 þer 5 þꜹ 18
þęr 2
þr
þ͛

︸ ︷︷ ︸
DP þeī 220

þeım 4
Þeī

GP þra 144
Þra 2
ꝧa

Tabel 5.56: Pron. sá i A
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mask. fem. neut.
NS ſa 34 ſv 6 ꝥ 138

Sa 5 Sv Ꝥ 7
Þat 3
þt 

AS þan 19 þa 9 ꝥ 149
þat 3
Ꝥ 2
ꝥ

DS þeī 5 þrı 3 þ  46
þeım 2 þuı 3

þvı 2

GS þes 4 þes 23
þeſ 2 Þes 2

þeſ 4
þeſſ 2


NP ꝧ 161 þꜹ 15
þr 8
Ꝧ
þ͛

AP þa 18 þer 4 þꜹ 5
︸ ︷︷ ︸

DP þeī 70
þeım 5

GP ꝧa 15
þra 14
þrā 3
ꝧra 3
ꝥra

Tabel 5.57: Pron. sá i B

Til fordelingen af variantformerne i B er der ikke meget
at bemærke.1 Det kan dog noteres at de forskellige mani-
festationer af gen. pl. ikke er jævnt fordelt i håndskriftet.
Som det fremgår af tabel 5.60, hvor skrivemåderne relate-
res til håndskriftsider og tekstafsnit, bruges formerne ‘ꝧa’
og ‘ꝧra’ fortrinsvis i første del af B, mens ‘þr a’ og ‘þrā’ (og
‘ꝥra’) fortrinsvis anvendes i sidste del af B.
Som fremgået af bøjningsoversigterne i tabel 5.56 og 5.57

finder man særlig to forskelle i skrivernes brug. Den første
er den i A allerede omtalte brug af ‘ꝥ’ for þann (ved siden
af þat). Denne forkortede skrivemåde for þann er udbredt
i A, mens den i B kun anvendes i den almindelige funk-

1Variantformen ‘þr ’ forekommer på 10v, 11r × 2, 13r, 16r × 2, 16v og 25r
(afsnit 22 × 3, 27, 28 × 3 og 46).

tion for þat. Den anden større forskel finder man i gen. pl.
Mens ‘ꝧ’ er den almindelige skrivemåde for nom. pl. mask.
hos begge skrivere, finder man i A kun et enkelt eksempel
på ‘ꝧa’ i gen. pl., som ellers manifesteres som ‘þra’/‘Þra’.2
I B er ‘ꝧa’/‘ꝧra’ og ‘þr a’/‘ꝥra’ imidlertid nogenlunde lige fre-
kvente.
Som bemærket i afsnit 3.3.4.2 optræder skrivemåden

‘ꝧ’ for þeir(-) fra 1200-tallets anden erdedel uden dog at
blive hyppig før århundredets anden halvdel. Den er såle-
des også hovedbetegnelsen for þeir(-) i en lang række af de
med MskMS omtrent samtidige håndskrifter som Lind-
blad (1954, s. 60) perspektiverer til i sine studier i GKS
2365 4°, og Widding (1961, s. 67) har registreret skrivemå-
den ‘ꝧ’ for þeir(-) i omtrent 30 håndskrifter fra perioden
c1250–1325/50.3
Af de forekommende skrivemåder for nom. pl. mask.

þeir må ‘þr’ betragtes som den med de ældste rødder,4 og
som allerede nævnt afløses den i vid udstrækning i anden
halvdel af 1200-tallet af bl. a. ‘ꝧ’. Det ret lave antal tilfælde
med ‘þr ’ hos begge skrivere er derfor forventeligt. De gans-
ke mange tilfælde med ‘þr x’ (x står for /A/ eller /I/) i
flerstavelsesformer er på den anden side heller ikke særlig
bemærkelsesværdige, da en- og flerstavelsesformerne ikke
kan sidestilles. Ifølge Lindblad (1954, s. 60) optræder fler-
stavelsesformer således også som ‘þrx’ i flere andre hånd-
skrifter fra 1200-tallets anden halvdel og endda i visse fra
1300-tallet. Skrivemåden ‘ꝥr(-)’, der i A kommer til udtryk
som ‘ꝥr’ i nom. pl. mask. (× 16) og i B i den enkeltstående
gen. pl. ‘ꝥra’, er til gengæld generelt almindeligere i kilder
af lidt yngre dato. Dens frekvens stiger op gennem 1200-
tallet – ‘ꝥr(-)’ er eksempelvis hovedbetegnelsen for þeir(-) i
det medMskMS nogenlunde samtidige GKS 2365 4° – og
i 1300-tallet er skrivemåden ifølge Lindblad (1954, s. 60)
den mest brugte.5
I dat./gen. sg. fem. og gen. pl. synes man lige fra de æld-

ste håndskrifters tid at finde sideformer med hhv. /r/ og
/rr/,6 men i mange kilder er det principielt umuligt at fast-

2 Som fremgået af bøjningsoversigterne i tabel 5.56 og 5.57 rummer hver-
ken A eller B eksempler med ‘ꝧ-’ i dat./gen. sg. fem.

3 I håndskrifter fra anden del af 1200-tallet kan ‘ꝧ’ dog (sjældnere) også
bruges for þess-, mens brugen af ‘ꝧ’ for þeim er en yngre skrivemåde,
der først bliver almindelig efter c1300, jf. Hreinn Benediktsson (1965,
s. 88) og Widding (1961, s. 67).

4En anden forkortelse med gamle rødder er ‘þr͛’. Lindblad (1954, s. 59)
har næsten udelukkende registreret den i tidligklassiske håndskrifter
(c1150–1240). Den findes da heller ikke i MskMS, men det er muligt
at det i B enkeltstående tilfælde med ‘þ’͛ for þeir er en anomali forår-
saget af et forlægs ‘þr͛’ eller ‘þ’͛ (den sidstnævnte form nævnes ikke af
Lindblad, men optræder ifølge Spehr 1929, s. 145, i de ældste islandske
håndskrifter). Jf. i denne forbindelse også det i afsnit 5.4.1.7 omtalte
enkeltstående eksempel på ‘ꝧ’ for þér (muligvis forvekslet med þeir).

5Lindblads udsagn stemmer overens med forholdene i Möðruvalla-
bók, hvor ‘ꝥr(-)’ er langt den almindeligste forkortelse for þeir(-)
(jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 119). Til sammenligning kan des-
uden anføres at forholdet mellem ‘þr-’ og ‘ꝥr-’ i dat./gen. sg. fem. og
gen. pl. i det medMskMS nogenlunde samtidige AM 519 a 4° er 147:15
(ifølge en søgning i Menotas tekstarkiv).

6 Jf. Bandle (1956, s. 352 m. henv.). De Leeuw vanWeenen (1993, s. 148)
argumenterer for at der ikke har eksisteret formermed /r/ (det samme
fremgår af de Leeuw vanWeenen 2007, s. 292: “DasDemonstrativum
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Side ꝧ ꝥr þr Side ꝧ ꝥr þr Side ꝧ ꝥr þr
1r 9 19r 14 1 29r 5
1v 9 19v 12 29v 7
2r 26 1 20r 4 30r 11
2v 7 1 20v 7 1 30v 5
3r 17 21r 12 1 31r 5
3v 10 21v 19 1 31v 11
4r 12 22r 9 1 32r 3 1
4v 26 22v 17 32v 12
5r 12 23r 7 33r 13
5v 2 23v 6 33v 21
6r 7 24r 14 34r 13
6v 11 24v 12 1 1 34v 9
7r 14 1 25r 10 35r 18
7v 16 25v 16 1 35v 12
8r 15 26r 14 36r 10 1
8v 8 2 3 26v 5 36v 29 1
9r 7 2 27r 3 37r 22
9v 22 1 1 27v 10 37v 21
18r 8 1 28r 3
18v 6 1 28v 9

Afsnit ꝧ ꝥr þr Afsnit ꝧ ꝥr þr Afsnit ꝧ ꝥr þr
1 3 39 7 2 64 10
2 15 40 27 1 67 3 1
3 28 2 41 25 1 68 1
4 22 42 6 69 1
5 21 43 20 70 4
6 1 44 12 1 71 17
8 1 45 4 1 72 18
9 29 46 23 1 73 1
10 3 47 6 74 6
11 7 48 7 75 12
14 4 49 3 76 1
15 28 1 50 2 77 8
16 15 52 2 78 18
17 1 53 8 80 8
18 22 3 54 1 81 1
19 30 5 1 55 26 82 9 1
33 8 1 56 9 83 33
34 6 1 57 3 84 5
35 24 1 59 1 85 38 1
36 3 60 3
37 1 61 2
38 8 63 3

Tabel 5.58: Fordelingen af ‘ꝧ’, ‘ꝥr’ og ‘þr ’ i A

5.4.3.2



256 Ordformer og morfologi

Side ꝥ þaɴ þaƞ Side ꝥ þaɴ þaƞ Side ꝥ þaɴ þaƞ
1r 2 20v 1 30r 1 2
2r 1 21r 1 31r 1 1
2v 1 21v 1 2 31v 1
3v 4 22r 1 32v 1
5r 1 23v 1 33r 1
5v 1 24r 1 2 34r 1 1
7r 4 24v 1 2 1 35r 1
8v 1 25v 1 1 35v 2
18r 1 27v 1 36v 1 2
18v 1 1 28r 3 1 37r 1
19r 1 29r 2
19v 1 1 29v 1

Afsnit ꝥ þaɴ þaƞ Afsnit ꝥ þaɴ þaƞ Afsnit ꝥ þaɴ þaƞ
1 2 38 1 62 1
3 1 40 1 3 63 1
4 1 41 1 65 1
5 4 43 2 1 71 2
10 1 44 1 3 75 1 1
11 1 45 1 78 1
15 4 46 1 1 81 1
18 1 54 1 82 1
34 1 1 1 55 6 1 83 1 2
35 1 56 2 85 1
36 1 1 57 1

Tabel 5.59: Fordelingen af ‘ꝥ’, ‘þaɴ’ og ‘þaƞ’ i A

Side ꝧa ꝧra þra þrā ꝥra
10r 3
11r 3 1 2
12v 2 1
13r 3
13v 1 1 1
14r 1 2
14v 2 2 1
15v 1
16r 1 1
17v 1 1
25r 2

Afsnit ꝧa ꝧra þra þrā ꝥra
20 3
22 3 1 2
27 8 2 5 2
28 2 1
33 1 1
46 2

Tabel 5.60: Skrivemåder for gen. pl. þeir(r)a i B
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slå om der er tale om enkelt- eller dobbeltkonsonant, idet
samtlige former er forkortede ved kontraktion. I MskMS
besværliggøres analysen netop af manglen på udskrevne
former, men enkelte former giver alligevel visse indikatio-
ner. De mange tilfælde med kontraktion med den almene
abbreviatur ⟨–⟩, der forekommer hos begge skrivere, men
er særlig frekvente i A, har principielt ingen beviskraft, når
abbreviaturen er anbragt før, over eller efter et ⟨r⟩. Ser man
bort fra disse, finder man i A blot to eksempler: ‘þʀı’ 36v34
og ‘ꝧa’ 1r21. Det første af disse synes at indikere /rr/, mens
det sidste synes at indikere det oprindeligere /r/. En for-
klaring på denne vaklen kunne være at hånd A i sit eget
sprog har /rr/, mens den enkeltstående form ‘ꝧa’ er overta-
get fra forlægget, hvis skriver har haft /r/. En sådan tolk-
ning sandsynliggøres af at det pågældende eksempel optræ-
der på håndskriftets allerførste side, hvor en række andre
træk indikerer større forlægstroskab. I B finder man lige-
ledes tilsyneladende modstridende indikationer hvad /r/
vs. /rr/ angår. Ud over de 21 eksempler som ikke har no-
gen beviskraft, idet de udgøres af kontraktioner med ⟨–⟩
før, over eller efter et ⟨r⟩, synes der i 15 tilfælde med ‘ꝧa’
at indikeres /r/, mens der i tre tilfælde med ‘ꝧra’ synes at
indikeres /rr/. At tilfældene med ‘ꝧa’ – som i A – sand-
synligvis er inspireret af forlæggets brug, derfor taler det
at eksemplerne er meget hyppige i begyndelsen af B, mens
de slet ikke bruges på de sidste sider (jf. tabel 5.60). Tilfæl-
dene med ‘ꝧra’ afspejler derimod sandsynligvis skriverens
egen form med /rr/ og kan i deres skriftlige manifestation
tænkes inspireret af forlæggets ‘ꝧa’ (som fremgået af over-
sigterne ovenfor bruges denne form heller ikke i sidste del
af B, hvorman udelukkende finder kontraktionermed ⟨–⟩).

5.4.3.3 Det demonstrative pronomen sjá

Pronomenet sjá/þessi manifesteres i A og B som vist i hhv.
tabel 5.61 og 5.62. For at give et (morfologisk) overblik er
skrivemåderne normaliset i tabel 5.63.
Pronomenets udvikling i islandsk er grundigst belyst i

Katrín Axelsdóttir (2003),1 og i Kjeldsen (2011) har jeg selv
set nærmere på spørgsmålet ved inddragelse af yderligere
gno. og oisl. materiale, hvilket har ført til visse præciserin-
ger og delvis andre tolkninger.2

sá hat sich nicht geändert”), men rim i skjaldedigtningen viser at for-
mer med /r/ (som er i overensstemmelse med de etymologiske for-
hold) har eksisteret, jf. således flere eksempler i Kahle (1892): “fórk
meþ feþrum þeira” (s. 137), “nær vættir þú þeira” (s. 140), “fór í fylking
þeira” (s. 140), “hrǿrir hausa þeira” (s. 140) og “fór á fylking þeira”
(s. 140).
1En udførlig opsummering af denne undersøgelse findes i
de Leeuw van Weenen (2007, s. 292–97).

2Katrín Axelsdóttirs korpus udgøres af tre længere ordlister/indices,
nemlig Larsson (1891), Larsson (1956) og van Arkel-de Leeuw van
Weenen (1987); desuden er følgende elektroniske tekster udnyttet:
Heimskringla I–III (tjekket mod Finnur Jónsson 1893–1901), udvalgte
sagaer fra genren fornaldarsögur Norðurlanda, inddelt i to kronologi-
ske grupper (tjekket mod Guðni Jónsson 1954) og Sturlunga (tjekket
mod Kålund 1906–11); endelig er Guðmundar saga biskups (af Arn-
grímr Brandsson) excerperet efter Guðni Jónsson (1948) og dele af

Katrín Axelsdóttirs hovedresultater når det gælder de
analogiske udviklinger og deres datering, kan opsummeres
på følgende vis:

1. dat. sg. neut. þvísa begynder at erstattes af þessu alle-
rede før de ældste håndskrifters nedskrivning, og for-
men er sjælden allerede i 1200-tallet.

2. nom. sg. fem. sjá erstattes af þessi fra engang i 1200-
tallet. I sidste halvdel af 1300-tallet er denne udvikling
vidt fremskreden, selvom ældre former kan holde sig
længe i (arkaiserende) skrift.

3. nom. sg.mask. sjá erstattes ligeledes af þessi engang i
1200-tallet, rimeligvis kort efter den tilsvarende æn-
dring i femininum, og som netop nævnt er udviklin-
gen vidt fremskreden efter c1350.

4. þess- erstattes af þessar- i dat./gen. sg. fem. og gen. pl.
fra engang i 1200-tallet, dog efter de allerede omtalte
udviklinger. Overgangen er gennemført i første del af
1500-tallet, muligvis før.

5. akk. sg.mask. þenna erstattes af þennan, sandsynlig-
vis fra engang i 1400-tallet. Udviklingen er måske
gennemført c1600.

6. nom./akk. sg. neut. þetta erstattes af þettað, muligvis
fra omkring midten af 1600-tallet. Den nye form har
endnu ikke nået fuld udbredelse og gør det muligvis
aldrig.

Katrín Axelsdóttir inddrager ikke þeima (dat. sg.mask.
og dat. pl.) i sin generelle bøjningsoversigt (s. 41), selv-
om hun omtaler den nærmere sammen med þvísa
(dat. sg. neut.) i afsnittene 4.1 (s. 47–51) og 5.1. (s. 61–2).
Årsagen er at hun – med henvisning til ældre forskning
– henfører formen til poesi, og selv konstaterer at brugen
er begrænset til enkelte faste udtryk, af hvilke hun nævner
með/við þeima hǽtti (s. 50).3
Af de ovenfor anførte oversigter over pronomenets ma-

nifestation i MskMS fremgår det dog at såvel þvísa som
þeima forekommer hver én gang i A. Formen þvísa optræ-
der i frasen á þvísa þingi på 28v44, mens þeima nok så in-
teressant ligeledes er belagt i prosa i en optakt til en tot om

Óláfs saga helga hin sérstaka efter Johnsen & Jón Helgason (1941).
I Kjeldsen (2011) har jeg for oldislandskens vedkommende ud over
MskMS suppleret med materialet fra de ældste islandske original-
diplomer frem til c1450 (på basis af Stefán Karlsson 1963) samt belæg
af islandsk proveniens i ONP’s citatsamling. Undersøgelsen af forhol-
dene i originaldiplomerne skal naturligvis ikke mindst ses i lyset af at
de ud over at være daterede ikke som de øvrige kilder kendetegnes af at
være afskrifter, hvorfor forlægspåvirkning kan udelukkes. For norsk
sprogs vedkommende har jeg analyseret forholdene i de ældste nor-
ske håndskrifter frem til c1250 vha. Holtsmark (1955) suppleret med
tre længere lidt yngre tekster som er tilgængelige i Menotas tekstar-
kiv, nemlig Strengleikar i DG 4–7 (c1270), Barlaams saga ok Jósafats i
Holm perg 6 fol (c1275) og Thómass saga erkibiskups i Holm perg 17 4°
(c1300), foruden belæg af norsk proveniens i ONP’s citatsamling.

3 I forbindelse medGuðmundar saga peges der på muligheden for arkai-
serende sprogbrug eller norvagisme.
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mask. fem. neut.
NS þsı 15 ſıa 14 þt a 84

ſıa 12 þsı 9 Þt a 13
Sıa 3 Þsı 2 ⸍þetta⸌
Þsı 3 þeſſı
þeſſı Þeſſı
Þeſſı
ꝥsı
Ꝥsı

AS þɴa 16 þsa 34 þt a 128
þƞa 8 þeſſa 3 Þt a 9
þeɴa Þeſſa 2 ꝥta

Þsa
ꝥsa

DS ꝥsō 8 þsı 15 þso 55
þsō 3 þeſſı 6 þeſſo 5
þeſſō 2 ꝥsı 2 ꝥso 4
þsom 2 Þeſſı þeſſv
þeſſom Þso
þeıma þſa

GS þsa 6 þeſſar 8 þsa 13
Þeſſa þsar ꝥsa 4

Þsar þeſſa 2
ꝥsar þesa

Þsa
NP þeſſır 5 þsı 4

þsır 2
þsīr
þsır
ꝥsır

AP þsa 4 þsar þs ı 6
Þsı 2
ꝥsı 2
þeſſı

︸ ︷︷ ︸
DP þeſſō 7

þsō
ꝥsō

GP þsa

Tabel 5.61: Pron. sjá i A

mask. fem. neut.
NS þsı 6 þsı 5 þt a 23

ſıa 3 ſıa Þt a 2
Þsı þesı þt ta

ꝧta

AS þa 12 þesa 5 þt a 36
þsa 2 þtt a

Þt a
þt ta
ꝥta
ꝧta

DS þesō 2 þsı 7 þs o 17
þsm þeſſo 2
þsō þeso

GS þsa þsār 2 þsa 3
þesa

NP þsır 3 þsı 2

AP þesı 2
þsı 2

︸ ︷︷ ︸
DP þsō

GP þsa

Tabel 5.62: Pron. sjá i B
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mask. fem. neut.
A: NS þessi 22 sjá 14 þetta 98

sjá 15 þessi 13

AS þenna 25 þessa 41 þetta 138

DS þessum 16 þessi 24 þessu 65
þeima þvísa

GS þessa 7 þessar 11 þessar 21
NP þessir 10 þessi 4

AP þessa 4 þessar þessi 11

︸ ︷︷ ︸
DP þessum 9

GP þessa
B: NS þessi 7 þessi 6 þetta 27

sjá 3 sjá

AS þenna 12 þessa 7 þetta 41

DS þessum 4 þessi 7 þessu 20

GS þessa þessar 2 þessa 4
NP þessir 3 þessi 2

AP þessi 4

︸ ︷︷ ︸
DP þessum

GP þessa

Tabel 5.63: Pron. sjá i A og B (normaliseret)

Ívarr og kong Eysteinn, og der er vel at mærke ikke tale om
en fast vending (Í þeima hlut má marka, er nú mun ek segja,
hverr dyrðarmaðr Eysteinn konungr var 26v15).
Resultaterne af min egen undersøgelse kan hvad þeima

og þvísa angår, sammenfattes på følgende vis.1
Formen þeima (dat. sg.mask. og dat. pl.), der langt ned

i tiden og ikke helt sjældent bruges i norsk ved siden af
þessum, ses på grundlag af ONP’s citatsamling brugt ikke
helt så sparsomt i islandsk som tidligere antaget. Formen er
ikke, som flere steder antydet af Katrín Axelsdóttir – med
henvisning til tidligere forskning – bundet til det poeti-
ske sprog eller kun fundet i stivnede ordforbindelser som
fx i det faste udtryk með þeima hǽtti. Den kronologiske og
kildemæssige fordeling af formerne indikerer imidlertid at
forbilledet for sprogbrugen skal findes i Norge. Formen
bruges i begge sprog/dialekter mere i singularis end i plu-
ralis.
Som også Katrín Axelsdóttir konstaterer, kan den

islandske brug af þvísa (dat. sg. neut.) ikke sidestilles med
brugen af þeima. Dette understøttes af den kronologi-
ske fordeling af þvísa-eksemplerne i ONP’s citatsamling.
Mens man her kun finder få eksempler på þeima fra 1200-
tallet, finder man ved þvísa en række eksempler kronolo-
gisk ret jævnt fordelt op gennem tiden. Forekomster af
þvísa i islandske kilder peger derfor ikke i samme grad i
retning af norsk påvirkning.
Sammenlignet med þeima har þ(v)ísa en forholdsvis lille

udbredelse i gammelnorsk. Generelt er brugen ikke be-
grænset til faste udtryk, men i den yngste af de undersøgte
kilder, Thómass saga erkibiskups (c1300), er det dog i ud-
præget grad tilfældet, idet man kun finder formen i ud-
trykket þ(v)ísa nǽst. Dette er interessant i relation til for-
holdene i den af Katrín Axelsdóttir undersøgte (islandske)
Guðmundar saga (D), hvor fire af fem eksempler på þvísa
netop optræder i dette udtryk. Da den pågældende tekst
også udviser andre norvagiserende træk, forekommer det
sandsynligt at þvísa nǽst som et fast udtryk er overtaget
fra gammelnorsk. Dette harmonerer også med at alle fire
islandske þvísa nǽst-eksempler i ONP’s citatsamling er re-
lativt unge (fra efter c1325).
I nom. sg.mask./fem. dominerer den yngre analogiske

form þessi hos begge skrivere, dog særlig i B. I A er forhol-
det mellem sjá og þessi således 29:35, mens det i B er 4:13.2
Til sammenligning kan tabel 5.64 anføres, hvis grundlag
er Tafla 3 og Tafla 4 i Katrín Axelsdóttir (2003) suppleret
med tallene fra MskMS. Opstillingen er kronologisk ef-
ter de principper som bruges hos Katrín Axelsdóttir, hvor
udgangspunktet er den formodede tilblivelse for “original-
teksterne” (værkerne) og altså ikke de fysiske kilder (hånd-

1 I dette som i de følgende tilfælde henvises til Kjeldsen (2011) for videre
uddybning og dokumentation.

2Bemærk i denne forbindelse at forholdene i A ikke kan siges at
understøtte Katrín Axelsdóttirs ide om at det analogiske þessi i
nom. sg. først er indført i femininum – sandsynligvis i samsvar med
nom./akk. pl. neut. – hvorfra den har spredt sig til maskulinum, og
med tanke på hvor sparsomt materialet i det hele taget er, bør fokuse-
ringen på de to trin i udviklingen nok nedtones.
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Kilde mask. fem.
sjá þessi sjá þessi

“Ældste håndskrifter” 100% (73) 0% (0) 100% (66) 0% (0)
Jómsvíkinga saga i AM 291 4° 16,5 % (4) 83,5 % (20) 20% (1) 80% (4)
A 40,5% (15) 59,5 % (22) 52% (14) 48% (13)
B 30% (3) 70% (7) 12,5 % (1) 87,5 % (7)
Óláfs saga helga hin sérstaka 37% (7) 63% (12) 26,5 % (5) 73,5 % (14)
Heimskringla II 40% (8) 60% (12) 25% (5) 75% (15)
Heimskringla I og III 10,5 % (3) 89,5 % (25) 8,5 % (2) 91,5 % (21)
Möðruvallabók 45% (40) 55% (49) 32,5 % (21) 67,5 % (44)
Fornaldars. N. 13. årh. 35% (32) 65% (59) 29,5 % (12) 70,5 % (29)
Sturlunga 10,5% (4) 89,5% (34) 23,5 % (9) 76,5 % (29)
Fornaldars. N. c1300 og 14. årh. 22% (8) 78% (28) 22% (7) 78% (25)
Guðmundar saga biskups (D) 10,5% (4) 89,5 % (34) 4% (1) 96% (25)

Tabel 5.64: Pron. sjá vs. þessi i en række kilder

skrifterne), hvilket naturligvis langtfra er metodisk upro-
blematisk.1
Der synes i B ikke at være noget særlig bemærkelsesvær-

digt ved fordelingen af sjá og þessi. De fire eksempler med
sjá optræder på 10v, 11r, 11v og 13v (svarende til afsnit 21,
22, 23 og 27). Som det fremgår af tabel 5.65, hvor formerne
relateres til håndskriftsider og tekstafsnit, er fordelingen
noget ujævn i A, men om der er noget særligt at notere er
tvivlsomt. Dog kan det bemærkes at formen þessi er noget
mere frekvent i håndskriftets erde læg (18r–25v).
Udviklingen þess- → þessar- bevidnes ikke i MskMS,

hvorved forholdene adskiller sig noget fra situationen i de
af Katrín Axelsdóttir nævnte kilder. Sammenlign således
tabel 5.66 som svarer tilTafla 5 hos Katrín Axelsdóttir med
tilføjelse af de tilsvarende tal fra A og B.
Til sammenligning kan også anføres at man i det med

MskMS nogenlunde samtidige AM 519 a 4° finder fire til-
fælde med þessar- i dat. sg. fem. over for tyve tilfælde med
þess-, mens man i gen. sg. fem. og gen. pl. udelukkende fin-
der þess- (hhv. × 6 og × 2).2 I det noget ældre GKS 1157 fol
synes man derimod kun at finde den ældre form þess-.3
Nårman betragter denne oversigt, forstår man at Katrín

Axelsdóttir – efter at have konstateret at ændringen be-
gynder i 1200-tallet, men sandsynligvis senere end sjá →
þessi – bemærker at mere materiale må inddrages hvis man
vil komme til præcisere resultater. Det ældste eksempel på
en yngre form med þessar- i ONP’s citatsamling i en is-
landsk kilde er af þessarri verǫldu i ÓTOdd 244.17 (AM
310 4°, c1250–75), hvilket dog naturligvis ikke udelukker
at formen kan have optrådt før i sproget. Afspejler tallene

1Det kan til sammenligning også anføres at man i originaldiplomerne i
alle 20 tilfælde finder den yngre form þessi, men det må understreges at
de ældste eksempler med denne grammatiske kategori først optræder
i diplomer fra kort efter 1350.

2 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 314–15).
3 Jf. Beck (1993, s. 248–49). I det ifølge indekset én gang forekommende
‘þessare’ er der rimeligvis snarere tale om den ældre form þessi.

fra Heimskringla (I og III) forholdene i Kringla, som an-
tages skrevet mellem 1258 og 1264 (men næsten kun er be-
varet i afskrifter fra c1700), må udviklingen være begyndt
noget tidligere. Det er dog langtfra usandsynligt at det no-
get rodede billede i vid udstrækning skyldes kildernes sta-
tus af afskrifter. På trods af at afskrivere almindeligvis er
mere tro over for morfologiske forhold end ortografiske,
kan graden af troskab over for forlæggene variere betrag-
teligt mellem individuelle afskrivere, hvilket i sig selv ville
være en tilstrækkelig forklaring på de varierende forhold
i kilderne. Som allerede tidligere anført understreger det
imidlertid også et centralt problem ved anvendelsen afmid-
delalderlige afskrifter i sproglige undersøgelser. Så meget
desto vigtigere synes inddragelsen af det originale diplom-
materiale derfor at være. Desværre er de relevante former i
dette materiale imidlertid sparsomt belagt, menman finder
dog både den ældre form þess- og den yngre form þessar-
repræsenteret. Den sidstnævnte form er omtrent dobbelt
så hyppig som den førstnævnte, men det er interessant at
fire af seks eksempler på þess- optræder i diplomer fra efter
1430. De ældre former har altså fortsat været i aktiv brug
i hvert fald et stykke inde i 1400-tallet og behøver i hånd-
skrifter fra denne periode ikke nødvendigvis at betragtes
som spor af ældre forlæg.4
Som forventet bevidnes de senere udviklinger þenna →

þennan og þetta → þettað ikke af MskMS.5

4De ældre former med þess- forekommer i diplomerne 5 (1310), 55
(1378), 220 A × 2 (1431), 230 (1432) og 284 (1442). De yngre former
med þessar- er belagt 13 gange i diplomerne 15 (1341), 40B (1369*), 135
(1409), 137 A (1409), 217 (1431), 238 (1432), 241 (1433), 243 (1433), 253
(1434), 254 (1434), 287 (1442), 314 (1447) og 330 (1449).

5Udviklingerne bevidnes heller ikke af nogen af diplomerne, idet der
i samtlige 11 tilfælde i akk. sg.mask. skrives þenna (i diplomerne 29
(1357), 74 (1371), 101 (1396), 113 (1401), 133 (1408), 136 (1409), 137 A
(1409), 294 (1443), 334 (1450) og App. 2 × 2 (1326)). I App. 15 I fore-
kommer þennan ganske vist en enkelt gang, men diplomet er tydelig-
vis en forfalskning, der formentlig er udført c1600 (jf. Stefán Karlsson
1963, § 4.67). Diplommaterialet kan dermed ikke bidrage til belysnin-
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Side sjá þessi Side sjá þessi Side sjá þessi

1r 1 9v 1 24v 1
3r 1 1 18v 2 3 25v 3
4r 1 1 19r 2 3 26v 2 1
4v 1 19v 2 27v 1
5v 3 2 20r 1 1 30r 1
6r 1 1 20v 1 2 30v 2
7v 3 2 21r 1 32v 1
8r 1 21v 1 33r 1
8v 1 1 23v 2 34r 1
9r 1 2 24r 3 36r 1

Afsnit sjá þessi Afsnit sjá þessi Afsnit sjá þessi

1 1 19 1 3 47 1
4 1 1 34 2 3 48 1
5 1 1 35 2 5 51 1
7 1 37 1 53 1
12 2 1 38 1 3 57 1
13 1 1 40 2 59 1
14 1 1 42 1 61 1
16 2 2 43 1 3 71 1 1
17 1 44 1 75 1
18 2 1 46 3 83 1

Tabel 5.65: Fordelingen af sjá og þessi i A

Kilde þess- þessar-

“Ældste håndskrifter” 100% (79) 0% (0)
Jómsvíkinga saga i AM 291 4° 70,5% (12) 29,5 % (5)
A 100% (36) 0% (0)
B 100% (10) 0% (0)
Heimskringla II 68% (17) 32% (8)
Heimskringla I og III 59% (20) 41% (14)
Möðruvallabók 97% (101) 3% (3)
Fornaldars. 13. årh. 67,5 % (58) 32,5 % (28)
Sturlunga 47% (34) 53% (38)
Fornaldars. c1300 og 14. årh. 42,5 % (17) 57,5 % (23)
Guðmundar saga biskups (D) 41,5 % (10) 58,5 % (14)

Tabel 5.66: þess- vs. þessar- i en række kilder
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Former med þess- skrives i A dels som forkortelser med
⟨s⟩, fx ‘þs ı’, og dels med ⟨ſſ ⟩, fx ‘þeſſı’. Som det fremgår
af tabel 5.67, hvor skrivemåderne ‘þs -’, ‘ꝥs-’ og ‘þeſſ-’ rela-
teres til håndskriftsider og tekstafsnit, fordeles varianterne
ikke jævnt i håndskriftet. Mens der ikke kan noteres noget
særligt ved fordelingen af eksemplerne på denmindre hyp-
pige skrivemåde ‘ꝥs-’, kan der ved ‘þeſſ-’ registreres samme
tendens som ved visse andre hyppige skrivemåder, nemlig
at de uforkortede former er særlig frekvente i sidste del af
håndskriftet.

5.4.3.4 Det demonstrative pronomen sjalfr

Det demonstrative pronomen sjalfr manifesteres som vist
i tabel 5.68.
Til formerne er der intet særligt at bemærke.

5.4.3.5 Det demonstrative pronomen slíkr

Manifestationen af pronomenet slíkr fremgår af tabel 5.69.
Til formerne er der intet særligt at bemærke.

5.4.3.6 Det demonstrative pronomen þvílíkr

Det demonstrative pronomen þvílíkr manifesteres i A som
vist i tabel 5.70.
I B optræder pronomenet kun to gange i dat. sg. fem.

‘þ lıcrı’ og akk. sg. neut. ‘þvılıct’.
Til formerne er der intet særligt at bemærke.

5.4.4 Indefinitte pronomener
I nærværende afsnit behandles de indefinitte pronome-
ner allr, annarr, annarrhvárr, báðir (pl.), einn, einnhverr,
engi, hvárgi/hvárigr, hvárr (herunder også det interroga-
tive pronomen), hvárrtveggi, hvatki, hvergi, hverr (herun-
der også det interrogative pronomen), hvetvetna, manngi,
neinn, nøkkurr (nekkverr/nakkvat) og sumr i nævnte ræk-
kefølge

5.4.4.1 Det indefinitte pronomen allr

I nærværende afhandling er allr blevet rubriceret som et in-
definit pronomen, men det kunne med lige så stor ret be-

gen af en eventuel forekomst af den analogiske form þennan i perio-
den før 1450, og det samme gælder – som ventet – om þetta → þettað.
ONP’s citatsamling viser imidlertid at formen þennan dukker op hos
islandske skrivere ikke blot i første del af 1400-tallet, men at det tilmed
formentlig sker allerede i anden halvdel af 1300-tallet og således tid-
ligere end antaget af Katrín Axelsdóttir, som dog heller ikke baserer
en datering til et stykke ind i 1400-tallet (s. 61) på egne observatio-
ner, men henviser (s. 44–6) til tidligere redegørelser, specielt Björn
K. Þórólfsson (1925, s. 46–7). Af tidlige eksempler kan således næv-
nes Mich 683.19 (AM 657 a–b 4°, c1350), GBpB 585.26 (AM 657 c 4°,
c1340–90) og RbEM 26.16 (AM 71 4°, c1375–1400). Formen þettað
ses ikke middelalderligt belagt i ONP’s citatsamling, og der rokkes så-
ledes ikke ved fænomenets eftermiddelalderlige placering hos Katrín
Axelsdóttir (2003, s. 59–61).

tragtes som et adjektiv. Det manifesteres i A og B som vist
i tabel 5.71. Der er intet særligt at bemærke til formerne.

5.4.4.2 Det indefinitte pronomen annarr

Manifestationen af annarr i A og B fremgår af hhv. tabel
5.72 og 5.73, der inkluderer eksempler med det tilsvarende
ordinaltal (når det ikke optræder som romertal).
Til variantformernes distribution er der intet at be-

mærke, når man ser bort fra den allerede i afsnit 4.4.5.2.10
og 5.4.2.1 omtalte tendens til at foretrække ⟨ƞ⟩ i første del
af A, mens der i sidste del af A foretrækkes ⟨ɴ ɴ⟩.

5.4.4.3 Det indefinitte pronomen annarrhvárr

I A optræder pron. annarrhvárr én gang i nom. sg.mask.
‘aɴaʀ hvaʀ’ 23r48.1 Som bemærket i de Leeuw vanWeenen
(2007, s. 299) kan det dog diskuteres omman overhovedet
har opfattet det som ét pronomen, idet det i modsætning
til samtlige andre pronomener med dobbeltfleksion konse-
kvent bevarer en sådan.

5.4.4.4 Det indefinitte pronomen báðir

Manifestationen af det indefinitte plurale pronomen báðir
fremgår tabel 5.74.
Det i A enkeltstående eksempel med ⟨ǫ⟩ i dat. pl. optræ-

der i poesi (‘bǫþō’ 23v1).2

5.4.4.5 Det indefinitte pronomen einn

Manifestationen af pronomenet einn fremgår af tabel 5.75,
der også inkluderer former af det tilsvarende kardinaltal.
Hos hver af skriverne finder man desuden to eksem-

pler med svag bøjning. I A drejer det sig om to tilfælde
i nom./akk. sg. neut. ‘eına’ 18v39 og 22r24, mens det i B
drejer sig om to tilfælde med akk. sg. neut. ‘eına’ 11r54 og
11v18.
Til bøjningen er der intet at bemærke, og det samme

gælder for variantformernes distribution, når man ser bort
fra den allerede i afsnit 4.4.5.2.10 og 5.4.2.1 omtalte tendens
til at foretrække ⟨ƞ⟩ i første del af A, mens der i sidste del
af A foretrækkes ⟨ɴ ɴ⟩.

1Desuden er annat hvárt belagt to gange som konjunktion i A, jf. afsnit
5.11.2.

2Om /á/ < //, se afsnit 4.4.3.2.2.
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Side þs- ꝥs- þeſſ- Side þs- ꝥs- þeſſ- Side þs- ꝥs- þeſſ-
1r 1 19r 9 28v 5
2r 2 4 2 19v 8 29r 4
2v 3 3 20r 3 29v 3
3r 3 20v 3 1 30r 2 1
3v 8 21r 7 1 30v 2
4r 6 2 21v 2 3 31r 1
4v 4 22r 6 1 31v 1 2
5v 7 1 22v 11 32r 2 2
6r 5 23v 6 32v 1 1
6v 1 2 24r 8 1 1 33r 3
7r 1 1 24v 3 2 33v 1 4
7v 5 3 1 25r 3 34v 1
8r 1 25v 7 2 35v 1
8v 3 1 26r 3 4 36r 1 2
9r 3 26v 6 2 2 36v 4
9v 3 27r 5 37r 2
18r 1 27v 1 1
18v 6 28r 1

Afsnit þs- ꝥs- þeſſ- Afsnit þs- ꝥs- þeſſ- Afsnit þs- ꝥs- þeſſ-
1 1 37 1 57 1
3 3 5 2 38 4 1 59 2
4 5 2 39 2 63 1
5 13 2 40 9 4 64 1
6 1 41 15 1 65 1 1
7 1 42 2 67 1
8 1 43 11 1 68 2
9 2 44 4 3 69 1
11 2 45 1 70 1
12 2 1 46 7 4 71 1 1
13 3 47 3 2 72 2
14 5 48 2 73 4
15 4 2 1 49 1 74 1
16 3 3 1 50 4 2 2 76 1
18 2 1 51 1 81 1
19 8 52 3 82 1 2
34 7 53 3 1 83 4
35 17 55 13
36 1 56 1 1

Tabel 5.67: Fordelingen af ‘þs -’, ‘ꝥs-’ og ‘þeſſ-’ i A
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mask. fem. neut.
A: NS ſıalꝼr 43 ſıalꝼ 4

AS ſıalꝼ  5 ſıalꝼt 4
ſıalꝼan 3

DS ſıalꝼō 2 ſıalꝼ 
ſıalꝼ

GS ſıalꝼſ 3
NP ſıalꝼ͛ 9

ſıalꝼır 2

︸ ︷︷ ︸
GP ſıalꝼ ᷓ

B: NS ſıalꝼr 5
Sıalꝼr

AS ſıalꝼan ſıalꝼt

GS ſıalꝼſ 3
NP ſıalꝼır

︸ ︷︷ ︸
DP ſıalꝼō

Tabel 5.68: Pron. sjalfr i A og B

mask. fem. neut.
A: NS ſlıcr 3 ſlıc ſlıct 6

Slıct 2

AS ſlıcan 5 ſlıca 2 ſlıct 39

DS ſlıcō 3 ſlıc  4 ſlıco 4

GS ſlıcſ 5
NP ſlıc ͛ 2

AP ſlıca 5 ſlıcar 2 ſlıc 2

︸ ︷︷ ︸
DP ſlıcō 6

GP ſlıc ᷓ 3
ſlıcra 2

B: NS ſlıcr 2

AS ſlıcan ſlıca ſlıct
ſlıc 

DS ſlıco
NP ſlıc 2

AP ſlıca ſlıcar ſlıc

Tabel 5.69: Pron. slíkr i A og B

mask. fem. neut.
NS þlıcr

AS þlıcan 2 þvılıca þ lıct 3

DS þlıcō 3
þvılıcō

AP þlıcar

︸ ︷︷ ︸
DP þılıcō

Tabel 5.70: Pron. þvílíkr i A
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mask. fem. neut.
A: NS allr 17 oll 3 allt

AS allan 13 alla 9 allt 110
Allt

DS ollō 6 allrı 10 ollo 29

GS allz 6 allz 5
Allz Allz

NP all ͛ 51 allar 2 oll 6
allır 31
All ͛ 3
Allır 2

AP alla 24 allar 7 oll 5
ꜹll
Avll

︸ ︷︷ ︸
DP ollō 46

Ollō

GP allra 37
Allra

B: NS allr 5 ꜹll 2 allt 8
Allt

AS allan 5 alla 6 allt 12
alł

DS allrı ꜹllo 3
ollo 2

GS allz 5 allz
NP allır 16 ꜹll 3

Allır 3 ǫll

AP alla 2 ꜹll 5

︸ ︷︷ ︸
DP ollō

ꜹllom
ꜹllō

GP allra 8
Allra

Tabel 5.71: Pron. allr i A og B

mask. fem. neut.
NS aɴaʀ 20 oƞor 3 aƞat 8

aƞaʀ 11 Avɴor 2 aɴat 5
aɴaʀ 2 oɴor aɴat 4
aƞaʀ oɴor
Aɴaʀ Oɴor

AS aƞan 14 aþra 4 aɴat 11
aɴan 13 aðra 4 aƞat 7
aɴan 9 aþ ᷓ 3 Aɴat 2
aƞan Aþra aɴat 2
aƞā Aɴat

DS oþrō 5 aƞaʀı 2 oþro 10
oðrō 3 aɴaʀı oðro 6
ꜹðrō oþ ͦ 3
ꜹþrō ꜹþro 2

ꜹðro

GS aɴarſ 2 aɴarſ
aɴarſ aƞarſ
aƞarſ

NP aðr ͛ 9 aꝺrar oɴor
aþr ͛ 5 aðrar oƞor
aðrır 2
aþrır

AP aþra 7 oɴor
aþ ᷓ 6 oƞor
aðra 3

︸ ︷︷ ︸
DP oþrō 16

oðrō 7
ꜹðrō 2
ꜹþrō 2

GP aƞaʀa 7
aɴaʀa 4
aɴaʀa 2
aɴaʀa

Tabel 5.72: Pron. og num. annarr i A
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mask. fem. neut.
NS an 4 ꜹnnvr an 3

annaʀ

AS an 9 aþra 2 an 6
anƞ 6 anƞ
aṅaṅ
anāƞ
aaƞ

DS ꜹþrō 3 annaʀı 2 ꜹþro 7
aþrō aaʀı oþro

ǫþro

GS annarſ annarſ
NP aþrır 5

aðꝛır

AP aþra aþrar ꜹnn

︸ ︷︷ ︸
DP ꜹþrō 5

ǫþrō

GP aaʀa

Tabel 5.73: Pron. og num. annarr i B

mask. fem. neut.
A: NP baþ͛ 31 beþı 2

baþır 4
baðır

AP baþa 5 baþar beþı 5
baða

︸ ︷︷ ︸
DP baþō 12

bǫþō

GP beɢıa 7
B: NP baþır 2 beþı

baꝺır

AP baꝺa beþı 2

︸ ︷︷ ︸
DP baþō

Tabel 5.74: Pron. báðir i A og B

mask. fem. neut.
A: NS eıɴ 20 eın 11 eıtt 6

eıƞ 20
eıƞ
Eıɴ

AS eıƞ 22 eına 12 eıtt 40
eıɴ 15 eıt
Eıɴ 2
Eıƞ

DS eınō 16 eıƞı 5 eıno 16
eıɴı 4
eıɴı 3

GS eınſ 6 eıƞar 3 eınſ 2
NP eın͛ 5 eın

eınır

AP eına 2

︸ ︷︷ ︸
DP eınō 3

GP eıɴa 3
eıɴa
eıƞa

B: NS eı 9 eın 3 eıtt 2
eí Eın

AS eı 14 eına 4 eıtt 10
eıƞ 2 eıt 2
eın Eıtt 2

eítt 2
eıṫ
Eítt

DS eınom 2 eıı 3 eıno 5
eınō

GS eınſ 3
NP eınır 2

︸ ︷︷ ︸
GP eıa

Tabel 5.75: Pron. og num. einn i A og B
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5.4.4.6 Det indefinitte pronomen einnhverr

Det indefinitte pronomen einnhverr manifesteres i A og B
som vist i tabel 5.76.1

mask. fem. neut.
A: NS eıƞhveʀ

AS eıƞhvƞ͛ 3 eınhvı͛a 4 eıtthvt͛ 4
eıɴhvɴ͛ 2 eıtt hvt͛ 3
eıƞhvƞ͛
Eıƞ hvƞ͛

DS eınhvr͛ı eınhvı͛o
eın·hvı͛o

GS eınhvr͛ar

︸ ︷︷ ︸
DP eınhvı͛ō

B: AS eı huerıa eıtt hvt͛ 3
eıt huert
eıt hvt͛
eıtt hvert
eıtt hvt͛t

DS eınhvı͛o 2
eınhuerıo

Tabel 5.76: Pron. einnhverr i A og B

Bemærk at begge skrivere gennemfører ein- uden for
nom./akk. sg.mask. einn- og nom./akk. sg. neut. eitt- og
således ikke udviser eksempler på former som einahverja
og einuhverju,2 hvilket stemmer overens med forholdene i
flere samtidige håndskrifter. Ændringerne i bøjningen af
einnhverr i islandsk er kortfattet beskrevet i de Leeuw van
Weenen (2007, s. 299–300). Allerede i det ældste hånd-
skriftmateriale finder man enkelte eksempler på former
med ubøjet førsteled, men der er tale om sjældne undta-
gelser, og GKS 1157 fol fra århundredets midte rummer ek-
sempelvis ingen eksempler på former med ubøjet førsteled
(dog er kun få kategorier belagt). I de medMskMS nogen-
lunde samtidige håndskrifter AM 291 4° og AM 519 a 4°
er forholdene som i MskMS, idet man kun finder bøjning
af begge led i nom. sg.mask. og nom./akk. sg. neut. (som
i MskMS er gen. sg.mask./neut. dog ikke belagt). I den

1 Samtlige former er henført til einnhverr, hvad enten der er tale om sær-
eller sammenskrivning af leddene, men eventuel særskrivning fremgår
af tabellerne.

2Det i B enkeltstående eksempel med ‘eı huerıa’ i akk. sg. fem. må en-
ten betragtes som en skrivefejl eller som en form påvirket af den til-
svarende maskuline.

noget yngre Möðruvallabók finder man til gengæld to ek-
sempler med einuhverju ved siden af det dominerende ein-
hverju, og man finder (mindre overraskende) også bøjning
af førsteleddet i gen. sg.mask. einshvers. I de maskuline og
neutrale genitivformer kan man da også finde bøjet første-
led i yngre kilder. Det er således den eneste kategori med
bøjning af førsteleddet ud over nom./akk. sg. i mask. og
neut. i Oddur Gottskálkssons Nye Testamente og i Gud-
brandsbiblen.
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5.4.4.7 Det indefinitte pronomen engi/engr

Manifestationen af pronomenet engi/engr fremgår af tabel
5.77.

mask. fem. neut.
A: NS eng 22 eng 2 eckı 3

engı 12
Eng 5
Engı
øngı
øngr 2

AS øngan 9 ønga 4 eckı 3
engan enga 3
engı Enga

DS øngō 2 øng 2 engo 4
øng 2 øngaʀı øngv 3
engō ngrı øngo 2
eng engv

Engv
ęngo

GS enſkıſ 3 enſkıſ 3
Enſkıſ

NP eng͛ eng 2
øngvır engı

AP ønga øngar 2 eng 4
ængar ng

B: NS eng 6 eng 3 eccı 5
engı 3 eckı

AS eng 2 Enga eccı 7
ong ong ᷓ ekcı 3
ǫng eı 3

eckı 2
Eccı
Eckı

DS engō 3 ǫng engo 5
ǫngō ꜹngo

GS encıſ 2
enkıſ

AP ꜹngar 2 engı 3

︸ ︷︷ ︸
DP ǫngō

Tabel 5.77: Pron. engi i A og B

For at tydeliggøre forholdet mellem former med eng- og
øng(v)- er oversigten simplificeret i tabel 5.78, hvor rodvo-
kalens første stavelse er normaliseret i overensstemmelse
med håndskriftets skrivemåder.

mask. fem. neut.
A: NS eng- 40 eng- 2 (ekk-) 3

øng- 3

AS øng- 9 eng- 4 (ekk-) 3
eng- 2 øng- 4

DS øng- 4 øng- 4 eng- 7
eng- 2 øng- 5

GS (ensk-) 3 (ensk-) 4
NP eng- 1 eng- 3

øngv- 1

AP øng- 1 øng- 2 eng- 4
eng- øng-

B: NS eng- 9 eng- 3 (ekk-) 5

AS eng- 2 eng- (ekk-) 17
øng- 2 øngv-

DS eng- 3 øng- eng- 5
øng- øng-

GS (enk-) 2
AP øng- 2 eng- 3

︸ ︷︷ ︸
DP øng-

Tabel 5.78: eng- og øng(v)-former i A og B

Til eng- og øng(v)-formernes fordeling i håndskriftet er
der intet særligt at bemærke hos nogen af skriverne. Som
det fremgår af tabel 5.78, bruges formerne til gengæld på
ingen måde ligeligt i de enkelte grammatiske kategorier.
I A er eng- særlig dominerende i formen engi (uan-

set grammatisk kategori), og eng- dominerer således i
A. Men ser man bort fra nom. sg.mask./fem. og nom./
akk. pl. neut., er formerne med øng(v)- næsten dobbelt så
hyppige som formerne med eng- (hhv. 30 og 17 tilfælde).
I B kan der i vid udstrækning spores tilsvarende tenden-

ser. I formen engi (uanset grammatisk kategori) er eng- såle-
des enerådende. I andre kategorier finder man til gengæld
en række eksempler med øng(v)-, selvom eng- i modsæt-
ning til i A dog svagt dominerer (11 eksempler med eng-
over for 9 eksempler med øng(v)-).
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For at indsætte forholdene iMskMS i en bredere sprog-
historisk sammenhæng opstilles bøjningen af engi i en
række kronologisk ordnede islandske kilder i tabel 5.79 og
5.80. Hvis ikke andet angives, er former og angivelser af
antal eksempler hentet fra oversigterne i de Leeuw van
Weenen (2007).1
Referencetallene i tabel 5.79 og 5.80 på side 270 og 271

refererer til følgende kilder:

1. Holm perg 15 4°, c12002

2. AM 677 4°, c1200–253

3. GKS 1157 fol, c1250

4. MskMS, hånd A

5. MskMS, hånd B

6. AM 519 a 4°, c1280

7. AM 291 4°, c1275–13004

8. AM 656 I 4° og AM 325 V 4°, c1300–255

9. Möðruvallabók (AM 132 fol, kun prosa), c1330–706

10. Eyrbyggja saga i WolfAug 9 10 4°, c1330–707

11. AM 351 fol, c1360–1400

12. Gudbrandsbiblen, 15848

I 1 og 3 finder man desuden hhv. ét og to tilfælde med
stærk bøjning i nom. sg.mask. øngr (öngr). Derudover fin-
derman i oversigterne i de Leeuw vanWeenen (2007) også
hvert ét tilfælde med dat. sg. fem. einigri (i 1), nom. pl. fem.
einigar (i 3), akk. pl. fem. einigar (i 3) og gen. pl. einigra (i 1).

1 de Leeuw vanWeenen (2007, s. 309–10) redegør også kort for forhol-
dene i de ældste norske håndskrifter og i det norske Holm perg 6 fol,
c1275, men dette materiale inkluderes ikke i oversigterne i nærværende
afhandling. De vigtigste forskelle i udviklingen på Island og i Norge
er at man i gno. tidligt finder formen engan i akk. sg.mask., mens man
hverken synes at finde formermed /ø/ ellermed indskud af /v/. I over-
ensstemmelse med praksis i de Leeuw van Weenen (2007) anvendes
der i oversigterne ‘øng(v)-’ i de ældste kilder (1–2), mens der anvendes
‘öng(v)-’ i de resterende. Til gengæld skelnes der ikke mellem former
med eing- og eng-, da det fra et morfologisk perspektiv forekommer
mindre interessant.

2 Former i kantet parentes er hentede fra AM 645 4° (ingen eksakt tal-
angivelse). Af de Leeuw vanWeenens kommentarer synes det ikke at
fremgå hvorvidt formerne optræder i håndskriftets første eller anden
del (dateret til hhv. c1220 og c1225–50).

3 Ingen optælling af former.
4Kun optælling af former hvor morfologisk variation forekommer
(i akk. sg.mask.).

5 Ingen optælling af former, men de i parentes anbragte former er min-
dre hyppige varianter.

6Tallene i akk. sg. er hentet fra de Leeuw van Weenen (2000, s. 214),
ikke fra de Leeuw van Weenen (2007, s. 315).

7Kun optælling af former hvor morfologisk variation forekommer.
8 Ingen optælling af former, men de i parentes anbragte former er min-
dre hyppige varianter.

Den i A to gange forekommende stærkt bøjede
nom. sg.mask. ‘øngr’ (32v3 og 34v41) optræder i poesi.9
Den analogiske form på -an i nom. sg.mask. er næsten

enerådende i A,mens den formentlig slet ikke forekommer
i B.10 B kan have overtaget de ældre former fra et forlæg,
men da anden halvdel af 1200-tallet under alle omstændig-
heder ud fra det her opstillede materiale at dømme kan be-
tragtes som en overgangsfase hvad indførelsen af den se-
kundære form på -an angår, er en sådan tolkning forment-
lig ikke nødvendig.
I dat. sg. fem. finder man ved siden af tre tilfælde med

den også i B forekommende form öngri ét eksempel med
trestavelsesformen öngarri (‘øngaʀı’ 30r19, afsnit 56). I
sammenligningsmaterialet er en sådan form kun registre-
ret i AM 519 a 4°, og de Leeuw van Weenen (2007,
s. 315–16) bemærker med rette at den deri vil kunne for-
klares som en norvagisme,11 og at man først med mere ma-
teriale vil kunne afgøre om sådanne former har vundet fod-
fæste på Island. Eksemplet i A viser at formen i sidste del af
1200-tallet også kan optræde i en tekst der, i modsætning
til Alexanders saga (AM 519 a 4°), ikke præges af norvagis-
mer i udpræget grad.
I gen. sg.mask./neut. finder man i A den alment ud-

bredte form enskis, mens man i B i alle tre tilfælde finder
enkis. Som det fremgår af oversigten, er former uden -s-
ligeledes enerådende i det nogenlunde samtidige AM 519
a 4°, hvor formen dog er engis, en form som også er be-
lagt i kilderne fra 1300-tallet. Blandt de undersøgte kilder
dukker formen med -k- (enkis) ellers tidligst op i AM 351
fol fra anden halvdel af 1300-tallet, og den optræder også
som en variantform i Gudbrandsbiblen. ONP’s citatsam-
ling røber imidlertid at den også er belagt i ældre kilder.12
Den optræder således i AM 325 II 4° (c1225) og AM 645 4°
(c1225–50). Fra perioden c1300–50 rummer citatsamlin-
gen elleve eksempler, hvoraf syv er sikkert islandske (fra
fem forskellige kilder).
Hos begge skrivere finder man blot et enkelt eksempel

på en form med -v- (nom. pl. mask. ‘øngvır’ 9r22 i A og
akk. sg. fem. ‘ong’ᷓ 16v42). Som det fremgår af sammenlig-
ningsmaterialet, har formermed og uden -v- eksisteret side
om side lige fra de tidligste håndskrifters tid (i islandsk).
Den meget sparsomme brug af former med -v- harmone-
rer blandt andet med forholdene i de medMskMS nogen-
lunde samtidige AM 291 4° og AM 519 a 4°.

9Om denne form, se fx de Leeuw van Weenen (2007, s. 310–11 og
316). Formen optræder almindeligvis netop i poesi, men at den også
kan forekomme i prosakontekst, derom vidner flere belæg i ONP’s
citatsamling.

10Bemærk dog at alle former er forkortede i B, hvorfor det principielt
ikke kan afvises at der er tale om formen på -an. Dette må dog be-
tragtes som mindre sandsynligt i lyset af at de pågældende forkortede
former i alle sikre tilfælde (i andre grammatiske kategorier) anvendes
for engi/öngi.

11 Sekundære former som engarrar og engarri er således enerådende i
det norske Holm perg 6 fol (c1275), jf. de Leeuw van Weenen (2007,
s. 310).

12 Jeg takker ordbogsredaktør Helle Degnbol for disse oplysninger.
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mask. fem. neut.
NS 1 engi 68 engi 1 etki 21, ekki 4, eki 1

2 engi engi ekki, eki
3 engi 58 engi 9 ekki 2
4 engi 40 engi 2 ekki 3
5 engi 9 eng 3 ekki 6
6 engi 39 engi 7 ekki 12
7 engi engi ekki
8 engi
9 engi 193, eng 1 engi 44 ekki 103
10 engi engi ekki
11 engi 87, enginn 2 engi 6, engin 1 ekki 3
12 enginn (engi) engin (engi) ekkert (ekki)

AS 1 engi 20 enga 7, ønga 3, øngva 1, [engva] etki 57, ekki 9, eki 1
2 engi øngva ekki, eki
3 engi 20 enga 2, öngva 2, engva 1 ekki 1
4 öngan 9, engan 1, engi 1 enga 4, önga 4 ekki 3
5 engi 2, öngi 2 enga 1, öngva 1 ekki 17
6 engan 6, öngan 6, engi 1 önga 2, enga 1 ekki 83
7 öngan 8, engan 1, engi 1 enga ekki
8 engi/öngan
9 engan 77, engi 4, engin 3, engvan enga 45, engva 2 ekki 970, ekk 2
10 engan 7, öngan 2, öngvan 1 önga 2 ekki
11 engan 24 enga 11 ekki 7
12 öngvan öngva ekkert (ekki)

DS 1 øngum 8, engum 4 engri 1 øngu 14, engu 3
2 øngum øngri øngu
3 engum 12, öngum 3 engu 12, einugi 2, enugi 1, öngu 1
4 öngum 4, engum 2 öngri 3, öngarri 1 engu 6, öngu 5
5 engum 1, øngum 1 öngri 1 engu 5, öngu 1
6 öngum 4, engum 1 öngarri 1 öngu 7, engu 1, einugi 1
7 öngum öngu
8 öngum
9 engum 44 engri engu 56, öngu 4
10 öngum 4, engum 1 engri 7 öngu 6, engu 1
11 engum 8 engu 23
12 öngvum (öngum) öngri öngvu (öngu)

GS 1 einskis 1 [engrar] einskis 14
2 enskis enskis
3 enskis 2 enskis 6, einskis 1
4 enskis 3 enskis 4
5 enkis 3
6 engrar 3 engis 5
7 enskis enskis
8 enskis (engis)
9 engis 13 engrar 3 engis 28
10 engis engrar engis 28
11 engis 1, einkis 1
12 einskis (einkis) öngrar einskis (einkis)

Tabel 5.79: Pron. engi i en række kilder (singularis)
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mask. fem. neut.
NP 1 engir 3, øngvir 2, øngir 1 engi 1

2 øngvir engi
3 engir 22, engvir 2 engar 1 engi 5
4 engir 1, öngvir 1 engi 3
5
6 engir 4, öngir 3 engi 2
7 öngvir engi
8 öng(v)ir
9 engir 16, öngvir 4, engvir 1 engar 5 engi 36
10 öngir 3, engir 1 öngar 3 engi
11 engir 4 engar 2 engi 3
12 öngvir öngvar engin

AP 1 enga 1, øngva 1 engar 1, øngar 1, øngvar 1 engi 1
2 øngva engi
3 enga 1 engar 4 engi 7
4 önga öngar 2, engar 1 engi 4, öngi 1
5 öngar 2 engi 3
6 önga 1 öngar 2 engi 1
7 önga engi
8 öngva (engva)
9 enga 7, engva 3 engar 9, engvar 2, öngvar 1 engi 36
10 enga 1, önga 1, öngva 1 engar 9, engvar 2, öngvar 1 engi
11 enga 2 engar 3, engar 1
12 öngva öngvar engin

︸ ︷︷ ︸
DP 1 øngum 2

2 engum, øngum
3 engum 1
5 öngum 1
6 öngum 3
8 öngum
9 engum 13
10 öngum 1
11 engum 2
12 öngvum (öngum)

GP 8 öngra
9 engra 5
10 engra 2
11 engra 1
12 öngra

Tabel 5.80: Pron. engi i en række kilder (pluralis)
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5.4.4.8 De indefinitte og interrogative pronomener
hvárgi og hvárigr

Pronomenet hvárgi optræder i A som nom. sg. neut.
‘hvartkı’, mens pronomenet hvárigr optræder som dat. pl.
‘hvarıgō’ i hvert ét tilfælde i A og B. Pronomenernes (eller
pronomenets) historie er kort opsummeret i de Leeuw van
Weenen (2007, s. 304–5), men da visse fejl i den tabella-
riske oversigt over forholdene omkring 1280 (Abb. 13) har
bevirket en forkert fremstilling af udviklingen, skal udvik-
lingen også skitseres her.1
Forholdene i de ældste håndskrifter er ifølge Larsson

(1891) (under opslagsordene huárge og hváregr) som vist i
tabel 5.81.2

mask. fem. neut.
NS hvárgi hvártki
AS hvártki
DS hvárungi
GS hvárrigrar

NP hvárigir

︸ ︷︷ ︸
DP hvárungi

Tabel 5.81: Pron. hvárgi/hvárigr i de ældste kilder

De Leeuw van Weenen (2007, s. 305), der i sin tabel
for forholdene omkring 1200 (Abb. 13) også har inklude-
ret AM 677 4° (c1200–25), anfører ud over de ovenfor
opstillede former akk. sg.mask. hvárungi. Da det eksakte
sted i håndskriftet ikke nævnes, har jeg ikke kunnet afklare
om der er tale om en trykfejl i tabellen for det forventede
hvárngi, hvilket dog må formodes.
Forholdene i GKS 1157 fol (c1250) er ifølge Beck (1993)

(under opslagsordene hvárgi, hvárigr og hvárugr) som vist i
tabel 5.82.3

1Det står mig ikke klart hvad grundlaget for den pågældende tabel er.
De fleste af formerne synes hentede fra GKS 1157 fol, hvis datering
ganske vist har været diskuteret (jf. note 6 på s. 27), men som ifølge
ONP bør dateres til c1250, en datering som de Leeuw vanWeenen til-
slutter sig andetsteds i artiklen. Andre former synes imidlertid hentede
fra AM 291 4° og/eller AM 519 a 4°.

2 I de følgende tabeller er former der udviser bøjning af sidsteleddet, sat
i halvfed. Der sættes parentes om former der i de pågældende frem-
stillinger ikke er disambiguerede mht. numerus, genus og kasus (når
det eksempelvis ikke angives eksplicit om der ved en singulær genitiv-
form hvárskis er tale ommaskulinum eller neutrum). I sådanne tilfælde
anføres formerne flere steder.

3Under hvárugr (en form der ikke er grundlag for at opstille) anfører
Beck (1993, s. 140) dativformen ‘huarumge’. Denne form er i ovenstå-
ende tabel blevet indført som det forventede hvárungi (en form som
med sikkerhed er belagt i håndskriftet i de tilfælde hvor nasalen udskri-
ves). Om overgangen /m/ > /n/ foran /g/, se Noreen (1923, § 258.1).

mask. fem. neut.
NS hvárgi (hvárgi) (hvár(t)ki)
AS (hvár(t)ki)
DS (hvárungi) hvárugi

hvárigu
GS (hvárskis) (hvárskis)
NP hvárigir (hvárgi)
AP (hvárgi)

︸ ︷︷ ︸
DP (hvárungi)

Tabel 5.82: Pron. hvárgi/hvárigr i GKS 1157 fol

Forholdene i de med MskMS nogenlunde samtidige
AM 291 4° og AM 519 a 4° er ifølge Larsson (1956) (un-
der opslagsordet hvárgi) og de Leeuw van Weenen (2009,
s. 129) som vist i tabel 5.83.

mask. fem. neut.
NS hvárgi
AS hvárgan hváriga hvárki
DS hvárigu

NP hvárigir

︸ ︷︷ ︸
DP hvárigum

Tabel 5.83: Pron. hvárgi/hvárigr i AM 291 4° og
AM 519 a 4°

Forholdene i Möðruvallabók og AM 351 fol er ifølge
de Leeuw van Weenen (2000, s. 214) og Fix (1984) (un-
der opslagsordet hvárgi) som vist i tabel 5.84.

mask. fem. neut.
NS hvárgi (hvárgi) hvárki
AS hvárki
DS hvárigum
GS (hvárskis) (hvárskis)
NP hvárigir (hvárgi)
AP hváriga (hvárgi)

︸ ︷︷ ︸
DP hvárigum

Tabel 5.84: Pron. hvárgi/hvárigr i Möðruvallabók og
AM 351 fol
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Pga. den fejlagtige fremstilling af forholdene omkring
1280 konkluderer de Leeuw van Weenen (2007, s. 305)
– med korrekt forbehold for materialets relative knap-
hed – at former på ubøjeligt -gi omkring 1350 kun benyttes
i nom. sg. i alle køn, akk. sg. neut. og gen. sg.mask./neut.,
mens man i de resterende finder former med bøjet sidste-
led.1 I forhold til de Leeuw van Weenens fremstilling ville
MskMS, der i såvel A som B har den plurale dativform
‘hvarıgō’, dermed udvise en noget yngre brug end hvadman
skulle forvente i sidste del af 1200-tallet. Som det fremgår
af tabellerne ovenfor, liggerMskMS imidlertid helt på linje
med de nogenlunde samtidige håndskrifter AM 291 4° og
AM 519 a 4°. MskMS er med andre ord med til at under-
bygge at det stadium somdeLeeuw vanWeenen regner for
indtrådt omkringmidten af 1300-tallet, allerede er indtrådt
omkring 1275.2 Når det gælder den i A én gang forekom-
mende form hvártki med bevaret -t-, ligger A på linje med
de ældste håndskrifter (og til dels GKS 1157 fol).

5.4.4.9 Det indefinitte og interrogative pronomen
hvárr

Det indefinitte og interrogative pronomen hvárr mani-
festeres som vist i tabel 5.85.

mask. fem. neut.
A: NS hvaʀ 13

AS hvarƞ 2

DS hvarō hvaʀı
Hvarō

GS hvarſ
B: NS hvaʀ 3 hvar

NP hvarır
hvar ͛

Tabel 5.85: Pron. hvárr i A og B

1Eller dette kunne hun i hvert fald have konkluderet. Rent fak-
tisk skriver hun: “dass schon um 1350 ein Zustand erreicht ist,
der im Nom./Akk. Sg.Neutr. und im Gen. Sg.Mask./Neutr. die al-
ten Formen bewahrt, an allen anderen Stellen aber Formen von
hvárigr/hvorugur verwendet”.

2 Som også de Leeuw van Weenen (2007, s. 305) bemærker, må Band-
les (1956, s. 374) oplysning om de gamle formers dominans i Gud-
brandsbiblen tages med et gran salt, idet de eneste citerede eksempler
på gamle former er singulære neutrale og feminine nominativformer,
mens det eneste eksempel i andre kasus henføres til hvorugur.

5.4.4.10 Det indefinitte pronomen hvárrtveggi

Det indefinitte pronomen hvárrtveggi manifesteres som
vist i tabel 5.86.
Mens man i A med sikkerhed finder hvárrtveggi med

gennemført bøjning af begge led, kan det ud fra det be-
lagtemateriale ikke fastslås om andetleddet er ubøjeligt i B,
idet det i de belagte kategorier under alle omstændigheder
skulle have -tveggja. Formerne kan derfor principielt også
henføres til et lemma hvár(r)tveggja med ubøjeligt andet-
led. Da en sådan form imidlertid er ekstremt sjælden helt
indtil c1500, er den sidstnævnte tolkning ikke sandsynlig.3

5.4.4.11 Det indefinitte pronomen hvatki

I A finder man én gang pronomenet hvatki belagt i
akk. sg. neut. ‘hvatkı’. Om dette pronomen, hvortil der
ikke er meget bemærke, se de Leeuw van Weenen (2007,
s. 306).

5.4.4.12 Det indefinitte pronomen hvergi

I B optræder pronomenet hvergi én gang i akk. sg.mask.
‘hvn͛gı’. Som en parallel til redegørelsen for forholdene
ved hvárgi skal der kort redegøres for forholdene i de
samme kilder, især fordi fremstillingen af forholdet i
de Leeuw vanWeenen (2007) i vid udstrækning kendeteg-
nes af de samme uhensigtsmæssigheder som omtalt i for-
bindelse med hvárgi.
Forholdene i de ældste håndskrifter ifølge Larsson

(1891) (under opslagsordet huerge) fremgår af tabel 5.87.
De i kantet parentes anbragte former er hentet fra
de Leeuw van Weenen (2007, s. 304), der må have excer-
peret dem fra AM 677 4° (som Larsson ikke behandler).4
Forholdene i GKS 1157 fol (c1250) er ifølge Beck (1993)

(under opslagsordet hvergi) som vist i tabel 5.88.5
Bemærk at de plurale neutrumformer hverigi er sat i

halvfed, selvom der vel egentlig er tale om en art kontami-
nationsformer mellem det ældre hvergi og formen hverig-.6
I de med MskMS nogenlunde samtidige AM 291 4° og

AM 519 a 4° finder man ifølge Larsson (1956) (under op-
slagsordet huerge) og de Leeuw vanWeenen (2009, s. 129)
blot nom. sg.mask. hvergi.
Forholdene i Möðruvallabók og AM 351 fol er ifølge

de Leeuw van Weenen (2000, s. 214) og Fix (1984) (un-
der opslagsordet hvergi) som vist i tabel 5.89.

3 For en oversigt over pronomenets udvikling i islandsk, se Katrín
Axelsdóttir (2005) og de Leeuw van Weenen (2007, s. 301–3) – be-
mærk dog at den sidstnævnte fremstilling på trods af at den først pu-
bliceredes i 2007 ikke har kunnet tage hensyn til den førstnævnte.

4 Former med bøjet sidsteled sættes i halvfed, mens der sættes rund pa-
rentes om former der i de pågældende fremstillinger ikke er nærmere
disambigueret mht. genus, numerus og kasus.

5Beck (1993, s. 140) anfører to dativformer ‘hueriumgi’ og ‘hverivngi’.
Begge er i den ovenstående tabel blevet indført som hverjungi (jf. kom-
mentarerne i note 3 på modstående side).

6ONP’s citatsamling rummer ikke eksempler på et nom. pl. hverig, og
en sådan form opstilles da heller ikke i Noreen (1923, § 477.2).
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mask. fem. neut.
A: NS hvaʀtveɢı 3

AS hvarntveɢıa hvaratveɢıo 2 hvartveɢıa
hvarƞtveɢıa
hvarƞtveɢıa

DS hvarōtveɢıa hvaʀıtveɢıo hvarotveɢıa 4

GS hvarstveɢıa 2
NP hvart͛veɢıo 4

︸ ︷︷ ︸
GP hvaʀatveɢıo

B: NS hvartveggıa
hvartveɢıa

AS hvartveggıa
hvartveɢıa

DS hvaro tveɢıa

Tabel 5.86: Pron. hvárrtveggi i A og B

mask. fem. neut.
NS hvergi [hvergi] hvertki
AS hverngi
GS hverskis hverskis

NP [hverigir] hverjagi [hvergi]
AP [hvergi]

Tabel 5.87: Pron. hvergi i de ældste kilder

mask. fem. neut.
NS (hvergi) (hvergi)
AS hverngi (hveriga)
DS (hverjungi) hverigri hverigo
GS (hverskis) (hverskis)

NP hverigir (hverigar) (hvergi)
(hverigi)

AP (hveriga) (hverigar) (hvergi)
(hverigi)

︸ ︷︷ ︸
DP (hverjungi)

Tabel 5.88: Pron. hvergi i GKS 1157 fol

mask. fem. neut.
NS hvergi (hvergi)
DS hverigu
GS (hverskis) (hverskis)

NP (hvergi)
AP (hvergi)

Tabel 5.89: Pron. hvergi i Möðruvallabók og AM 351 fol
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Der kan overordnet iagttages samme tendenser i udvik-
lingen som ved hvárgi, men pga. de ret få eksempler i de
undersøgte tekster fra tiden efter midten af 1200-tallet, er
det sværere at udtale sig med sikkerhed om udviklingen.
Det kan blot konstateres at det i B enkeltstående eksempel
med hverngi i akk. sg. neut. har den ældre form på -gi, som
genfindes i det rimeligvis lidt ældre GKS 1157 fol, og ikke
hverngan (eller hvernigan?),1 som senere dukker op2 (men
altså ikke i nogen af de undersøgte tekster).

5.4.4.13 Det indefinitte og interrogative pronomen
hverr

Det indefinitte og interrogative pronomen hverr mani-
festeres som vist i tabel 5.90.
Når det gælder distributionen af variantformer, kan det

noteres at de i B sjældnere, uforkortede former kun fore-
kommer i første halvdel af B, nemlig på 10v (× 2), 11r, 12r
(× 2), 13r og 13v (svarende til afsnit 21 (× 2), 22, 25, 26 og 27
(× 2)). Til fordelingen af forkortede og uforkortede skrive-
måder i A er der til gengæld intet at bemærke.

5.4.4.14 Det indefinitte pronomen hvatvetna
(hvetvetna)

Det indefinitte pronomen hvatvetna forekommer ikke i
B, men optræder i A i akk. sg. neut. som ‘hvetvetna’ 3r48
og 9v43. At formen har /e/ i første stavelse, harmonerer
med forholdene i det nogenlunde samtidige AM 519 a 4°
og den noget yngre Möðruvallabók,3 mens man i det li-
geledes nogenlunde samtidige AM 291 4° finder formen
med hot-.4 Det kan bemærkes at det ældste eksempel med
hvat- i ONP’s seddelsamling ifølge de Leeuw vanWeenen
(2007, s. 301) er fra Holm perg 11 4° (1325–75).5

5.4.4.15 Det indefinitte pronomen manngi

I A finder man (i poetisk kontekst) én gang pronomenet
manngi i akk. sg.mask. ‘mangı’ 5v25. Om dette pronomen,
hvortil der ikke er meget at bemærke, se de Leeuw van
Weenen (2007, s. 303–4).

5.4.4.16 Det indefinitte pronomen neinn

I A optræder pronomenet neinn fire gange som en egentlig
selvstændig form i akk. sg.mask. ‘neıƞ’ 1v19 og ‘neıɴ’ 22r17,

1 Formen hvernigan skulle forekomme ifølge Noreen (1923, § 477.2),
men er ikke belagt i ONP’s citatsamling.

2 Jf. Noreen (1923, § 477.2).
3 Jf. de Leeuw van Weenen (2000, s. 214–15, og 2009, s. 129).
4 Jf. Larsson (1956, s. 42). Om hot- < hvat-, se Noreen (1923, § 82.8).
5Om hvatvetna med dets sideformer, se de Leeuw van Weenen (2007,
s. 300–1), der dog forsømmer at henvise til Hreinn Benediktssons
(2002i, s. 479, note 10) påpegning af det urimelige i Noreens (1923,
§ 65) forklaring at /e/ skulle være opstået ved i-omlyd af /a/. Hreinn
Benediktsson mener – med rette – at en mere sandsynlig forklaring
er påvirkning fra vokalen i anden stavelse (en slags ernassimilation).

mask. fem. neut.
A: NS hveʀ 33 hv͛ 2 hvert

hvr͛ 16 Hvt͛
Hveʀ 7
hvʀ͛ 4
Hvr͛

AS hvɴ͛ 10 hvı͛a 5 hvt͛ 9
hvƞ͛ 3 Hvı͛a 1 hvert
hverɴ
hverƞ

DS hvı͛ō 14 hveʀı hvı͛o 7
hvr͛ı Hvı͛o 2

GS hverſ 2 hvſ͛ 8
hvſ͛ 2

NP hvı͛r 10

AP hv͛ 4
Hv͛

︸ ︷︷ ︸
DP hvı͛ō

B: NS hvr͛ 8 hv͛ 2 hvt͛
hur͛
Hvr͛
hꝩeʀ

AS hvn͛ hvı͛a hvt͛ 3
hut͛

DS hvı͛ō hvr͛ı hvı͛o 3
huı͛o
hverıo

GS hvs͛ hvs͛ 3
NP hverır hv͛ 2

hvı͛r

Tabel 5.90: Pron. hverr i A og B
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akk. sg. neut. ‘neıtt’ 8r33 og gen. pl. ‘neıɴa’ 28r21. Derud-
over finderman én gang nom. sg.mask. ‘ne eıɴ’ 29r44. Pro-
nomenet er ikke belagt i B.1

5.4.4.17 Det indefinitte pronomen nøkkurr
(nekkverr/nakkvat)

Manifestationen af pronomenet nøkkurr er som vist i tabel
5.91 og 5.92.
Hos begge skrivere finder man desuden nekkvi/nøkkvi i

adverbiel funktion (‘necq’ 22r3 og ‘nockvı’ 36r7 i A og ‘nocq’
11v48 i B), en ældre dat. sg. neut.
Inden forholdene hos de to hænder analyseres nærmere,

skal der – med tanke på pronomenets komplekse udvik-
ling – redegøres for Hreinn Benediktssons grundige stu-
die af dets historie. I Hreinn Benediktsson (2002i), der
er en revideret udgave af den oprindelige fremstilling fra
1961–62, analyseres udviklingerne fra urnordisk tid (med
perspektiveringer til forholdene i andre germanske sprog)
frem til nisl. med udgangspunkt i pronomenets manife-
station i en række håndskrifter kombineret med studiet af
rim i skjaldedigtningen. Hreinn Benediktsson argumente-
rer for at pronomenet – som i andre vgerm. sprog – går
tilbage til fraserne *ni-wait-hvarjaR og *ni-wait-hvata og
ikke forudsætter noget *-ek- (som hævdet af ældre forsk-
ning).
Ved begyndelsen af 1200-tallet er den absolut mest fre-

kvente stammeform uden for neutrum nekkver- der i over-
ensstemmelse med pronomenets etymologi har j-indskud
under bøjningen hvor det er fonotaktisk muligt.
I neutrum er formen nakkvat imidlertid allerede mere

frekvent end den oprindeligere form nekkvat (nakkvat reg-
nes for udviklet af nekkvat ved en form for ernassimila-
tion). Ved siden af disse former finder man i neutrum i de
ældste håndskrifter også flere tilfælde med labialiseret rod-
vokal, altså nøkkvat.2 Endelig kan det bemærkes at man i
AM 655 III 4° finder eksempler på formen nekkvet.
Ifølge den almindelige opfattelse danner neutrumfor-

men nakkvat på den anden side grundlag for den sjældnere
stammeform nakkvar- uden for neutrum, en form som
kendetegnes af manglende j-indskud3 og af vekslen mel-
lem former med og uden u-omlyd af vokalen i såvel første
som anden stavelse, altså nǫkkvor- vs. nakkvar-.4 Ved siden
af stammerne nekkver- og nakkvar-/nǫkkvor- finder man
i de ældste håndskrifter ifølge Hreinn Benediktsson også
stammen nekker- uden /v/ og mere spredte forekomster

1De ældste eksempler på neinn i ONP’s citatsamling stammer fra an-
den halvdel af 1200-tallet, så belæggene i A hører altså til de ældste
registrerede.

2 For en oversigt over forholdene i neutrum i de ældste håndskrifter, se
Hreinn Benediktsson (2002i, s. 472, Table 2).

3Hreinn Benediktsson afviser med rette at sidste del af stammen skulle
gå tilbage til et pron. hvarr.

4 I nom. sg. fem. og nom./akk. pl. neut. er der tale om morfologisk be-
tinget u-omlyd på samme måde som i fx gamall – gǫmul, mens den
omlydsvirkende vokal direkte manifesteres i dat. sg.mask./neut. og
dat. pl.

af kontaminationsformer som nekkvar- og nakkver- samt
former med /ø/ i første stavelse.
I anden halvdel af 1200-tallet er den almindeligste form

af pronomenet nökkurr, nökkut (⟨ö⟩ betegner resultatet af
sammenfaldet mellem /ø/ og /ǫ/),5 og pronomenets hi-
storie udgøres af en række udviklinger, der bestemt ikke
alle er letforklarlige. Pga. de komplekse forhold udtrykker
Hreinn Benediktsson da også tvivl om flere aspekter i ud-
viklingen, men mener at den kan opdeles i følgende ele-
menter, hvis indbyrdes relationer er delvis uklare: 1) elimi-
nering af j-indskud under bøjningen (som allerede nævnt
finder man eksempler på dette i de ældste kilder i former
med nakkvar-, men muligvis også i former med nekkver-)6,
2) labialisering af vokalen i første stavelse (tidlige belæg
i neutrumformer som nøkkvi og nøkkvat), 3) svind af -v-
foran vokalen i anden stavelse, 4) indførelse af o i anden
stavelse og 5) indførelse af o i første stavelse.
Overordnet kanman således opdele udviklingen i aspek-

ter som berører forhold i første stavelse (2. og 5. punkt),
og aspekter som berører forhold i anden og tredje stavelse
(1., 3. og 4. punkt).
Vokalændringen i anden stavelse sætter Hreinn Bene-

diktsson i relation til ændringen i pronomenets morfolo-
giske status fra kompositum til simpleks. Mens pronome-
net endnu har status af kompositum, har anden stavelse
(reduceret) hovedtryk, men med overgangen til simpleks-
status får anden stavelse (i trestavelsesformer) bitryk i en
mellemfase inden udviklingen fortsætter med en helt ube-
tonet stavelse til følge som kendt fra nisl.7
Når det gælder det første af de tre aspekter i udviklin-

gen der berører anden og tredje stavelse, nemlig elimine-
ringen af j-indskuddet, kan der generelt registreres en klar
relation mellem labialiseret vokal i første stavelse og mang-
lende /j/. Formerne med /e/ har således indskud af /j/,
men Hreinn Benediktsson (2002i, s. 485) konstaterer dog
at man i AM 623 4° finder flere eksempler på former med
-j- på trods af gennemførelsen af vokalændringerne i første
og anden stavelse.8
Når det gælder de to andre aspekter i denne del af udvik-

lingen, svindet af -v- og indførelsen af o i anden stavelse, ar-
gumenterer Hreinn Benediktsson for at der har været tale
om to selvstændige processer, og hans argumenter herfor
er for det første den tilsyneladende eksistens af stammen
nekker-, for det andet rodvokalens vekslen (/e/ over for
/ø/) og dens relation til forholdene i anden stavelse, og for
det tredje eksistensen af tilfælde med bevaret /v/ i former
hvor den efterfølgende vokal (i anden stavelse) manifeste-
res som ⟨o⟩ eller noget tilsvarende.

5 Jf. paradigmerne for GKS 1157 fol og AM 519 a 4° i Hreinn Benedikts-
son (2002i, s. 481).

6 Jf. Hreinn Benediktsson (2002i, s. 484–85).
7Denne type ændring beskrives af Hreinn Benediktsson i artiklen og
andetsteds som en “structurally conditioned analogical sound-change”.
Det er den videre udvikling til en helt tryksvag stavelse som sammen
med visse andre faktorer (jf. Hreinn Benediktsson 2002i, s. 495–96)
medfører at pronomenet fra 1400-tallet får synkope under bøjningen.

8 Jf. også forholdene i B som beskrives nærmere nedenfor.
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mask. fem. neut.
NS noccoʀ 4 noccor 5 nacqtͣ 6

nocqʀͦ 3 naccor nocqtͦ 6
nacqʀͣ 2 noc|kor noccot 4
noccorr nocqrͦ

AS noccorɴ 2 noccora 7 nacqtͣ 24
nacqvarɴ nacqrͣa 4 noccot 14
nacqrͣƞ nocqtͦ 10
nacqrͣɴ nacqtᷓ 3

nockot
nøccot

DS nocqrͦō nacqʀͣı 2 noccoro 8
noccoʀı Noccoro 3
nocqʀͦı

GS nacqʀͣar nacqrͣſ 3
nockoʀar noccorſ 2

NP nacqrͣ ͛ 3 noccorar 3 noccor
noccor ͛ 2
nockor ͛ 2
nacqrͣır
nacqrᷓ ͛

AP nacqvara nacqrͣar 2 noccor 5
noccora noccorar 2 nocqrͦ 2
nockora nocqrͦar

︸ ︷︷ ︸
DP noccorō 4

nocqrͦō 2
noccoꝝ
Nocorō

GP nocqrͦa

Tabel 5.91: Pron. nøkkurr i A
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mask. fem. neut.
NS nocqr nocqþ 2

nocqrͦ nocqveþ
nꜹckvr͛ nocqþͦ

nꜹcqþ

AS nocqrn 2 nocqrıa 5 nocqþ 7
nꜹcqrn nꜹcqrıa nocqþᷓ 6

nocquað
nocqþͦ
nꜹccoð
nꜹccvat
nꜹcqþ

DS nꜹcqrıō 2 nocqrı nocqrıo 7
Nocqrıo
nꜹcqrıo

GS nꜹccvr͛ar
NP nocqrır 2 nꜹccvı͛ar

nocquerır

AP nocqrıa 4 nocqrıar nocqrͦ 4
nǫcqrͦ

︸ ︷︷ ︸
DP nocqrıō 3

GP nocqra

Tabel 5.92: Pron. nøkkurr i B

Inden den videre udvikling skitseres, skal det bemær-
kes at de Leeuw van Weenen (2003) i en kritik af Hreinn
Benediktssons oprindelige artikel argumenterer for at der
i virkeligheden er tale om samme fænomen som ved dag-
verðr > dǫgurðr. Udgangspunktet for de Leeuw van Wee-
nens kritik er at stammen nekker- aldrig har eksisteret, men
alene er resultatet af en (for) streng transskriptionsregel i
de to håndskrifter hvor formen skulle forekomme (Holm
perg 15 4° og AM 645 4°). I alle tilfælde med /e/ i første
stavelse er der nemlig tale om ⟨q͛⟩ som rimeligvis afspejler
/kver/ (og ikke /ker/),1 idet ⟨q⟩ – som det er almindeligt i
middelalderens (latinske og norrøne) skrift – i Holm perg
15 4° ellers kun anvendes foran /v/, og idet den postulerede
form nekker- med /e/ i første stavelse netop kun kommer
til udtryk i denne forbindelse og aldrig efter andre beteg-
nelser for /kk/.
Hreinn Benediktsson forholder sig til de Leeuw van

Weenens kritik i sin reviderede version af artiklen fra

1 I ét eksempel i Holm perg 15 4° med ⟨ø⟩ i første stavelse finder man
dog ⟨ck⟩͛, nemlig ‘nøckō͛’ 51r17.

2002,2 bl. a. ved at erne formerne med nekker- fra Table 1,
men helt overordnet mener han ikke at kritikken er beret-
tiget, og i sin analyse regner han fortsat med eksistensen
af stammen nekker-.3 I svaret på kritikken gør han for det
første opmærksom på at den af de Leeuw vanWeenen fo-
reslåede transskriptionsregel ⟨q͛⟩ > ‘quer’ for at være over-
bevisende også skulle kunne genfindes i andre ord, hvilket
imidlertid ikke er tilfældet. For det andet mener han ikke
at det af de Leeuw vanWeenen nævnte utvetydige eksem-
pel med ⟨q͛⟩ for ‘quer’ i det latinske ‘q͛ıtıſ’ 78r17 har nogen
beviskraft, da der netop er tale om et latinsk eksempel, og
han bemærker desuden at ⟨ ͛⟩ i dette tilfælde også kan op-
fattes som en markør af kontraktion (altså en almen abbre-
viatur), idet en sådan funktion “is by no means infrequent”
(Hreinn Benediktsson 2002i, s. 475). For det tredje me-
ner han at brugen af ⟨q⟩ netop i pronomenet ikke behø-

2 de Leeuw vanWeenens kritik fremsattes allerede i de Leeuw vanWee-
nen (1993), omend mindre udførligt.

3Han forsøger at imødegå kritikken i et selvstændigt afsnit på s. 474–77,
jf. desuden det længere tillæg om Holm perg 15 4° som kilde for ling-
vistiske undersøgelser, et afsnit der koncentrerer sig om håndskriftets
heterogenitet (Hreinn Benediktsson 2002i, s. 501–514).
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ver at indikere et efterfølgende /v/, idet betegnelsen blot
kan være arkaiserende i en overgangsperiode kendetegnet
af morfologisk variation. For det erde nævner han den
allerede omtalte form ‘nøckō͛’ 51r17, hvor der ganske vist
indikeres /ø/ i første stavelse. For det femte understreger
han det bemærkelsesværdige i at man ikke finder et eneste
eksempel på en skrivemåde med ⟨qu⟩͛ ved dette pronomen:
i sikre forkortelser for /kve/med ⟨q⟩ benyttes altid ⟨e⟩ eller
⟨–⟩, mens man i former som kverkr netop finder ⟨qu⟩͛.
Hreinn Benediktssons argumenter er umiddelbart slå-

ende, men det forekommer mig at de Leeuw van Wee-
nen alligevel kan have ret i sin påstand om at stammen
nekker- er en spøgelsesform. Som Hreinn Benediktsson
selv gør opmærksom på, er brugen af ⟨ ͛⟩ som almen abbre-
viatur ved markering af kontraktion nemlig langtfra sjæl-
den, og betragter man den som en sådan i skrivemåderne
for pronomenet, er der tale om en parallel til det hyppigt
forekommende ⟨q⟩ med den forskel at man ved ⟨q͛⟩ har an-
givet sidste del af kontraktionen. Hvis der er tale om en
kontraktion, er der heller intet underligt i at den begrænser
sig til et bestemt ord, og det er i så fald naturligt at skrive-
ren ikke har valgt at benytte sig af ⟨q͛⟩ i former som kverkr.
Da eksistensen af stammen nekker- spiller en vis rolle for
Hreinn Benediktssons analyse af udviklingen i 1200-tallet,
er det muligt at en reanalyse af materialet, i hvilken det
ikke forudsættes at formen nekker- har eksisteret, vil kunne
medføre visse justeringer i opfattelsen af pronomenets ud-
vikling, men så vidt jeg kan vurdere, vil det ikke få mar-
kante konsekvenser for tolkningen af den samlede udvik-
ling. Under alle omstændigheder ligger en sådan reanalyse
uden for rammerne af nærværende afhandling.
Vender vi tilbage til den overordnede skitsering af ud-

viklingen, kan det bemærkes at det af Hreinn Benedikts-
sons undersøgelse fremgår at former med /O/ i anden
stavelse (hvor “O” betegner en vokal der kan manifeste-
res som ⟨o⟩), hvad enten vokalen forudgås af /v/ eller
ej, først dukker op i dativformer med /U/ i sidste sta-
velse samt i nom. sg. fem. og nom./akk. pl. neut. Det vi-
ser sig at alle former med /vO/ kan henføres til stammen
nakkvar-, mens formerne uden /v/, der i de ældste hånd-
skrifter har /ø/ i første stavelse, kan henføres til stam-
men nekkver-. Mens indførelsen af /vO/ i relevante for-
mer ved stammen nakkvar- svarer til den form for omlyd
som kan iagttages i eksempelvis appellativformen dat. pl.
dómorum og adjektivformen nom. sg. fem. gǫmol, forkla-
rer Hreinn Benediktsson indførelsen af /O/ i former med
stammen nekkver- som opstået i trestavelsesformer som en
form for ernassimilation forårsaget af vokalen /U/ i sid-
ste stavelse. En form som nøkkorum skulle således være
opstået ved 1) assimilation af /e/ i anden stavelse til vo-
kalen i sidste stavelse kombineret med svind af -j- og 2) la-
bialisering af /e/ i første stavelse på grund af de nye vo-
kalforhold i anden stavelse kombineret med svind af /v/ i
anden stavelse. Fra trestavelsesformerne må man så fore-
stille sig at den nye stammeform nøkkor- har spredt sig til
nom. sg. fem. og nom./akk. pl. neut. og senere til hele pa-
radigmet. I en diskussion af den nærmere kvalitet af /O/

argumenterer Hreinn Benediktsson for at vokalerne i sta-
velser med bitryk i stillingen foran /rV/ har været mere
åbne end ellers (fra trestavelsesformerne må man så fore-
stille sig en analogisk spredning til tostavelsesformerne),
hvilket forklarer det faktum at vokalen manifesteres som
⟨o⟩ i disse ordformer længe efter man ellers er begyndt at
benytte ⟨u v⟩ for bagtungevokalen i infortisstavelser.
I den videre udvikling har sammenfaldet mellem /ǫ/

og /ø/ rimeligvis spillet en vigtig rolle, idet man ef-
ter sammenfaldet har haft stammeformerne nökkor- og
nakkvar-/nökkvor-,1 og i analogi begynder nökkvor- at
sprede sig til hele paradigmet på bekostning af nakkvar-.2
Stammeformen nökkvor- konkurrerer med formen uden
/v/ indtil 1300-tallet.
Overgangen /ö/> /o/ i første stavelse er pga. håndskrif-

ternes hyppige brug af ⟨o⟩ for såvel /o/ som /ö/ svær at
datere, men kan ifølge Hreinn Benediktsson allerede iagt-
tages i anden halvdel af 1200-tallet. Dette baserer han på
den næsten helt gennemførte brug af ⟨o⟩ i pronomenets
første stavelse i AM 519 a 4°, en brug der står i kontrast
til den i håndskriftet hyppige brug af ⟨au⟩ for /ö/. Med
henvisning til tidligere forskning betoner han dog samtidig
at sideformer med /o/ og /ö/ har eksisteret længe. Björn
K. Þórólfsson (1925, s. 49) regner således med at vokalen
har været /ö/ i hele 1300- og 1400-tallet, og anfører også
et eksempel med /ö/ i rim fra 1500-tallet. Ser man nær-
mere på forholdene i AM 519 a 4°, kan det da heller ikke
udelukkes at samtlige former med ⟨o⟩ afspejler /ö/. Det
er ganske vist i første omgang slående at man ikke finder
eksempler på ⟨au ǫ ø⟩ der ellers er hyppige i håndskriftet,
og de Leeuw van Weenen (2009, s. 128) tilslutter sig da
også Hreinn Benediktssons tolkning efter at have angivet
de eksakte forholdmellem betegnelserne for /ǫ ø/.Det kan
imidlertid ikke udelukkes at der er tale om et rent grafotak-
tisk fænomen. En søgning i Menotas tekstbank viser såle-
des at der også i alle ni andre tilfælde med sikre ordformer
med /nö/ i AM 519 a 4° konsekvent skrives ⟨no⟩. Selvom
overgangen /ö/ > /o/ kan være indtruffet i AM 519 a 4°,
svækker denne iagttagelse styrken i Hreinn Benediktssons
argumentation.
Når det gælder tolkningen af overgangen, kan en sik-

ker forklaring formentlig ikke gives, men Hreinn Bene-
diktsson tager udgangspunkt i Bandles (1956, s. 80–1) for-
slag om at overgangen kan skyldes påvirkning fra vokalen
i anden stavelse, en påvirkning som kan være lettet af pro-
nomenets ofte svage tryk i sætningen. Hreinn Benedikts-
son forestiller sig at pronomenet i den pågældende periode
ikke har haft hovedtryk på første stavelse, men bitryk i så-
vel første som anden stavelse, hvilket har medført at kun
tre vokaler har kunnet komme på tale i første stavelse, og i
dette tilfælde dermed /o/ [ɔ].

1Den vekslen der forekommer mellem /a/ og /ö/ i første stavelse, bli-
ver dermed uigennemskuelig.

2 På den anden side finder man også eksempler på “hyperkorrekte” for-
mer som nakkvor-, jf. Hreinn Benediktsson (2002i, s. 489–90).
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Efter denne fremstilling af pronomenets udvikling kan
vi vende tilbage til forholdene i MskMS. Som det fremgår
af oversigten over pronomenets manifestation i A, finder
man hos denne skriver tilsyneladende et enkelt eksempel
på en stammeform nakkor- i nom. sg. fem. I de resterende
tilfælde indikeres nökkor-/nökkot (× 77), nakkvar-/nakkvat
(× 56) og nökkvor-/nökkvot (× 28). Som illustreret i de tre
oversigter over de enkelte stammeformers forekomst og
bøjning i tabel 5.93, 5.94 og 5.95, er de alle relativt vel-
belagte i det meste af paradigmet med den naturlige undta-
gelse at nakkvar- ikke optræder i kategorier hvor u-omlyd
kan forventes (bemærk i samme forbindelse at nökkvor- (og
nökkur-) til gengæld både anvendes i og uden for sådanne
kategorier).1
Sammenligner man forholdene i A og B, kan meget ty-

delige forskelle registreres. I B er en enkelt stammeform,
nökkver- (som slet ikke optræder i A), således langt mere
dominerende end nogen af stammeformerne i A. Pga. dens
meget dominerende stilling er alle former inkluderede i ta-
bel 5.96, i hvilken former med andet end /ve/ i anden sta-
velse er sat i halvfed.
Ser man nærmere på forholdene i B, kan det for det

første noteres at skriveren har j-indskud i alle former hvor
det er fonotaktisk muligt, og at han næsten helt gennem-
fører former med /ve/ i anden stavelse. Bøjningen adskil-
ler sig derved ikke blot fra A, men også fra bøjningen i en
række samtidige håndskrifter. Tydeligt bliver dette fx ved
en sammenligning med det i Hreinn Benediktsson (2002i,
s. 481) anførte skema over bøjningen i GKS 1157 fol (c1250)
og AM 519 a 4° (c1280), hvor nökkur-/nokkur- næsten gen-
nemføres i hele paradigmet. Hreinn Benediktsson mener
at former med /ve/ og /j/ i håndskrifter fra sidste del af
1200-tallet bør forklares som overtagne fra et ældre for-
læg, men af flere årsager virker det ikke rimeligt i dette
tilfælde. For det første forekommer det lidet sandsynligt
at en skriver så konsekvent skulle overtage et forlægs for-
mer, og for det andet er der i brugen i A, som kendetegnes
af ganske udpræget variation der til dels kunne tænkes at
bero på forlægspåvirkning, intet der indikerer eksistensen
af former med /ve/ og /j/. Den rimeligste forklaring på de
tilsyneladende alderdomlige former synes derfor at være at

1Til normaliseringen kan det bemærkes at jeg i alle tilfælde med ⟨o⟩ har
normaliseret til ö, selvom en tolkning som o (omend mindre sandsyn-
lig) principielt ikke kan udelukkes, jf. yderligere bemærkninger ndf.
Desuden kan det bemærkes at ⟨o⟩ er blevet tolket som vo. I visse til-
fælde synes der imidlertid at være tale om vor, hvilket i oversigterne
gengives som vo(r). Da ingen former med vo udskrives, kunne man
alternativt forestille sig at ⟨o⟩ slet ikke behøver at afspejle vo, og at en
betegnelse som ⟨cq⟩ͦ blot dækker over kko, hvorved det nedenfor an-
førte andet og tredje skema i virkeligheden skulle slås sammen til ét.
Noget sådant finder jeg dogmindre sandsynligt. I B er ⟨q⟩ generelt ble-
vet tolket som kve, men i to tilfælde synes det brugt for kver, i oversig-
ten gengivet som kve(r). Endelig kan det bemærkes at jeg i oversigten
over stammeformen nökkor- i A i dat. pl. har normaliseret til nökkorum
i alle seks tilfælde og altså ikke betragter den én gang forekommende
skrivemåde ‘Nocorō’ som udtryk for en form med /k/ (en sådan form
synes ifølge Noreen 1923, § 285.1 at begrænse sig til gno.).

de rent faktisk har været en naturlig del af sproget hos visse
skrivere i anden halvdel af 1200-tallet.2
Bemærk at forkærligheden for former med /ve/ er

så udbredt i B at man ligefrem finder dem i nom./
akk. sg. neut., og at der endda er tale omdenmest frekvente
manifestation i disse kategorier (skarpt forfulgt af formen
nökkvat).
Til den håndskriftgeografiske fordeling af variantfor-

merne i nom./akk. sg. neut. synes intet særligt at bemærke.
Betragterman variationen i rodstavelsensmanifestation, er
det til gengæld iøjnefaldende at de mindre frekvente for-
mer med ⟨ꜹ⟩ kun anvendes i første del af B, hvor de endda
dominerer. Jf. således tabel 5.97 hvor betegnelserne relate-
res til håndskriftsider og tekstafsnit.
Den umiddelbart mest oplagte forklaring på en sådan

håndskriftgeografisk fordeling er at tilfældene med ⟨ꜹ⟩ er
inspireret af forlæggets brug, mens formerne med ⟨o⟩ af-
spejler skriverens egen norm. Af flere årsager er en sådan
tolkning imidlertid problematisk. For det første er ⟨ꜹ⟩ el-
lers skriverens foretrukne betegnelse for /ö/ (< /ǫ ø/). For
det andet synes B – som netop omtalt – meget gennem-
gående at have udskiftet forlæggets former af dette pro-
nomen med sine egne temmelig afvigende former, hvor-
for en overførelse (eller oversættelse) af forlæggets rodvo-
kal synes mindre sandsynlig.3 Det er derfor vanskeligt at
fremsætte en sikker tolkning af den håndskriftgeografisk
betingede variation, og det kan blot konstateres at hånd B
ved begyndelsen af afskrivningsprocessen har foretrukket
⟨ꜹ⟩ som betegnelse for rodvokalen, men at han fra og med
12v ophører med at anvende denne betegnelse.
I A er stammeformen nökkur- som allerede nævnt den

hyppigste, hvilket umiddelbart kan siges at være i større
overensstemmelse med forholdene i en række nogen-
lunde samtidige håndskrifter ud fra Hreinn Benedikts-
sons oversigt at dømme. Stammeformerne nakkvar- og
nökkvor- er dog på ingen måde sjældne. Når man ser nær-
mere på formernes fordeling i håndskriftet, forekommer
det hensigtsmæssigt at betragte forholdene i og uden for
nom./akk. sg. neut. hver for sig, da stammeformernes ind-
byrdes frekvens adskiller sig væsentligt i disse to overord-
nede kategorier.

2Hvis der – som forholdene i B mere end antyder – i den pågæl-
dende periode i vid udstrækning har eksisteret temmelig afvigende
sideformer, kan der heller ikke indvendes noget mod Hreinn Bene-
diktssons tolkning af forholdet mellem nakkvat og nokkut i AM 519
a 4°. Hans forestilling om at skriveren af dette håndskrift i sin egen
norm har haft nokkut, mens forlægget har haft nakkvat, kritiseres el-
lers i de Leeuw van Weenen (2003, s. 107) med henvisning til den
tidsmæssigt korte afstand mellem forlæg og afskrift.

3Havde B ikke haft former med /ve/ og /j/, kunne man have forestillet
sig en situation hvor skriveren i begyndelsen havde oversat et forlægs
⟨ǫ⟩ (eller lignende) til ⟨ꜹ⟩, men efterhånden var begyndt at anvende ⟨o⟩
afspejlende en yngre for ham naturlig form med /o/ [ɔ]. Med tanke
på pronomenets udformning i B er en sådan forklaring imidlertid ikke
rimelig.
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mask. fem. neut.
NS nakkvarr 2 nakkvat 6

AS nakkvarn 3 nakkvara 4 nakkvat 26

DS nakkvarri 2

GS nakkvarrar nakkvars 3
NP nakkvarir 5

AP nakkvara nakkvarar 2

Tabel 5.93: Stammeformen nakkvar- i A

mask. fem. neut.
NS nökkvorr 3 nökkvor nökkvot 6

AS nökkvot 8

DS nökkvorum nökkvorri
AP nökkvorar nökkvor 2

︸ ︷︷ ︸
DP nökkvorum 2

GP nökkvor(r)a

Tabel 5.94: Stammeformen nökkvor- i A

mask. fem. neut.
NS nökkorr 5 nökkor 6 nökkot 4

AS nökkorn 2 nökkora 7 nökkot 16

DS nökkorri nökkoru 11

GS nökkorrar nökkors 2
NP nökkorir 4 nökkorar 3 nökkor

AP nökkora 2 nökkorar 2 nökkor 5

︸ ︷︷ ︸
DP nökkorum 6

Tabel 5.95: Stammeformen nökkor- i A
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mask. fem. neut.
NS nökkverr 2 nökkvet 3

nökkvo(r)r nökkvot

AS nökkvern 3 nökkverja 6 nökkvet 8
nökkvat 8
nökkvot
nökkot

DS nökkverjum 2 nökkve(r)ri nökkverju 9

GS nökkverrar
NP nökkverir 3 nökkverjar

AP nökkverja 4 nökkverjar nökkvor 5

︸ ︷︷ ︸
DP nökkverjum 3

GP nökkve(r)ra

Tabel 5.96: Stammeformerne af nøkkurr i B

Side ⟨o⟩ ⟨ꜹ⟩ Side ⟨o⟩ ⟨ꜹ⟩
10r 1 4 14v 5
10v 3 15r 3
11r 1 1 15v 8
11v 1 3 16r 4
12r 4 1 16v 4
12v 5 17r 3
13r 1 17v 3
13v 2 25r 5
14r 3

Afsnit ⟨o⟩ ⟨ꜹ⟩ Afsnit ⟨o⟩ ⟨ꜹ⟩
20 3 28 14
21 1 4 29 1
22 1 1 30 1
24 1 3 32 2
25 2 1 33 2
26 2 46 5
27 21

Tabel 5.97: Rodvokalens manifestation i nøkkurr i B

Fordelingen af de tre stammeformer uden for nom./
akk. sg. neut. relateret til håndskriftsider og tekstafsnit
fremgår af tabel 5.98, mens den tilsvarende fordeling i
nom./akk. sg. neut. fremgår af tabel 5.99.
Som det fremgår af oversigterne, kan visse tendenser

iagttages. Til forholdene uden for nom./akk. sg. neut. kan
det bemærkes at formen nökkvor- kun optræder i om-
trent første halvdel af håndskriftet, og at den noget hyppi-
gere form nakkvar- heller ikke fordeles jævnt i håndskrif-
tet. Her er distributionen dog noget anderledes. Formen
nakkvar- bruges således som en ret hyppig variant på hånd-
skriftets første otte blade og er næsten enerådende på dets
sidste syv blade, mens den resterende del af håndskriftet
blot rummer ét eksempel. Den hyppigste form, nökkor-,
optræder til gengæld relativt jævnt fordelt gennem hele
håndskriftet med undtagelse af de allerede nævnte syv sid-
ste blade der blot rummer to belæg.
Til forholdene i nom./akk. sg. neut. kan der ved formen

nökkvot registreres samme tendens som i andre grammati-
ske kategorier, og det endda endnu tydeligere, idet den på-
gældende form kun anvendes på håndskriftets første otte
blade og slet ikke er belagt efter andet læg. Såvel den hyp-
pigste variant nakkvat som den noget mindre hyppige va-
riant nökkot optræder derimod stort set i hele håndskriftet.
Dog finder man blot ét eksempel på nökkut på håndskrif-
tets syv første sider, hvor man til gengæld finder syv ek-
sempler med nakkvat og tre med nökkvot.
Nogen sikker konklusion om årsagen til variationen

i A kan rimeligvis ikke fremsættes, men en mulig for-
klaring på variationen er at forlægget i overvejende grad
har haft formerne nökkvor-/nakkvar- og nökkvat/nakkvat,
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Side nakkvar- nökkvor- nökkor- Side nakkvar- nökkvor- nökkor-

1r 1 20r 1
1v 1 1 3 21r 4
2r 1 1 21v 1
2v 1 22r 2
3r 1 1 1 23r 2
3v 1 24r 1
4r 1 2 2 24v 2
4v 2 25v 2
5r 1 1 26v 6
5v 1 27r 1 8
6r 2 27v 4
6v 1 1 30r 2
7v 2 30v 1
8r 1 31r 2
8v 1 3 31v 2
9r 4 32v 2 2
9v 1 3 33r 2
18v 1 33v 1
19r 1 1 35v 1
19v 1 1 37v 1

Afsnit nakkvar- nökkvor- nökkor- Afsnit nakkvar- nökkvor- nökkor-

1 40 2
2 2 1 3 41 2
3 1 1 42 2
4 1 2 1 44 3
5 2 2 46 2
6 1 1 50 6
9 3 52 1 6
10 1 53 5
12 1 54 1
14 2 56 1
15 2 1 57 2
16 1 63 2
18 1 1 2 64 2
19 1 8 69 1
34 1 71 3 2
35 1 2 72 1
36 2 82 1
39 3 85 1

Tabel 5.98: Fordelingen af de tre stammeformer af nøkkurr uden for nom./akk. sg. neut. i A
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Side nökkot nakkvat nökkvot Side nökkot nakkvat nökkvot

1r 1 1 22r 2 1
1v 2 1 22v 1
2r 1 23r 1
2v 1 24r 1
3r 1 1 24v 1
4r 1 1 27r 2 1
4v 1 2 2 27v
5v 1 1 28r 1
6r 2 28v 1
6v 1 4 29r 1 2
7r 1 1 29v 1
7v 3 30r 3
8r 1 1 31r 1
8v 1 2 34r 2 1
18r 1 2 35v 1
18v 3 36r 1
20v 1 36v 1

Afsnit nökkot nakkvat nökkvot Afsnit nökkot nakkvat nökkvot

1 1 1 34 1
2 2 1 35 3
3 2 38 1
4 1 1 41 2 2
5 1 42 1
6 1 43 1
7 2 1 44 1
8 1 52 1 1
9 1 53 1
13 1 1 55 1 5
14 2 56 1
15 1 1 5 57 2
16 1 63 1
17 2 75 2 1
18 1 3 81 1
19 1 82 1
33 1 1 83 1

Tabel 5.99: Fordelingen af de tre stammeformer af nøkkurr i nom./akk. sg. neut. i A
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men at nökkor- og nökkut har stået stærkest i normen hos
A. I denne forbindelse kan det også noteres at undtagel-
serne fra den i B dominerende form nökkver-/nökkvet i
hvert fald ikke taler imod en sådan tolkning, særlig ikke
hvad formerne nökkvor-/nökkvat angår.
Endelig må det bemærkes at rodvokalens kvalitet ikke

kan fastslås med sikkerhed i A uden for formerne
nakkvar-/nakkvat. Bortset fra et enkeltstående eksempel
med ⟨ø⟩, der eventuelt kan være overtaget fra et forlæg,
skrives altid ⟨o⟩. I sin artikel om pronomenets udvikling re-
degør Hreinn Benediktsson også ganske udførligt for for-
holdene i A, og i modsætning til i AM 519 a 4° tolker han
øjensynligt rodvokalen som /ö/. Dette skyldes rimeligvis
at ⟨o⟩ er langt den almindeligste betegnelse for /ö/ i A.
Som fremgået af den ovenstående redegørelse har jeg an-
lagt samme tolkning i nærværende undersøgelse, men det
må understreges at det ikke kan udelukkes at der er tale om
/o/ i første stavelse.

5.4.4.18 Det indefinitte pronomen sumr

Det indefinitte pronomen sumr manifesteres som vist i ta-
bel 5.100.

5.4.5 Interrogative pronomener
I nærværende afsnit behandles de interrogative pronome-
ner hvat og hvílíkr. De interrogative pronomener hvárr og
hverr behandles til gengæld sammenmed de tilsvarende in-
definitte pronomener i afsnit 5.4.4.

5.4.5.1 Det interrogative pronomen hvat

Det interrogative pronomen hvat manifesteres som vist i
tabel 5.101.

5.4.5.2 Det interrogative pronomen hvílíkr

Det interrogative pronomen hvílíkr optræder én gang i A i
nom. pl. mask. ‘hvılık’͛.

mask. fem. neut.
A: NS ſt 3

AS ſt 6
NP ſvm͛ 27 ſ 2

ſum͛ 3
Svm͛ 3
ſvmır 2
ſv

AP ſvma 4
ſa 2

︸ ︷︷ ︸
DP ſvmō 5

ſumū
ſvm

B: NS ſumt 2

AS ſumt

DS ſvmo
NP ſumır 5

ſvmır 3
ſvm͛

︸ ︷︷ ︸
DP ſumō 3

DP ſumra

Tabel 5.100: Pron. sumr i A og B

A B
NS hvat 36 hvat 7

Hvat 19 Hvat

AS hvat 35 hvat 11
Hvat 8

DS h

Tabel 5.101: Pron. hvat i A og B
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5.5 Adjektivartiklen enn

Manifestationen af adjektivartiklen enn i A og B fremgår
af hhv. tabel 5.102 og 5.103.

mask. fem. neut.
NS eƞ 38 en 7 et 5

eƞ 16 ın ıt 4
ıɴ 4
ıƞ 2
eɴ

AS eƞ 16 ena 6 et 20
eƞ 9 ıt 16
eƞ 2 ıð 3
e Et 2
Eɴ
ıɴ

DS enō 8 eƞı 2 eno 3
enō eɴe
ınō eɴı

eɴe
ıɴe

GS enſ 19 eɴar enſ 2
enᷤ
ınſ

NP en͛ 11 enar en 2
ener
ıner
ın͛

AP ena 3 enar en 7

︸ ︷︷ ︸
DP enō 2

GP eƞa 2
eɴa 2

Tabel 5.102: Art. enn i A

Desuden finder man i A den svagt bøjede form
akk. sg. fem. ‘eno’ i ‘bokına þa eno ꝺẏro’ 30v13.
For at lette overblikket over former med indikation af

hhv. /e/ og /i/ er bøjningen normaliseret i tabel 5.104.
Det er tvivlsomt om der er noget særligt at bemærke til

in- og en-formernes fordeling i håndskriftet. Fordelingen
af betegnelserne ⟨e⟩ og ⟨ı⟩ relateret til håndskriftsider og
tekstafsnit i A og B fremgår således af hhv. tabel 5.105 og
5.106.

mask. fem. neut.
NS ı 5 en 2 ıꝺ

ın 3 ın 2 ıt
en 2
e 2
eƞ
eƞ
ín

AS ı 2 ena 2 ıt 6
eƞ ıð 4
ın et 2
ıƞ

DS enō
ınō

GS enſ 4

Tabel 5.103: Art. enn i B

mask. fem. neut.
A: NS enn 55 en 7 et 5

inn 6 in 1 it 4

AS enn 29 ena 6 et 22
inn 1 it 19

DS enum 9 enni 5 enu 3
inum 1 inni 1

GS ens 20 ennar 1 ens 2
ins 1

NP enir 12 enar 1 en 2
inir 2

AP ena 3 enar 1 en 7

︸ ︷︷ ︸
DP enum 2

GP enna 4
B: NS inn 9 en 2 it 2

enn 5 in 2

AS inn 4 ena 2 it 10
enn 1 et 2

DS enum 1
inum 1

GS ens 4

Tabel 5.104: Art. enn vs. inn i A og B
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Side ⟨e⟩ ⟨ı⟩ Side ⟨e⟩ ⟨ı⟩ Side ⟨e⟩ ⟨ı⟩
1v 5 1 18v 5 1 27v 1
2r 4 1 19r 3 1 28v 2
2v 3 1 19v 14 29r 3
3r 9 20r 4 1 29v 3
3v 3 20v 6 2 30r 2
4r 5 1 21r 1 30v 11 1
4v 5 21v 3 31r 1
5r 2 22r 1 31v 3
5v 4 2 22v 4 32r 5 1
6r 5 1 23r 6 32v 1
6v 1 23v 4 4 33r 1 2
7r 2 24r 4 3 33v 3
7v 4 24v 4 1 34r 5 1
8r 3 25r 1 34v 2 2
8v 2 25v 9 36r 1
9r 1 26r 3 2 37r 3 1
9v 5 26v 3 37v 3 2
18r 3 27r 4

Afsnit ⟨e⟩ ⟨ı⟩ Afsnit ⟨e⟩ ⟨ı⟩ Afsnit ⟨e⟩ ⟨ı⟩
2 7 1 36 6 56 1
3 5 1 37 2 57 1
4 11 1 38 6 3 58 2
5 7 39 1 59 7 1
6 1 1 40 3 60 2
9 5 41 7 63 1
10 1 42 6 3 65 2
11 3 1 43 6 3 67 3
12 1 2 44 2 2 68 2 1
13 45 2 69 2
14 5 1 46 10 71 1
15 3 1 47 1 72 3 2
16 3 48 2 1 75 5 1
18 3 49 3 1 77 2 2
19 8 52 3 82 1
33 1 53 1 84 2
34 6 1 54 1 85 4 3
35 14 1 55 8

Tabel 5.105: Fordelingen af e- og i-former ved art. enn i A
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Side ⟨e⟩ ⟨ı⟩ Side ⟨e⟩ ⟨ı⟩ Side ⟨e⟩ ⟨ı⟩
10v 1 1 13r 2 3 15v 1
11r 1 6 13v 1 16r 1 2
11v 4 14r 1 16v 1
12r 4 14v 4 17r 2 3
12v 2 15r 2 17v 1 1

Afsnit ⟨e⟩ ⟨ı⟩ Afsnit ⟨e⟩ ⟨ı⟩ Afsnit ⟨e⟩ ⟨ı⟩
20 25 1 30
21 1 26 1 1 31 1
22 2 5 27 6 9 32 1
23 2 1 28 1 3 33 1 1
24 2 2 29 1 2

Tabel 5.106: Fordelingen af e- og i-former ved art. enn i B

Kilde nom./akk. sg. neut. andre kasus
/e/ /i/ /e/ /i/

Holm perg 15 4° 92% (68) 8% (6) >99% (470) <1% (1)
AM 645 4° 12% (2) 88% (14) 81% (238) 19% (56)
GKS 1157 fol <1% (6) >99% (141) 78% (374) 22% (107)
A 54% (27) 46% (23) 93% (170) 7% (13)
B 14% (2) 86% (12) 52% (17) 48% (16)
AM 519 a 4° 0% (0) 100% (11) 99% (139) 1 % (1)
AM 291 4° 33% (11) 67% (22) 91% (116) 9% (11)
Möðruvallabók 28% (44) 72% (113) 96% (385) 4% (14)

Tabel 5.107: Art. enn vs. inn i en række kilder

Som det fremgår af oversigterne, er former med /e/
langt hyppigere i A. Sammenligner man med forholdene
i de nogenlunde samtidige AM 519 a 4° og AM 291 4°, ud-
mærker B sig temmelig markant ved sin meget hyppige
brug af /i/ og indtager især en særstilling når det gæl-
der vokalens manifestation uden for nom./akk. sg. neut.
I nom./akk. sg. neut. er det på den anden side snarere A der
udmærker sig ved at former med /e/ dominerer selv i disse
kategorier. Jf. således tabel 5.107 der sammenligner brugen
af former med hhv. /e/ og /i/ i en række håndskrifter.1
Som nærmere omtalt i afsnit 5.4.3.1 bruges hinn aldrig

som artikel.

5.6 Den efterhængte artikel

Manifestationen af den efterhængte artikel i A er vist i ta-
bel 5.108 (maskulinum), 5.109 (femininum) og 5.110 (neut-

1 Som kilder for tabellen tjener for Holm perg 15 4° de Leeuw vanWee-
nen (2004, s. 37–8), for AM 645 4° Larsson (1891, s. 72–73), for GKS
1157 fol Beck (1993, s. 143–45), for AM 519 a 4° de Leeuw vanWeenen
(2009, s. 123), for AM 291 4° Larsson (1956, s. 23–4) og for Möðru-
vallabók de Leeuw van Weenen (2000, Table 4.4, s. 204).

rum), mens manifestationen i B fremgår af tabel 5.111 (ma-
skulinum), 5.112 (femininum) og 5.113 (neutrum).
Tabellerne er opdelt i tre kolonner for på overskueligere

vis at kunne vise artiklens manifestation efter hhv. kon-
sonant, lang vokal og infortisvokal. I oversigten over for-
holdene efter infortisvokal finder man i visse kategorier en
notation med skråstreg, i oversigten over forholdene i A fx
i dat. sg.mask. hvor antallet af belæg anføres som ‘62 / 17’.
Tallet foran skråstregen refererer til antallet af stærkt bø-
jede eksempler, fxmanninum, mens tallet efter skråstregen
refererer til svagt bøjede eksempler, fx bóndanum.2
Bemærk at samtlige eksempler med dat. pl. er anbragt i

kolonnen over tilfælde efter infortisvokal.3
Hos begge skrivere repræsenterer dat. sg.mask. et sær-

ligt problem ved stærkt bøjede substantiver, da det i flere
tilfælde principielt ikke kan afgøres om et -i- skal opfat-
tes som dativendelse eller som del af den efterhængte ar-
tikel.4 For at råde bod på at jeg i oversigterne helt meka-

2Om usikkerheder relaterede til tolkningen af stærkt bøjede substanti-
ver i denne kategori, se ndf.

3Man kunne betragte dat. pl. som -*um-(i)num > -unum.
4 For spørgsmålet om maskuline rene a-stammers endelse i dat. sg., se
afsnit 5.1.1.1.
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kasus efter konsonant efter lang vokal efter infortisvokal
NS -inn -ıɴ 20 -nn -ɴ 13

-ıɴ (/r-Inn/) 15 -ƞ 11
-ıƞ 11 -ƞ
-ıƞ (/r-Inn/) 11
-eɴ 8
-eƞ 6
-ıƞ (/r-Inn/) 2

AS -inn -ıɴ 87 -inn -ıɴ 13 -nn -ɴ 19
-ıƞ 46 -ıƞ 8 -ƞ 5
-ıɴ (/r-Inn/) 15 -ıɴ -ɴ
-eɴ 6 -ıƞ
-ıƞ (/r-Inn/) 5
-ıƞ 3
-ıƞ (/r-Inn/) 3
-ı 2
-eƞ
-eƞ
-ī

DS -num -nō 16 -num -nō 32 -num -nō 62 / 17

GS -ins -ınſ 14 -ns -nſ 8
-īs 5
-enſ 3

NP -nir -n͛ 12
-nır 2

AP -na -na 1 -na -na 32

DP -num -nō 9
-n

GP -nna -ɴa 7
-ɴa 3
-ƞa 3
-ƞa

Tabel 5.108: Den efterhængte artikel i A (maskulinum)
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kasus efter konsonant efter lang vokal efter infortisvokal
NS -in -ın 24 -n -n 13

-en

AS -ina -ına 68 -na -na 8 -na -na 5 / 41
-na -na 11

-ɴa (/n-nA/)

DS -inni -ıƞı 18 -nni -ɴı -nni -ƞı 2 / 10
-ıɴı 14 -ɴı -ɴı 2 / 9
-ıɴı 4 -ƞı -ɴı 2 / 5

-–nı 0 / 3

GS -innar -eƞar 2 -nnar -ƞar 5
-ıɴar 2 -ɴar 3
-ıɴar 2 -ɴar
-ıƞar 2

NP -nar -nar 3

AP -nar -nar 12

DP -num -nō 7
-n

GP -nna -ƞa 3
-ɴa 2
-ɴa

Tabel 5.109:Den efterhængte artikel i A (femininum)

nisk har rubriceret -i- som en dativendelse, anføres samt-
lige lemmata, hvori det forekommer. Det drejer sig i A om
akr, diskr, dómr, konungdómr × 3, eldr ×2, feldr ×2, ǫrðr
×4, fótr, garðr × 3, harmr, hellir ×2,1 herr ×2, hestr ×2,
hjalmr, hǫttr, jarl, stafkarl, knífr × 2, konungr ×9,maðr × 7,
múgr, ormr ×2, finnskattr ×2, skógr × 3, byskupstóll, turn,
vǽttvangr, viðr ×2 og vǫllr. Eksemplerne med -num efter
konsonant (altså tilfælde uden -i-) optræder i A ved føl-
gende lemmata: bekkr, herr ×4, landherr, kórr, leikr, lýðr,
landslýðr, staðr × 3 og steinveggr × 3. Det ses altså at for-
mer på såvel -inum som -num i A kun forekommer ved
(land)herr.
I B er følgende lemmata belagt med -i- i bestemt form

i dat. sg.mask.: jarldómr, ǫrðr × 2, garðr, gríss ×2, halmr,
landherr, hernaðr ×2, hringr, jarl × 3, ketill, fiskikufl, kyrt-
ill ×2, munnr, ormr, finnskattr, skógr × 2 og stafn. Eksem-
plerne med -num efter konsonant (altså tilfælde uden -i-
) optræder i B ved følgende lemmata: dalr, drykkr × 2 og

1 I hellir kan /I/ naturligvis både betragtes som en dativendelse og en
del af stammen (pga. reglen om kontraktion i sådanne tilfælde.)

sjóðr.2 I modsætning til forholdene i A finder man i B altså
ingen eksempler på former på såvel -inum som -num.
I akk. sg. fem. finder man hos begge skrivere eksempler

på at artiklen manifesteres uden -i- efter konsonant. Som
fremgået af oversigten finder man i A således 12 eksem-
pler med -na over for 68 eksempler med -ina. Tilfældene
med -na optræder kun ved fótaǫl, fǫr og sammensætnin-
ger hermed (finnfǫr ×2), gjǫf og sammensætninger hermed
(konungsgjǫf ogmálagjǫf ×2), eptirleitun, sǫk ×2 og ǫr. Til-
fældenemed -ina optræder derimod ved appellativerne nef-
bjǫrg, bók ×2, borg × 11, byggð, ferð ×2, brautferð, landfestr,
fylgð, finnfǫr, hirð ×2, hurð × 5, hǫfn × 2, hǫll × 7, hǫnd × 2,
jǫrð, kverk, lypting, nótt ×6, rist, stólsetning, sǽng, sǽtt × 2,
sǫk ×2, ǫr og ǫxl samt proprierne (best. form) Foldin og
Víkin × 10. Ved eptirleitun (eneste sb. på -un/-an der er
belagt i akk. sg. fem. i bestemt form), -ǫl og (-)gjǫf fin-
der man i A således kun former på -na belagt, mens man
ved (-)fǫr, sǫk og ǫr både finder former med -na og -ina. I
samme kategori rummer B fem eksempler på -na over for
27 eksempler på -ina. De fem tilfælde på -na optræder i
fǫr, gjǫf, taug og veðjun ×2, mens tilfældene med -ina op-

2 Som bemærket i afsnit 5.1.1.1 optræder sjóðr i B som sjóði i det ene
forekommende tilfælde uden artikel.
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kasus efter konsonant efter lang vokal efter infortisvokal
NS -it -ıt 75 -t -t 14

-ıð
-ıð (/r-It/)

AS -it -ıt 195 -it -ıt 22 -t -t 42
-ıt (/r-It/) 2 -et 2
-ıð

DS -nu -no 149 -nu -no 8 -nu -no 30
-nu
-nv

GS -ins -ınſ 23 -ns -nſ 2
-īs 3
-enſ

NP -in -ın 9 -n -n 3
-ī 3

AP -in -ın 41 -in -ın -n 14
-ī 2 -– 2
-en

DP -num -nō 24

GP -nna -ɴa 5
-ɴa 4
-ƞa 3

Tabel 5.110:Den efterhængte artikel i A (neutrum)

træder i appellativerne nafnbót, byggð, ferð, finnferð, útan-
ferð, gjǫf ×4, jarldómsgjǫf, hirð × 3, hǫfn, hǫll, hǫnd, hǫnk,
lypting, nótt ×4, frásǫgn, banasǫk og vík samt propriet (best.
form)Víkin×2.Mens fǫr, taug og veðjun i B i akk. sg. fem.
kun er belagt med -na, optræder (-)gjǫf altså både med -na
og -ina.
Som det fremgår af tabel 5.110, indikeres i

nom./akk. sg. neut. i A i tre tilfælde -ið over for 353 til-
fælde med -it.1 I B indikeres -it i 112 tilfælde over for 10
eksempler med -ið (jf. tabel 5.113). I de ret få eksempler
med -ið kan der ikke registreres nogen særlige tendenser i
forhold til stammens udlyd.2
Mens B ved siden af ⟨ı í⟩ blot rummer ét eksempel på

⟨é⟩ (‘ꝼeét’ 11r21),3 finder man i A følgende lemmata be-

1De tre tilfælde med ⟨ð⟩ optræder i ‘brotıð’ 24r30, ‘lagabrotıð’ 5r39 og
‘mala ſılꝼ ð’ 8r13. I to af tre tilfælde altså efter stammeudlyd på /t/.

2 ⟨d ð⟩ er belagt i ‘ꝺyrıð’ 10r46, ‘ꝼeıꝺ’ 17v49, ‘malıð’ 15r56, 16r18, ‘qþıꝺ’
16r35, ‘ſumarıꝺ’ 14v39, ‘ſvmarıð’ 10r28, ‘treıꝺ’ 15r40, ‘varıð’ 17v12 og
‘vk͛ıð’ 16r12.

3Heroverfor finder man otte eksempler med ⟨ıt ıd⟩ i samme lemma el-
ler sammensætninger hermed: ‘ꝼeıt’ 10v6, 11r22, 13v30 og 16v16, ‘ꝼeıꝺ’
17v49, ‘ꝼéıt’ 17v9, ‘veþ·ꝼeıt’ 16v19 og ‘ꝩeðꝼeıt’ 16v38. For yderligere be-
mærkninger til skrivemåden ‘ꝼeét’, se afsnit 4.4.2.

lagt med ⟨e⟩: draumr (‘ꝺrꜹ eɴ’ 27r23), fé (‘ꝼeet’ 22v28), hafr
(‘haꝼreᷤnſ’ 4r47), heit (‘heıten’ 30r18), hirð (‘hırþen’ 33r41),
féhirðir (‘Ꝼehırðıreɴ’ 32r35), hlutr (‘lvteɴ’ 29r49), hǫll (‘hall-
areƞar’ 1r4 og 1r7–8), konungr (‘ꝁeƞ’ 1r2, 1r13, 1v8, ‘ꝁeɴ’
28r24, 29v34, 30v45, 30v48, ‘ꝁreɴ’ 31v35, 31v37, ‘Ꝁeƞ’ 1v1),
lið (‘lıþſenſ’ 19r6), lýðr (‘lẏþeɴ’ 30v12), maðr (‘Maðreƞ’
1r30, ‘maðreɴ’ 34r13, ‘mͣeƞ’ 4v34, ‘mͬeƞ’ 1v46, 4v5, ‘mͬeɴ’
22r46, ‘maɴzenſ’ 30v48), ármaðr (‘armͬeɴ’ 31r45), hirðmaðr
(‘h þmᷦenſ’ 1r28) og sauðr (‘ſꜹþreɴ’ 32v18).
Som det fremgår af tabel 5.114 hvor fordelingen af for-

mer med ⟨ı í⟩ vs. ⟨e⟩ relateres til håndskriftsider og tekst-
afsnit, er fordelingen af formerne med ⟨e⟩ ikke jævn i A.
I håndskriftets begyndelse og i en del af dets femte og sjette
læg (dvs. 26r–37v) finder man en overrepræsentation af
former med ⟨e⟩. Dette er særlig udpræget på blad 1, hvilket
rimeligvis indikerer større forlægspåvirkning i begyndel-
sen af afskrivningsprocessen.
Ifølge Lindblad (1954, s. 169) er Lbs frg 82 (c1258–64)

den ældste kilde der – som B – har gennemført ⟨ı⟩.
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kasus efter konsonant efter lang vokal efter infortisvokal
NS -inn -ı 14 -nn -n 3

-ıƞ 13 - 3
-ın 4 -ƞ 2
-ıƞ 2
-ın (/r-Inn/) 2

AS -inn -ı 31 -inn -ıƞ 2 -nn -n 2
-ıƞ 12 -ı - 2
-ıƞ (/r-Inn/) 9 -ƞ
-ın 7
-ın (/r-Inn/) 5
-ıƞ

DS -num -nō 4 -num -nō -num -nō / -nō 18 / 7

GS -ins -ınſ 11 -ns -nſ
NP -nir -nır 4

-inir -ınır

AP -na -na 6

DP -num -nom
-nō

GP -nna -a

Tabel 5.111:Den efterhængte artikel i B (maskulinum)

kasus efter konsonant efter lang vokal efter infortisvokal
NS -in -ın 4 -in -ın -n -n 8

-ı -ƞ
-ıƞ

AS -ina -ına 25 -na -na -na -na 5 / 12
-ıa -–a 1 / 3
-īa

-na -na 3
-a (for /n-nA/) 2

DS -inni -ıı 10 -nni -nnı 2 -nni -ı 7 / 10
-īnı

GS -innar -ınar 2 -nnar -ar 2
-ıar 2 -nnar
-ıṅar

AP -nar -nar 4

DP -num -nō 2
-nū

Tabel 5.112:Den efterhængte artikel i B (femininum)
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kasus efter konsonant efter lang vokal efter infortisvokal
NS -it -ıt 22 -it -ıt 2 -t -t 5

-ıꝺ

AS -it -ıt 77 -it -ıt 7 -t -t 8
-ıð 6 -ét -ꝺ
-ıꝺ -ıꝺ

DS -nu -no 41 -nu -no 7 -nu -no 4

GS -ins -ınſ 12
NP -in -ın 6 -n -n

-ı 2
-íƞ

AP -in -ın 10 -n -n 2
-ıƞ 2 -

-ƞ

DP -num -nō 4
-nō 2

GP -nna -a 3
-nna
-ṅa

Tabel 5.113:Den efterhængte artikel i B (neutrum)
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Side ⟨ı í⟩ ⟨e⟩ Side ⟨ı í⟩ ⟨e⟩ Side ⟨ı í⟩ ⟨e⟩
1r 10 6 19r 47 1 29r 43 1
1v 25 3 19v 36 29v 34 1
2r 52 20r 13 30r 24 1
2v 46 20v 13 30v 28 4
3r 36 21r 28 31r 36 1
3v 23 21v 22 31v 37 2
4r 43 1 22r 20 1 32r 28 1
4v 20 2 22v 18 1 32v 32 1
5r 33 23r 26 33r 16 1
5v 32 23v 33 33v 30
6r 26 24r 17 34r 19 1
6v 22 24v 35 34v 7
7r 32 25r 10 35r 21
7v 30 25v 41 35v 17
8r 32 26r 30 36r 20
8v 34 26v 14 36v 29
9r 25 27r 20 1 37r 21
9v 28 27v 29 37v 21
18r 30 28r 21 1
18v 50 28v 36

Afsnit ⟨ı í⟩ ⟨e⟩ Afsnit ⟨ı í⟩ ⟨e⟩ Afsnit ⟨ı í⟩ ⟨e⟩
1 9 6 38 15 63 21 1
2 26 3 39 16 64 20
3 80 40 39 65 9 2
4 54 41 36 1 66 6
5 61 42 31 67 14
6 5 1 43 38 68 13 1
7 3 1 44 39 69 5
8 2 45 4 70 23 1
9 15 1 46 50 71 12
10 14 47 14 72 33 1
11 22 48 8 73 1
12 24 49 10 74 7
13 5 50 8 75 17 1
14 20 51 1 76 4
15 69 52 6 1 77 4
16 17 53 42 78 12
17 4 54 1 79 9
18 63 55 134 3 80 8
19 56 56 17 1 81 5
33 21 57 7 82 19
34 54 59 20 1 83 34
35 83 1 60 8 3 84 1
36 7 61 2 85 41
37 9 62 14

Tabel 5.114: Fordelingen af i- og e-former i den efterhængte artikel i A
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5.7 Numeralier

5.7.1 Kardinaltal
Ud over som romertal finder man følgende kardinaltal be-
lagt i A:1

einn er belagt 131 gange, og disse er inkluderede i oversig-
ten over det tilsvarende pronomens bøjning i afsnit 5.4.4.5.

tveir er belagt somnom.mask. ‘tveır’ × 4, akk.mask. ‘tva’
× 4, akk. fem. ‘tvęr’, akk. neut. ‘tvꜹ’, dat. ‘tveī’ og ‘Tveī’
samt gen. ‘tveɢıa’ × 2.

þrír er belagt som akk. neut. ‘þrıv’, dat. ‘þrımr’, ‘þrīr’ og
‘þ mr’ samt gen. ‘þ ɢıa’.

órir er belagt som akk. neut. ‘ꝼıogor’ og dat. ‘ꝼıor’ × 2
og ‘ꝼıorō’.

fim er belagt som ‘ꝼım’ × 2 og ‘ꝼī’.
sex er belagt som ‘Sex’,
átta er belagt som ‘atta’ × 2.
níu er belagt som ‘nıo’.
fimtán er belagt som ‘ꝼītan’.
sextán er belagt som ‘ſextan’.
Desuden finder man substantiverne hundrað og þúsund.

Det førstnævnte er belagt som akk. pl. ‘hvnꝺroð’ og dat. pl.
‘hvnꝺrvþō’, mens det sidstnævnte er belagt som dat. pl.
‘þuſꝺū’ (det kan dermed ikke afgøres om þúsund er et
feminint eller neutralt substantiv). Nævnes kan også ad-
jektivformerne dat. pl. ‘tveɴō’ 21v5 og akk. sg. fem. ‘þreɴa’
8r53. Endelig må det noteres at kun førsteleddet i sammen-
satte talord som þrír tigir er blevet opmærket som numera-
lium i den morfosyntaktiske analyse, mens andetleddet er
blevet analyseret som et substantiv og følgelig – i relevante
tilfælde – er blevet behandlet i afsnittet om appellativernes
deklination.
I B finder man ud over som romertal følgende kardinal-

tal belagt:2
einn er belagt 38 gange, og disse er inkluderede i oversig-

ten over det tilsvarende pronomens bøjning i afsnit 5.4.4.5.
tveir er belagt som akk. fem. ‘tvʀ’ og dat. ‘tveī’.
þrír er belagt som akk.mask. ‘þrıa’, akk. fem. ‘þrıar’ × 2,

akk. neut. ‘þrıv’ og dat. ‘þrımr’.
órir er belagt som nom. fem. ‘ꝼıoꝛar’.
sex er belagt som ‘ſex’.
fimtán er belagt som ‘ꝼımt ’.
Desuden finder man substantivet hundrað belagt som

dat. pl. ‘hvnꝺrvþō’.

1 Som romertal optræder i A 1 (‘.ı.’), 2 (‘(.)ıı.’ × 46 og ‘(.)ıȷ.’ × 2),
3 (‘(.)ııı(.)’ × 26 og ‘.ııȷ.’ × 2), 4 (‘.ıııı.’ × 3 og ‘.ıııȷ.’), 5 (‘.v.’ × 13), 6 (‘(.)vı.’
× 4), 7 (‘.vıı.’ × 8 og ‘(.)vıȷ.’ × 2), 8 (‘(.)vııȷ(.)’ × 4), 9 (‘(.)ıx(.)’ × 4),
10 (‘.x.’ × 2), 12 (‘(.)xıı(.)’ × 15), 14 (‘.xıııı.’ × 2), 15 (‘(.)xv.’ × 5 og ‘xııııı.’),
16 (‘(.)xvı.’ × 2), 18 (‘.xvııȷ.’ og ‘.xvııı.’), 19 (‘.xıx.’), 20 (‘(.)xx.’ × 5),
30 (‘(.)xxx(.)’ × 6), 60 (‘(.)lx.’ × 18), 80 (‘lxxx.’), 100 (‘(.)c.’ × 4) og
200 (‘.cc.’ × 3). Ved romertal (kardinaltal såvel som ordinaltal) anbrin-
ges ⟨.⟩ almindeligvis både før og efter talangivelsen, men i omtrent tyve
tilfælde blot efter talangivelsen og i en håndfuld tilfælde blot før denne.

2 Som romertal optræder i B 2 (‘.ıȷ.’ × 2 og ‘.ıı.’), 3 (‘(.)ııȷ(.)’ × 5, ‘íí’, ‘.ıııͣ.’
og ‘.ııı.’), 5 (‘.v.’), 6 (‘.vı.’ × 6), 7 (‘(.)vıȷ(.)’ × 4), 8 (‘.vııȷ.’), 10 (‘(.)x.’ × 4),
14 (‘xıııȷ’), 15 (‘xv’), 60 (‘.lx.’), 100 (‘.c.’ × 2) og 300 (‘.ccc.’ × 2). Ved
romertal (kardinaltal såvel som ordinaltal) anbringes ⟨.⟩ næsten altid
på begge sider af talangivelsen.

Til formerne er der ikke meget at bemærke, men det
kan noteres at dativ af tveir hos begge skrivere manifeste-
res uden udlydende -r, mens dativ af þrír hos begge skrivere
manifesteres med -r.3 Som forventet indikeres /i/ i þrimr.4
Desuden kan det noteres at der hos begge skrivere indike-
res /m/ (og ikke /mm/) i fim.5

5.7.2 Ordinaltal
Ud over som romertal finder man følgende ordinaltal be-
lagt i A:6

fyrstr/fyrsti, der bøjes som et adjektiv i superlativ, er be-
lagt som akk. sg.mask. indef. ‘ꝼẏrsta’, nom. pl. mask. indef.
‘ꝼẏrst’͛, nom. sg. fem. def. ‘ꝼẏrsta’, akk. sg. neut. def. ‘ꝼ sta’ og
akk. eller dat. sg. def. ‘ꝼẏrsta’ × 4.

annarr er belagt 26 gange, og disse er inkluderede i
oversigten over det tilsvarende pronomens bøjning i afsnit
5.4.4.2.

þriði er belagt som nom. sg.mask. ‘þrıþı’, akk. sg.mask.
‘þrıþıa’ og ‘þ þıa’, akk. sg. fem. ‘þrıþıo’ og akk. eller
dat. sg. neut. ‘þ þıa’.

órði er belagt som akk. sg.mask. ‘ꝼıorþa’ × 2.
fimti er belagt som akk. sg.mask. ‘ꝼīta’ × 2.
átti er belagt som nom. sg.mask. ‘attı’ og gen. sg.mask.

‘atta’.
þrettándi er belagt som dat. sg. neut. ‘þrettanꝺa’.
tvítjándi er belagt som dat. sg. neut. ‘tvıtıanꝺa’.
I B finder man ud over som romertal følgende ordinaltal

belagt:7
fyrsti manifesteres i akk. eller dat. sg. neut. def. som

‘ꝼyrsta’ × 2.
annarr er belagt fem gange, og disse er inkluderede i

oversigten over det tilsvarende pronomen i afsnit 5.4.4.2.
þriði er belagt som nom. sg.mask. ‘þrıꝺı’ og ‘þrıðı’,

akk. sg.mask. ‘þrıꝺıa’, dat. sg.mask. ‘þrıðıa’, akk. sg. neut.
‘þrıꝺıa’ × 2 og ‘þrıðıa’ samt dat. sg. neut. ‘þrıꝺıa’.

átti er belagt som akk. sg.mask. ‘atta’.
þrettándi er belagt som akk. sg. neut. ‘þrettanꝺa’.
Til formerne er der ikkemeget at bemærke, men det kan

noteres at “ottende” hos begge skrivere har formen átti.8

3 Ifølge Björn K. Þórólfsson (1925, s. 39) forsvinder formen tveimr
(i modsætning til þrimr) c1200 for først at genindføres i 1300-tallet, ri-
meligvis i analogi med þrimr. Den sidste del af udlægningen er korrekt,
men om formen tveimr i det hele taget har eksisteret meget tidligere er
vel tvivlsomt, da der rimeligvis er tale om en gammel dualis (uden -r),
jf. Noreen (1923, § 277, anm. 5). I de ældste håndskrifter finder man
da også udelukkende tveim, mens man ved þrimr kun finder én mulig
undtagelse fra formen uden -r (jf. Larsson 1891, s. 335 og 385).

4En form med /e/ synes først belagt fra c1400 (jf. Björn K. Þórólfsson
1925, s. 39).

5 I modsætning til i senere islandsk er dette da også det klart almindelig-
ste i oisl. (jf. Björn K. Þórólfsson 1925, s. 39, og Bandle 1956, s. 331–32
m. henv.; se også Noreen 1923, § 298.2).

6 Som romertal optræder i A 3. (‘(.)ııı.’ × 6 og ‘.ııȷ(.)’ × 4), 4. (‘.ıııı.’ × 2
og ‘.ıııȷ.’), 5. (‘.v.’ × 2), 6. (‘.vı.’), 7. (‘.vıȷ.’ og ‘.vıı.’), 8. (‘.vııȷ.’), 12. (‘.xıı.’
× 2) og 13. (‘.xııȷ.’).

7 Som romertal optræder i B blot 12. ‘.xıȷ.’.
8Om átti, áttandi og áttundi, se Bandle (1956, s. 341).
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5.8 Verber

I det følgende gennemgås verbernes tempusdannelse i af-
snit 5.8.1, deres endelser i afsnit 5.8.2 og den fuldstændige
manifestation af visse frekvente verber i afsnit 5.8.3.

5.8.1 Tempusdannelse
Verbernes tempusdannelse gennemgås i det følgende med
udgangspunkt i en opdeling i stærke aflydsverber (afsnit
5.8.1.1), reduplikationsverber (afsnit 5.8.1.2), svage verber
(afsnit 5.8.1.3), præteritopræsentiske verber (afsnit 5.8.1.4)
og verbet valda (afsnit 5.8.1.5).
I verbaloversigterne anføres normaliserede former.

5.8.1.1 Stærke aflydsverber

5.8.1.1.1 Stærke verber – første aflydsklasse
Af verber tilhørende første aflydsklasse har jeg i A registre-
ret de i tabel 5.115 anførte (i alt 258 belæg), mens jeg i B har
registreret de i tabel 5.116 anførte (i alt 61 belæg).1
A har i sg. præt. ind. i alle fire tilfælde med hníga og alle

fem tilfælde med stíga de lydrette former hné og sté, fx ‘hne’
18r39 og ‘stett’ 31r23.2 I B finder man i det enkeltstående til-
fælde med stíga derimod den analogiske form ‘steıg’ 16r29,
og en sådan analogisk form ligger muligvis også bag det
eneste eksempel på sg. præt. ind. af hníga der optræder som
‘hneg’ 10r6. Der kan dog meget vel være tale om en konta-
minationsform (hnég) mellem det lydrette hné og det ana-
logiske hneig.3 Om et svagt bøjet hníga, se afsnit 5.8.1.3.3.
Verbet ríta optræder i A to gange i præt. part. i ‘rıtnar’

3r33 og ‘rıtın’ 30v14, men ō-verbet rita er ligeledes belagt
to gange, dels i præt. part. ‘rıtat’ 33v31, dels i præt. ‘rıtaþı’
33v33,4 begge gange i en beskrivelse af Eiríkr Oddssons
komposition af Hryggjarstykki. Det første af de to stærkt
bøjede eksempler optræder i optakten til de såkaldteGam-
anvísur (strofe 58–63), og det kan i denne forbindelse be-
mærkes at Andersson & Gade (2000, s. 30–1) argumen-
terer for at det er muligt at ÆMsk kun har indeholdt
strofe 58, og at en interpolator skulle have indført de fem
resterende strofer i Msk2 og justeret prosaoptakten som
et resultat af at strofe 61 ikke har noget omkvæd. Ét af
fire argumenter herfor er netop verbet ríta, der betragtes
som mistænkeligt fordi det ellers kun optræder tre gange
i MskMS – ud over de allerede nævnte beskrivelser af
Hryggjarstykkis komposition kun i en passage der kunne

1 I de følgende tabeller angiver infinitiver anbragt i parentes at det på-
gældende verbum ikke er belagt i infinitiv (eller i en præsensformmed
samme rodvokal som i infinitiv.) Præteritumformer anbragt i kantede
parenteser (fx ‘[gyldi]’ i oversigten over tredje aflydsklasse) indikerer
at tredje hovedtid ikke er belagt, men at præt. konj. er belagt (alminde-
ligvis med i-omlyd). Kursiverede former i præt. part. angiver at verbet
kun er belagt i nom./akk. sg. neut.

2Alle eksempler med stíga optræder i prosa, mens tre af fire eksempler
med hníga optræder i poesi. Til sammenligning kan det noteres at man
i den noget yngre Möðruvallabók finder hver 13 tilfælde med hhv. sté
og steig, jf. de Leeuw van Weenen (2000, s. 226).

3 Således tolket iWadstein (1892, s. 90) ogNoreen (1923, § 482, anm. 1).
4Om ríta vs. rita, se især Jón Þorkelsson (1888–94, s. 375–77).

bíða beið biðu
bíta beit bitu
drífa dreif drifu drifinn
(gína) gein
grípa greip gripu
(hníga) hné hnigu hniginn
(hníta) hneit
klífa kleif
líða leið liðu liðinn
líta leit litu
álíta
ríða reið riðu riðinn
rísa reis risu
rísta reist ristinn
(ríta) ritinn
síga sigu
skína skein
(skíta) skitu
skríða skreið
slíta sleit slitinn
(sníða) sneið
stíga sté stigu
(svíða) sveið
svífa
svíkja sviku svikinn
víkja veik viku
ýkva veyk
þrífa þreif

Tabel 5.115: Stærke verber af første klasse i A

bíða beið
bíta bitu bitinn
drífa drifu
(hníga) hnég? hnigu
líða leið liðu
líta leit
(ríða) riðu riðinn
rísta ristinn
síga
(skríða) skreið skriðu
slíta
stíga steig stigu
svífa
sýkva
víkja veik viku
þrífa

Tabel 5.116: Stærke verber af første klasse i B
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være interpoleret fra Ágrip.1 I denne sammenhæng kan det
være interessant at forskellen mellem stærk og svag bøj-
ning af ríta/rita understreger at bemærkningerne til kom-
positionen af Hryggjarstykki ikke synes at gå tilbage til
samme person som har stået bag det ene eller begge de øv-
rige eksempler på ríta/rita.
Mens formen i A i alle seks tilfælde er svíkja, fx ‘ſvıkıa’

1v29, er formen sýkva i det ene forekommende tilfælde i
B (‘ſyq’ᷓ 14r56). På den anden side er formen víkja i de tre
relevante tilfælde i B, fx ‘ꝩıcıa’ 12v55, mens man i A ved
siden af sytten relevante tilfælde med víkja, fx ‘vıkıa’ 9v43,
finder fire tilfælde med ýkva (‘ẏq’ͣ 8r21 og 9v44, ‘ẏqva’ 8r20
og ‘ẏqvı’ 9v34, alle i afsnit 18–19),2 en form som rimeligvis
ligeledes ligger bag præt. ‘veẏc’ 27r53 (afsnit 53).3

5.8.1.1.2 Stærke verber – anden aflydsklasse
Af verber tilhørende anden aflydsklasse har jeg i A registre-
ret de i tabel 5.117 anførte (i alt 284 belæg), mens jeg i B har
registreret de i tabel 5.118 anførte (i alt 73 belæg).
Sg. præt. ind. af fljúga er fló i fem tilfælde i A (heraf tre i

poesi), fx ‘ꝼlo’ 21r11, over for ét eksempel med den analogi-
ske form flaug i ‘ꝼlꜹg’ 25v26, som er en marginalrettelse af
et ‘ꝼlo’ (i en strofe) udført af skriveren selv.4 Sg. præt. ind.
af ljúga har i A i det ene forekommende tilfælde den lyd-
rette form ló (‘lo’ 3v12, poet.).
Til formerne af kjósa kan det bemærkes at sg. præt. ind.

er belagt to gange i A med formen kaus (‘kꜹſ’ 26r16 og
‘cꜹſ’ 29v22),5 mens det ene tilfælde i pl. præt. ind. hos
samme skriver har formen kuru (‘kvro’ 19v17, poet.). I B
er verbet belagt én gang i præt. part., hvor det har formen
‘koſıt’ 10v19.6
Som fremgået af oversigterne er formen – som ventet –

lúka hos begge skrivere.7

1Ud over forskelle i optaktsformuleringen i hhv. Hkr/Fsk (eitt niðrlag
at ǫllum) og MskMS (eitt niðrlag at flestum, þó eru hér fár ritnar) er de
øvrige tre argumenter de følgende: 1) visse strofer (eller dele af dem)
findes andetsteds attribueret til andre skjalde, 2) stroferækkefølgen er
forkert (59 burde utvivlsomt anbringes før strofe 58, og det er ikke
umiddelbart til at forstå hvorfor forfatteren bag ÆMsk skulle have
valgt strofe 58 som et eksempel på Gamanvísur, hvis han kendte til
strofe 59 eller 62, og 3) efter strofe 58 findes et indskud om at digtet
var dediceret til Elisabet af Rusland. Indskuddet genfindes i alle tekst-
versioner, men giver dårlig mening i MskMS, hvor det i stedet kunne
forventes efter strofe 63.

2Alle fire eksempler kunne principielt også tolkes som ia- eller ē-verber.
3Om veyk, se Noreen (1923, § 77.15 og § 483).
4Til sammenligning kan det noteres at formen fló også dominerer i den
noget yngreMöðruvallabók (seks eksempler med fló vs. ét med flaug),
jf. de Leeuw vanWeenen (2000, s. 227). Om fló vs. flaug, se fx Bandle
(1956, s. 397 m. henv.).

5Altså ingen eksempler på yngre former som kjöri (køri), som eksem-
pelvis allerede er belagt i Möðruvallabók (der skrives sg. ‘keyrı’ – ved
siden af kaus – og pl. ‘kr͛u’, jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 227)
og er gennemført i Gudbrandsbiblen (jf. Bandle 1956, s. 397). Jf. også
Björn K. Þórólfsson (1925, s. 57).

6Til sammenligning kan det noteres at man i Möðruvallabók finder
fem eksempler på former med -s- over for syv med -r- i præt. part.
(jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 227). Björn K. Þórólfsson (1925,
s. 57) bemærker at den nye form med -s- i præt. part. er belagt c1300.

7 Formen ljúka synes først at optræde i 1400-tallet (jf. Bandle 1956,
s. 396–97).

bjóða bauð buðu boðinn
brjóta braut brutu brotinn
(úka) fauk
fljóta flaut flutu
fljúga fló/flaug flugu
(gjósa) gaus
hljóta hlaut hlotinn
hrjóða hrauð hruðu hroðinn
(hrjóta) hraut hrutu
kjósa kaus kuru
(kljúfa) klauf klufu
krjúpa
(ljósta) laust lustu lostinn
ljúga ló loginn
lúka lauk luku lokinn
(lúta) laut
njóta naut
rjóða rauð ruðu roðinn
rjúfa rauf rufu
(rjúka) rauk
skjóta skaut skutu skotinn
súpa
þjóta þaut
(þrjóta) þraut þrotinn

Tabel 5.117: Stærke verber af anden klasse i A

bjóða bauð boðinn
brjóta braut brutu
drjúpa draup
fljóta flotinn
hljóta hlaut hlotinn
(hrjóða) hrauð hroðinn
(kjósa) kosinn
ljúga
lúka luku lokinn
(lúta) laut
njóta
(rjóða) rauð
skjóta skaut skutu
þrjóta

Tabel 5.118: Stærke verber af anden klasse i B
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5.8.1.1.3 Stærke verber – tredje aflydsklasse
Af verber tilhørende tredje aflydsklasse har jeg i A registre-
ret de i tabel 5.119 anførte (i alt 662 belæg), mens jeg i B har
registreret de i tabel 5.120 anførte (i alt 190 belæg).

binda batt bundinn
(bjarga)
bregða brá brugðu brugðinn
brenna brann brunnu
bresta brast brustu
drekka drakk drukku drukkinn
finna fann fundu fundinn
gjalda galt [gyldi] goldinn
gjalla gall
hjalpa?
(hnyggja) hnugginn
hrinda hratt hrundu hrundinn
hrøkkva hrǫkk hrukku hrokkinn
hverfa hvarf hurfu horfinn
renna rann runnu
skjalfa skulfu
(skjalla) skall
(slyngva) slǫng
spretta spratt
springa
stinga stakk stungu
støkkva stǫkk stukku
(svella) sollinn
syngja sǫng [syngi] sunginn
(søkkva) sukku sokkinn
verða varð urðu orðinn
(verpa) varp urpu
vinda
vinna vann unnu unninn
(þryngva) þrunginn
(þverra) þvarr þurru

Tabel 5.119: Stærke verber af tredje klasse i A

I A er formen syngja i det eneste sikkert belagte (rele-
vante) tilfælde (‘ſẏngıa’ 5v47), mens det eneste sikkert be-
lagte (relevante) tilfælde i B har formen med -v- (‘ſyngva’
11v56).1
Man finder hos ingen af skriverne analogisk indført v- i

relevante verbalformer (som orðinn og unninn).2
Verbet brenna, der som stærkt verbum kun er belagt i

A,3 optræder aldrig som brinna.
Verbet finnamanifesteres i tredje og erde hovedtid hos

begge skrivere med -nd- (aldrig -nn-).
Til spørgsmålet om stærk vs. svag bøjning kan følgende

bemærkes:

1Om syngva vs. syngja, se Noreen (1923, § 493) og Bandle (1956, § 268).
2Til sammenligning kan det noteres at forholdet mellem orðinn og
vorðinn iMöðruvallabók er ca. 80:20 (jf. tabel i de Leeuw vanWeenen
2000, s. 228).

3 For det svage brenna (og renna), se afsnit 5.8.1.3.3.

binda batt bundinn
bregða brá brugðinn
(bresta) brast
drekka drakk drukku drukkinn
finna fann fundu fundinn
gjalda
(gjalla) gall
hrøkkva
hverfa hvarf horfinn
(serða) sarð
(skjalfa) skalf skulfu
(skjalla) skall
spretta
stinga
(støkkva) stǫkk
(svelga) solginn
syngva sǫng sungu
verða varð urðu orðinn
(verpa) varp urpu
vinna vann unnu unninn

Tabel 5.120: Stærke verber af tredje klasse i B

bjargask optræder én gang i A i 3. pers. sg. præt. ind.
‘bg͛ſc’ 8v17 med utvetydig stærk bøjning.

hjalpa er med sikkerhed kun belagt som ō-verbum
(‘hıalpaþı’ 32v50), hvilket der også være tale om i de reste-
rende tre tilfælde (2. pers. pl. præs. ind. ‘hıalpıt’ 9v47 og inf.
‘hıalpa’ 24v42 og 30v47).

5.8.1.1.4 Stærke verber – erde aflydsklasse
Af verber tilhørende erde aflydsklasse har jeg i A registre-
ret de i tabel 5.121 anførte (i alt 712 belæg), mens jeg i B har
registreret de i tabel 5.122 anførte (i alt 197 belæg).

bera bar báru borinn
(fela) fal fálu folginn
koma kom k(v)ómu kominn
(framkoma) framkominn
nema nam námu numinn
skera skar skáru skorinn
sofa svaf sváfu
stela stálu
sverfa
(svima) svam
(troða) tráðu troðinn

Tabel 5.121: Stærke verber af erde klasse i A

Som bemærket i afsnit 4.4.3.2.14 indikeres labial rod-
vokal i sg. præs. ind. af vb. sofa i begge tilfælde i A (‘ſøꝼr’
5v49 og 6r51), mens vokalen ikke kan fastslås med sikker-
hed i det ene meget utydelige tilsvarende tilfælde i B (dog

5.8.1.1.4
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bera bar báru borinn
fela
koma kom k(v)ómu kominn
(nema) nam [nǽmi]
(skera) skorinn
(sofa) svaf
troða

Tabel 5.122: Stærke verber af erde klasse i B

formentlig ‘ſeꝼr’ 17r53). Pl. præt. ind. er kun belagt én gang
i A i ‘ſvaꝼo’ 8v7.
Som det fremgår af oversigten i afsnit 5.8.3.2, og som

allerede bemærket i afsnit 4.4.3.2.14, indikeres labial rod-
vokal i samtlige 82 tilfælde i sg. præs. ind. af koma i A. I B
er situationen en ganske anden, da der i 38 tilfælde indike-
res delabialiseret rodvokal (⟨e ę⟩) over for seks tilfælde med
labial vokal. De sidstnævnte, der særlig optræder i begyn-
delsen af B,1 forklares måske lettest som resultat af for-
lægspåvirkning.2 I A indikeres /k/ i præt. konj. i sytten
tilfælde over for fire tilfælde med /kv/. Det er muligt at
de sidstnævnte skyldes forlægspåvirkning, men der er intet
bemærkelsesværdigt ved den håndskriftgeografiske distri-
bution.3 Også på dette punkt er forholdet ganske anderle-
des i B, idet der i samtlige otte tilfælde indikeres /kv/. I
pl. præt. ind. indikeres i A /k/ i 48 tilfælde over for ni til-
fælde med /kv/.4 B rummer orten tilfælde med /k/ over
for fire tilfælde med /kv/.5
Ved en række af de i MskMS belagte verber af erde

aflydsklasse kan man – som beskrevet i eksempelvis
Bandle (1956, § 270) – i senere islandsk registrere forskel-
lige sekundære udviklinger, men ingen af disse bevidnes af
MskMS.

5.8.1.1.5 Stærke verber – femte aflydsklasse
Af verber tilhørende femte aflydsklasse har jeg i A registre-
ret de i tabel 5.123 anførte (i alt 3660 belæg), mens jeg i B
har registreret de i tabel 5.124 anførte (i alt 1151 belæg).
Ingen af skriverne giver sikre indikationer af rodvoka-

lens kvantitet i første hovedtid af eta (i A skrives ⟨e⟩ i begge

1Nærmere bestemt ‘cǭꝛ’ 10r40, 10v34, 11r22, 11r37 og 14r56 og ‘kǭꝛ’
14v5.

2Om kem- vs. køm-, se fx Björn K. Þórólfsson (1925, s. 58), Andersen
(1933–34, s. 57–8), Lindblad (1954, s. 135–36) og Bandle (1956, s. 79).
Bandle finder det mest sandsynligt at /e/ er lydret udviklet ved dela-
bialisering, men henviser også til Andersens (1933–34) forklaring om
analogisk dannelse efter nema og lignende. Om formernes indbyrdes
kronologi bemærker Lindblad (1954, s. 135–36) at man fra omkring
midten af 1200-tallet kan registrere en aftagende brug af køm-former,
og at kem-formerne er de almindelige i 1300-tallet.

3 Belæggene er ‘qmı’ 4r37 og 32v15, ‘qmͤı’ 31v24 og ‘qmız’ 27r44.
4 Fordelingen af /kv/-formerne er ikke jævn, men noget særlig bemær-
kelsesværdigt kan ikke noteres (belæggene er ‘qmͦo’ 6v8, 19v57, 22r6,
22v1, 23r8, 24v47, 25v29 og 26r7).

5Til fordelingen af de sidstnævnte belæg kan intet særligt bemærkes
(belæggene er ‘qmͦo’ 11r34 og 12v8, ‘quomo’ 15v16 og ‘kvomo’ 17v9).

biðja bað báðu beðinn
drepa drap drápu drepinn
eta át
feta
fregna frá frágu
gefa gaf gáfu gefinn
geta gat gátu getinn
kveða kvað k(v)óðu kveðinn
(ákveða) ákveðinn
liggja lá lágu
meta mat metinn
reka rak ráku rekinn
sitja sat sátu setinn
sjá sá sá sénn
vega vá vágu veginn
vera var vóru (og váru?) verit
þiggja þá þágu þeginn

Tabel 5.123: Stærke verber af femte klasse i A

biðja bað báðu beðinn
drepa drap drepinn
eta
(freta) frat
gefa gaf gáfu gefinn
geta gat getinn
kveða kvað kvóðu kveðinn
liggja lágu
meta mat mátu
reka rekinn
sitja sat sátu setinn
sjá sá sá sénn
vega vágu veginn
vera var vóru (og váru?) verit
þiggja þá þeginn

Tabel 5.124: Stærke verber af femte klasse i B

tilfælde, fx ‘eta’ 31r24, mens der i B skrives ⟨e⟩ i tre tilfælde,
fx ‘eta’ 15v46 og ⟨ę⟩ i ét tilfælde i ‘ętr’ 15v37 – hvor vokalen
sandsynligvis skal tolkes som /é/).6 Den analogiske form
éta synes allerede belagt i begyndelsen af 1200-tallet.7
Den fuldstændige bøjning af kveða er anført i afsnit

5.8.3.3. I pl. præt. ind. indikeres /kv/ i sytten tilfælde i A,
fx ‘quoþo’ 22r24, over for ét eksempel med /k/ i ‘Koþoz’
22r26. Skrivemåderne giver ingen direkte indikationer om
den efterfølgende vokals kvalitet, men der er rimeligvis tale
om /ó/ i samtlige tilfælde.8 I B indikeres /kv/ i begge fo-
rekommende tilfælde i ‘quoþv’ 11r11 og 13r20.

6 Som det fremgår af afsnit 4.3.2.15, finder man imidlertid kun ét sikkert
eksempel på ⟨ę⟩ for /é/.

7 Jf. Noreen (1923, § 498, anm. 1). Om årsagen til den analogiske udvik-
ling af eta > éta, se note 1 på s. 161.

8 Jf. afsnit 4.4.3.2.2.
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Som det fremgår af afsnit 5.8.3.4, indikeres i såvel A som
B altid enstavelsesform i præt. part. af sjá (sénn, ikke séinn),
og man finder heller ingen indikationer af den sekundære
form séðr (som dog også kun ville kunne komme til udtryk
én gang i A).
Som bemærket i afsnit 4.4.3.2.2, og som det fremgår af

tabel 5.221 (s. 361), optræder verbet vera i A i pl. præt. ind.
nitten gange med ⟨o⟩ over for ni eksempler med ⟨a⟩ i ud-
skrevne former. Som ligeledes bemærket må det imidler-
tid noteres at seks af ni tilfælde med ⟨a⟩ optræder i poesi,
mens det samme kun gælder for to af nitten tilfælde med
⟨o⟩. Formen med ⟨o⟩ (= /ó/)1 afspejler således rimeligvis
skriverens egen norm. I B finder man i udskrevne former
fire eksempler med ⟨o⟩ over for to eksempler med ⟨a⟩ (alle i
prosa), hvorfor det er mindre sikkert at udtale sig om skri-
verens norm i denne henseende.
Enstavelsesformer af vera i pl. præs. ind. er belagt syv

gange i A, hvoraf seks forekommer efter /ér/ eller /Ir/: ‘ſē
h͛ ro ſa cōn’͛ 1r7, ‘er callaþ͛ ro þın|ga meƞ’ 18v9–10, ‘at ⸌ver⸍
rō allır’ 19v20, ‘er ꝧ baþo͛ ſa’ 27r8,2 ‘En mıſlagþar ro þ͛
henꝺr’ 27v41, ‘er her ro ꝼrā ꝼlvtt’ 29r36 og ‘þ  at hr͛o m͛kı mın
vtı’ 37r47. I B finder man to tilsvarende tilfælde, hvoraf det
ene direkte indikerer at vokalen er blevet opfattet som /ó/
som følge af neutraliseringen af kvantitetsdistinktionen i
trykstærk udlyd: ‘ꝁ .ſ. hv͛ ró þꜹ’ 16r4 og ‘ſvmır o ı bvð’ 16v54
(poet.).
1. pers. sg. præs. konj. af vera har i A i alle fem tilfælde

formen sjá(-k), mens man i B ved siden af ét eksempel på
denne form finder ét eksempel på den yngre (tredjeper-
sons)form sé-k (‘ſec’ 12r52).
Det kan bemærkes at fregna ikke udviser eksempler på

svag bøjning.3

5.8.1.1.6 Stærke verber – sjette aflydsklasse
Af verber tilhørende sjette aflydsklasse har jeg i A registre-
ret de i tabel 5.125 anførte (i alt 1070 belæg), mens jeg i B
har registreret de i tabel 5.126 anførte (i alt 344 belæg).
Ingen af skriverne indikerer analogisk /vó/ i relevante

former af vaða, vaxa eller þvá.
Det kan bemærkes at 3. pers. sg. præt. konj. af þvá i det

eneste (poetiske) belæg i A er blevet rettet fra en form uden
til en form med /v/ (‘þ⸌v⸍egı’ 32v12).
Eneste sikre belæg på stærk bøjning af sverja i A er

3. pers. pl. præt. konj. ‘ſørı’ 31v55, men i syv andre tilfælde
kan der være tale om stærk bøjning, dog uden at formerne
kan røbe det.4 Det må imidlertid bemærkes at fire enty-
dige eksempler på svag bøjning forekommer (‘ſvarþı’ 3v23
og 20r22 og ‘ſvorþo’ 26v6 og 26v8).

1 Jf. afsnit 4.4.3.2.2.
2Det kunne se ud til at skriveren efterfølgende har slettet ⟨o⟩ ved
underprikning.

3Om svag bøjning af fregna og for kommentarer til andre verber af
femte aflydsklasse som på senere tidspunkter alternativt bøjes svagt,
se Bandle (1956, s. 403).

4Herunder fire eksempler med præt. part., der kun er belagt i
nom./akk. sg. neut., fx ‘ſvarıt’ 20r17.

(aka) ekinn
(ala) ól alinn
deyja dó
draga dró drógu dreginn
fara fór fóru farinn
fyrirfara
misfara
(flá) flógu fleginn
(gala)
grafa grófu grafinn
hea hóf hófu hafinn
hlaða hlóð hlaðinn
hlǽja hló
(skaka) skók
slá sló slógu
standa stóð stóðu staðinn
sverja [sǿri] svarinn?
taka tók tóku tekinn
(handtaka) handtekinn
(nýtaka) nýtekinn
(vaða) óðu
vaxa óx óxu vaxinn
þvá þó þógu þveginn

Tabel 5.125: Stærke verber af sjette klasse i A

deyja
draga dró drógu dreginn
fara fór fóru farinn
hea hóf hafinn
hlǽja hló
kala
(skafa) skafinn
(slá)
standa stóð stóðu staðinn
taka tók tóku tekinn
(handtaka) handtekinn
(vaða) óð óðu
(vaxa) óx
(þvá) þó

Tabel 5.126: Stærke verber af sjette klasse i B

5.8.1.1.6
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Hverken A eller B rummer utvetydige eksempler på
svag bøjning af deyja.1

5.8.1.2 Reduplikationsverber

5.8.1.2.1 Reduplikationsverber – første klasse
Af reduplikationsverber tilhørende første klasse har jeg i A
og B registreret de i tabel 5.127 anførte (i alt hhv. 131 og 41
belæg).

A: heita hét hétu heitinn
leika lék

B: heita hét heitinn
leika léku

Tabel 5.127: Reduplikationsverber af første klasse

Ved vb. heita anvendes præsensformen heiti(r), hvor -i-
udspringer af en indoeuropæisk mediopassiv, hos begge
skrivere i betydningen “hedde”, mens heit(r) anvendes i be-
tydningen “love”.

5.8.1.2.2 Reduplikationsverber – anden klasse
Af reduplikationsverber tilhørende anden klasse har jeg i
A og B registreret de i tabel 5.128 anførte (i alt hhv. 214 og
76 belæg).

A: auka jók jóku
ausa jósu
búa bjó bjǫggu búin
hlaupa hljóp hljópu hlaupinn
hǫggva hjó hjǫggu hǫggvinn

B: (auka) jók
búa bjó bjǫggu búinn
hlaupa hljóp hljópu/hlaupu hlaupinn
hǫggva hjó hjǫggu

Tabel 5.128: Reduplikationsverber af anden klasse

Bemærk at pl. præt. ind. af auka, ausa og hlaupa i A altid
har formen med -jó-.2 I B er de to førstnævnte verber ikke
belagt i den pågældende kategori, men hlaupa optræder to
gange med -jó- (‘lıopo’ 15r45 og 16r31) over for tilsynela-
dende ét eksempel på hlaupu (‘lꜹpo’ 10r20).3
Pl. præt. ind. af búa og hǫggva har i såvel A somB formen

med -jǫ- (ikke -ju-).4

1Det samme gælder for øvrige verber som på forskellige tidspunkter i
islandsk helt eller delvis kan bøjes svagt (eller efter reduplikationsver-
bernes mønster) som aka, ala, hea, slá og þvá.

2Hhv. × 1, × 3 og × 3.
3Om denne form, se Noreen (1923, § 503, anm. 1).
4 I A hhv. × 7 og × 6, i B hver én gang. Om -jǫ- vs. -ju-, se Bandle (1956,
s. 406m. henv.). Udviklingen af præteritumformerne er omstridt. I de

Præt. part. af hǫggva manifesteres med -v- i alle seks re-
levante tilfælde i A.5
Verbet auka bøjes stærkt i det ene forekommende til-

fælde i B (‘íoc’ 10v11). I A er såvel stærk som svag bøjning
belagt med sikkerhed (hhv. × 3 ‘ıoc’ 35v38, ‘Joc’ 35v50 og
‘ıoco’ 23r31, alle i poesi, og × 2 ‘ꜹkaþı’ 20r12 og ‘avkaþı’
26v1), mens det i to tilfælde i præs. ikke kan afgøres om
der er tale om stærk eller svag bøjning (‘ꜹcō’ 8v38, poet.,
og ‘ꜹka’ 20r51).
I sg. præs. ind. af hǫggva indikeres aldrig /e/ (i A fin-

der man ⟨ø⟩ × 3, i B ⟨ꜹ⟩ × 4), og de ældre former med /ø/
(> /ö/) er ifølge Björn K. Þórólfsson (1925, s. 60) da også
selv i 1300- og 1400-tallet langt de almindeligste.

5.8.1.2.3 Reduplikationsverber – tredje klasse
Af reduplikationsverber tilhørende tredje klasse har jeg i A
og B registreret de i tabel 5.129 anførte (i alt hhv. 669 og
160 belæg):

A: fá fekk fengu fengin
(falda) faldinn
falla fell fellu fallinn
ganga gekk gengu genginn
halda helt heldu haldinn
hanga hekk

B: fá fekk [fengi] fenginn
falla fell fellu fallinn
ganga gekk gengu genginn
halda helt heldu haldinn

Tabel 5.129: Reduplikationsverber af tredje klasse

fá skrives i A med ⟨e⟩ (og ikke ⟨ı⟩) som rodvokal i alle
ni (udskrevne) tilfælde i pl. præt. ind. og i de fire tilfælde
i præt. konj. Det samme er tilfældet i de fem eksempler i
præt. part. (hvor /e/ er den lydrette vokal). Pl. præt. ind. er
ikke belagt i B, men i de to tilfælde i præt. konj. skrives ⟨e⟩,
og det samme er tilfældet i de fem eksempler i præt. part.
Ved ganga er forholdene hos begge skrivere så at sige

som ved fá, men ved siden af 51 sikre belæg med ⟨e⟩ i
pl. præt. ind. finder man muligvis ét eksempel med ⟨ı⟩ i en
af A udført tilføjelse i B (‘gıngo’ 10v56). Stedet er imidler-

fleste grammatikker, fx Iversen (1972) og Haugen (2001), og i visse
ordbøger, fx Heggstad et al. (1975), regner man med /jo/ og ikke /jǫ/.
Andre, eksempelvis Bandle (1956) og ONP, regner med /jǫ/, og at
hånd B har identificeret forbindelsen med /jǫ/, derom vidner rimelig-
vis formen ‘Hıꜹɢo’ 17r6. Former som utvetydigt indikerer /jǫ/ ken-
des eksempelvis også fra Holm perg 2 4° (1250–1300), Holm perg 4 4°
(c1320–40) og AM 122 a fol (c1350–70), jf. JónHelgason (1927, s. 93).

5Til sammenligning kan anføres at forholdet mellem former med og
uden -v- i Möðruvallabók er 4:7, jf. de Leeuw van Weenen (2000,
s. 232).

5.8.1.2.3
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tid meget utydeligt, hvorfor en læsning med ⟨e⟩ ikke kan
udelukkes.1
Om rodvokalens kvantitet i præteritumformerne kan

håndskriftet desværre ikke give indikationer, da der gene-
relt ikke skelnes mellem /e/ og /é/. At det er usikkert om
man skal regne med /e/ eller /é/, derom vidner moderne
islandske former som fékk og hékk. Som bemærket i afsnit
4.4.3.2.3 er flere tolkninger mulige. Dels har der muligvis
eksisteret gamle sideformer med såvel kort som lang vokal,
dels kan der være tale om analogisk forlængelse efter redu-
plikationsverber af første og erde klasse, dels kan der ved
ganga ogmuligvis ved halda og hanga være tale om palatali-
sering af konsonanten (hvilket kan have støttet analogiske
udviklinger ved de øvrige verber).2
Verbet falda kun er belagt med stærk bøjning.3

5.8.1.2.4 Reduplikationsverber – erde klasse
Af reduplikationsverber tilhørende erde klasse har jeg i A
og B registreret de i tabel 5.130 anførte (i alt hhv. 452 og
140 belæg).

A: blása blés blésu blásinn
gráta grét
láta lét létu látinn
(fyrláta)
ráða réð réðu ráðinn
(misráða) misráðinn

B: blása
láta lét létu látinn
ráða réð réðu ráðinn

Tabel 5.130: Reduplikationsverber af erde klasse

5.8.1.2.5 Reduplikationsverber – femte klasse
Af reduplikationsverber tilhørende femte klasse har jeg i
A og B registreret de i tabel 5.131 anførte (i alt hhv. 53 og
5 belæg).
Præt. ind. af snúa er kun belagt i A og har altid ⟨e⟩ som

rodvokal, både i sg. og pl. (jf. fx ‘ſnerı’ 31r33 og ‘ſnero’

1 I A skrives ⟨e⟩ i de fire tilfælde i præt. konj. og i de 11 udskrevne eksem-
pler i præt. part. I B skrives ⟨e⟩ i de tre eksempler i præt. ind., i de to
eksempler i præt. konj. og i de tre eksempler i præt. part. Sammenlig-
ner man brugen i MskMS med situationen i den noget yngre Möðru-
vallabók, ser man at denne indeholder langt flere skrivemåder med ⟨ı⟩,
både lydrette og analogiske. IMöðruvallabók er forholdet mellem fing-
og feng således 14:59 i pl. præt. og 7:60 i præt. part., mens det ved ging-
vs. geng- er 73:168 i pl. præt. og 4:56 i præt. part., dog med tydelige
forskelle fra saga til saga, jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 233).

2 For henvisninger, se afsnit 4.4.3.2.3, især note 11 på s. 160. En præ-
cis redegørelse for forholdene i Möðruvallabók, der rummer gan-
ske mange eksempler på forlænget/diftongeret rodvokal, findes i
de Leeuw van Weenen (2000, s. 233–34).

3Om svag bøjning af falda, se Bandle (1956, s. 407).

A: róa reri/røri reru/røru
snúa sneri sneru snúinn

B: róa
snúa

Tabel 5.131: Reduplikationsverber af femte klasse

35v24). Præt. ind. af róa er ligeledes kun belagt i A, men
ved dette verbum finder man former med både ⟨e⟩ og ⟨ø⟩. I
sg. finder man hvert ét tilfælde med ⟨ø⟩ og ⟨e⟩ (‘rørı’ 33v56
og ‘rerı’ 34r1), mens man i pl. finder tre eksempler med ⟨ø⟩,
fx ‘røro’ 34r28, over for seks eksempler med ⟨e⟩, fx ‘rero’
32v44. Som forventet afspejler brugen af ⟨e⟩ vs. ⟨ø⟩ altså
ikke etymologiske forhold (/e/ i sg., /ø/ i pl.).4

5.8.1.3 Svage verber
Den efterfølgende opdeling i ō-, ja-, ia- og ē-verber er kun
til dels historisk funderet. Der tages således ikke udgangs-
punkt i rent etymologiske kriterier, og når der tales om
eksempelvis ō- og ē-verber, refereres til verber som udvi-
ser bøjning som hhv. ō- og ē-verber. I en række tilfælde
kan klassetilhørsforholdet ikke bestemmes alene på basis
af de i MskMS forekommende former. Under sådanne
omstændigheder har jeg foretaget en gruppering på basis
af grammatikker og ordbøger, men samtidig bestræbt mig
på at knytte bemærkninger til særlige tvivlsomme tilfælde
og/eller meddelt hvilke verber der ved en given bøjnings-
klasse udviser sikker bøjning. Når det ikke på grundlag af
interne forhold i form af bøjningsendelser og/eller omlyds-
forhold kan fastslås om der er tale om den givne bøjnings-
klasse, sættes verbet i halvfed.

5.8.1.3.1 ō-verber
Af ō-verber har jeg i A registreret abba, afla, anda, angra,
anna, arðga, árna, auka, bana, banna, batna, blinda, boða,
bolgna, breka, brytja, byrja, dofna, drukkna, dúsa, dvala,
efna, eggja, eigna, elska, fága, fagna, fala, fastna, ferða,
fjǫtra, forða, forvitna, fóstra, fresta, friða, fúna, gabba,
geisa, glata, glóa, gnǽfa, gruna, há, hafna, halla, harma,
hata, hátta, heilsa, heita, helga, herja, hjala, hjalpa, hlanna,
hluta, hrapa, hreinsa, (h)rjá , hroka, hrósa, hruma, íhuga,
hugna, hugsa, hvarfa, hvarfla, hvata, hvima, hǫfða, hǫrfa,
ifa, inna, jafna, jaga, jarða, ját(t)a, kalla, kanna, kasta,
klappa, kosta, kúga, kvánga, kvelda, kviðja, kvitta, langa,
lasta, lauga, launa, biðleika, leita, lerka, líka, mislíka, lirla,
lita, ljóða, lofa, loga, lokka, losna, magna, marka, mata,
meina,miðla,mikla,minnka,morgna, nálga, nátta, nauðga,
neita, ofra, oka, orka, ótta, pína, ráðga, raska, refsa, reika,
rifja, riðla, rifna, rita, roðna, safna, saka, rannsaka, sanna,

4Man må i øvrigt regne med kort vokal, ikke /é/ (/je/) som i senere
islandsk. Om de senere former, se fx Bandle (1956, s. 407 m. henv.).
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sefa, seinka, sigra, sjatna, skapa, ándskapa, skatta, skipa,
skriðna, skrifa, skynja, slitna, slota, smíða, snara, snúða,
sofna, spá , sporna, spotta, staðna, stanga, stika, stjórna,
stoða, stǫðva, svala, svara, svarfa, svárka, sveima, svipa,
synja, tákna, tala, talma, tapa, jartegna, tíðka, tjá, tjalda,
skauttoga, undra, vakna, vanda, vápna, vara, vára, varða,
varna, varpa, veðja, veifa, versna, vesala, vinga, óvinga,
vísa, visna, ávíta, vitja, vitra, þagna, þakka, þjóna, þokka,
óþokka, þorna, þreka, þrútna og ǽtla (i alt 996 belæg).
I B har jeg registreret afla, anda, árna, banna, batna,

bruna, byrja, drukkna, eggja, eigna, fagna, fastna, fatra,
féna, ara, forða, fóstra, gabba, gruna, áhanka, harka,
herja, hjala, hreinsa, hrósa, íhuga, hugsa, hǫrfa, iðra, kalla,
kasta, kvánga, kveina, launa, leita, líka,mislíka, líkna, lofa,
lóga, mata, minnka, morgna, muðla, raufa, róma, safna,
saka, rannsaka, sakna, sanna, sigra, skipa, skjalla, starfa,
stǫpla, stǫðva, svara, tala, tjóðra, toga, umla, vakna, vanda,
vara, vára, vatna, veðja, vinga, vísa, vitja, þagna, þakka,
þjóna, þoka, þreka, þróa, þrotna, þrútna, ǽtla og ǫðla (i alt
278 belæg).
Verbet glóa i A er kun belagt i præs. part. (‘gloanꝺı’

31v1).1
Som omtalt i afsnit 5.8.1.1.3 kan der i A i tre tilfælde med

hjalpa være tale om stærk bøjning (2. pers. pl. præs. ind.
‘hıalpıt’ 9v47 og inf. ‘hıalpa’ 24v42 og 30v47), men i det
eneste tilfælde hvor bøjningen med sikkerhed kan fastslås,
er der tale om et ō-verbum (‘hıalpaþı’ 32v50). Det enkelt-
stående eksempel i B optræder i en fejlskrivning, der dog
indikerer at hjalpa også hos denne skriver er belagt som
ō-verbum (jf. ‘hıalꝼar’ 11v41).
I det enkeltstående tilfælde med jartegna indikeres /eg/

i anden stavelse (‘ıartegnı’ 27r24).2
Verbet ját(t)a optræder i A hver tre gange som ō- og ē-

verbum (jf. ‘ıataþı’ 20r6, ‘ıatoþo’ 30v22 og ‘ıatoþoz’ 18v56
vs. ‘ıattı’ 36r32 og ‘ıatto’ 2r26 og 31r12). I to marginaltil-
føjelser udført af hånd A i den af B skrevne del af hånd-
skriftet kan det ikke afgøres om der er tale om et ō- eller
ē-verbum (inf. ‘⸍ıata⸌’ 11r1 og 14r10). I B er kun bøjningen
som ē-verbum sikkert belagt (i ‘ıattı’ 13r41 og ‘ıattv’ 13r1),
men det kan ikke udelukkes at der i det sidste eksempel i B
er tale om et ō-verbum i 1. pers. pl. præs. ind. ‘ıatō’ 10r37.3
I A er neitamed sikkerhed belagt én gang som ō-verbum

(‘neıtar’ 28v23), mens det i to tilfælde med sikkerhed er be-
lagt som ia-verbum (‘neıttı’ 26v31 og ‘neıttv’ 25v2). I B er
det derimod kun belagt som ia-verbum (jf. ‘neıttvþ’ 12r56).4
Verbet refsa er i A belagt som ō-verbum i ‘reꝼſaþı’ 22r8,

mens det i de resterende tre tilfælde ikke kan afgøres om
der alternativt kunne være tale om et ia-verbum.5

1Om mulig bøjning som ē-verbum, se Noreen (1923, § 509, anm.) og
Bandle (1956, s. 420).

2Det samme er tilfældet i de tre udskrevne tilfælde med app. jartegn, fx
‘ıartegn’͛ 36v11.

3Ombøjning som hhv. ē- og ō-verbum, se Noreen (1923, § 519, anm. 6).
4 I de ældste håndskrifter bøjes neita konsekvent som ia-verbum, men
efterhånden bliver bøjningen som ō-verbum mere almindelig og er fx
enerådende i Gudbrandsbiblen (jf. Bandle 1956, s. 417 m. henv.).

5Om bøjningen af refsa, se Bandle (1956, s. 417).

Som nærmere omtalt i afsnit 5.8.1.1.1 finder man i A ved
siden af to eksempler på det stærke verbum ríta to tilfælde
med ō-verbet rita.
Verbet synja er i A med sikkerhed belagt som ō-verbum

i to tilfælde (‘ſẏnıar’ 24v25 og 31r54), mens det principielt
ikke kan udelukkes at der kunne være tale om et ja-verbum
i to tilfælde med infinitiv (‘ſẏnıa’ 3r55 og 21r20).6
Verbet varask (i betydningen “vogte sig”) udviser i B

med sikkerhed bøjning som ō-verbum i imperativen ‘varaz’
11v38. I A får man ingen indikation af bøjningsforholdene,
da verbet kun er belagt i infinitiv (‘varaz’ 36v33).
Verbet veifa er kun belagt én gang i A (i poesi), og i

modsætning til den almindelige situation i oisl. prosa, hvor
verbet bøjes som ia-verbum, bøjes det som et ō-verbum
(jf. ‘veıꝼat’ 30r54).7
Af svage verber på -á som udviser sikker bøjning som

ō-verbum optræder i såvel A som B kun tjá. I sg. præs. ind.
er det således belagt som ‘tıar’ 18r52, 18r53 og 29r53 i A
og som ‘tıar’ 13v38 og 17v10 i B.8 Visse andre svage ver-
ber på -á er kun belagt i kategorier som ikke sikkert vi-
ser bøjningskategori.9 Der kan således både være tale om
ō- og ē-bøjning ved há, (h)rjá og spá, og det samme gælder
for visse former af verber som ellers udviser sikker bøjning
som ē-verbum (gá, ná). Alle disse verber på -á behandles i
afsnit 5.8.1.3.4, uanset om de traditionelt kategoriseres som
ō-verber (fx spá) eller ē-verber (fx ná).

5.8.1.3.2 ja-verber
Af ja-verber har jeg i A registreret de i tabel 5.132 anførte,
mens jeg i B har registreret de i tabel 5.133 anførte (i erde
kolonne anføres alle mediopassive præt. part. former; ak-
tive former i præt. part. som kun er belagt i akk. sg. neut.,
kursiveres).10Man finder i A og B hhv. i alt 1202 og 384 be-
læg.

ja-verbernes præt. part. er særlig interessant, da man i
islandsk finder flere udviklinger inden for dannelsen (og
bøjningen) af denne kategori.
I A kan forholdene opsummeres på følgende vis: Der er

ingen sikre belæg for den yngre analogiske omformning (af
de usynkoperede former) efter stærke verbers præt. part.
(på -inn) som kan registreres fra c1300.11 En række former

6Om den senere alternative bøjning som ja-verbum, se Noreen (1923,
§ 510, anm.).

7En sådan bøjning bliver senere den almindelige og er gennemført i
Gudbrandsbiblen (jf. Bandle 1956, s. 417–18).

8Verbet er også belagt i præt. i ‘tıaþo’ 1r21 og 29v14 og ‘tıaþı’ 28r18 i
A og ‘tıaþa’ 13v49 i B, men her kan der principielt både være tale om
bøjning som ō- og ē-verbum (jf. Noreen 1923, § 520).

9Også ved oprindelige ō-verber på -á bliver bøjning som ē-verbum ef-
terhånden enerådende (foranlediget af kontraktionsforholdene i præt.
og præt. part.), men er endnu i Gudbrandsbiblen mindre frekvent end
den oprindelige bøjning (jf. Bandle 1956, s. 418–19).

10En notation som ‘bar(i)zk’ dækker over at såvel former med som uden
-i- er belagt, mens en notation som ‘far(i?)ðr’ indikerer at det ikke kan
afgøres om det pågældende verbum er belagt med eller uden -i-.

11Ældre former er da også de hyppigste helt frem til c1500. Om ændrin-
ger i de svage ja-verbers præt. part., se især Jón H. Jónsson (1979),
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berja barði barðr bar(i)zk
bleðja
dvelja dvalði dvalit dvalizk
(dýja) dúði
(dylja)
dynja dunði
(ferja) far(i?)ðr
flýja flýði flýit
flytja flutti fluttr
fremja framdi framit framizk
frýja frýði
gleðja gladdi
heyja
(hvetja) hvattr
hyggja hugðu
hylja hulði hulðr
knýja knúði
krea krafði
kveðja kvaddi kvaddr
leggja lagði lagðr/lag(i)t lagzk
letja latti
(lykja) lukðu
rekkja
(ryðja) ruddi
selja seldr
(semja)
setja setti settr setzk
skilja skilði skil(i?)ðr/skil(i)t skil(i)zk
(nýskilja) nýskilizk
(snyðja) snuddu
(spenja) spanði
spyrja spurði spurðr spurzk
(steðja) staddr
styðja
(stynja) stunðu
(svea) svafði
sverja svarði svarit?
telja talði
vea vafiðr
vekja vakði
velja valði valit valizk
venja
verja varði varizk
vilja vildi
(ymja) umði

Tabel 5.132: Svage ja-verber i A
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berja barði bar(i)zk
dvelja dvalði dvalit dvalizk
(flýja) flýði
flytja
flǿja
ógleðja
hyggja hugði hugat
knýja
krea
kvelja
kveðja kvaddi kvatt
leggja lagði lag(i)ðr lagizk
letja
ryðja ruddi
(seðja) saddr
selja seldi seldr
(semja) samdi
setja setti settr
skilja skildi skilit
spenja
spyrja spurði spurt
(steðja) staddr
telja talði tal(i)t
vea vaf(i?)ðr
vekja vakði vakiðr
(velja) valði valit
(venja) vanit
verja varði varit
vilja vildi

Tabel 5.133: Svage ja-verber i B

i nom./akk. sg. neut. er dog tvetydige, og det kan princi-
pielt ikke udelukkes at nogle af disse rent faktisk afspej-
ler de yngre analogiske former. Som det fremgår af kom-
mentarerne til de enkelte verber nedenfor, gælder dette for
præt. part. af berja, dvelja, skilja, sverja, velja og verja.
Til gengæld forekommer former såvel med som uden

-i- med sikkerhed, som forventet dog ikke ved alle verber.
Visse optræder aldrig med -i-. Foruden sådanne som alle-
rede førlitterært konsekvent manifesteres uden -i- (flytja,
hvetja, kveðja, selja, setja, spyrja og steðja),1 drejer det sig
blot om hylja og muligvis ferja. Andre optræder altid med
-i-, nemlig dvelja, flýja, fremja, nýskilja, sverja (evt. st. vb.),
vea, velja og verja. Atter andre optræder med sikkerhed
både med og uden -i-, nemlig berja, leggja og skilja.2
Heller ikke B rummer sikre belæg for den yngre analo-

giske omformning efter de stærke verbers præt. part., men

Stefán Karlsson (2004, s. 27), Bandle (1956, s. 408–12) og Björn K.
Þórólfsson (1925, s. 62–3 og 116–17) (bemærkningen i det sidstnævnte
værk om at de analogiske former på -inn dukker op c1200må betragtes
som en fejl der går tilbage til Noreen 1903, § 504, svarende til Noreen
1923, § 514).
1 Jf. Jón H. Jónsson (1979, s. 30–5).
2 I alle tre lemmata er -i- kun belagt i former der alternativt kunne hen-
føres til analogiske dannelser på -inn.

som i A er en række former i nom./akk. sg. neut. tvetydige
i denne henseende, nemlig former af berja, dvelja, leggja,
skilja, telja, velja, venja og verja.
Også i B finder man med sikkerhed former både med

og uden -i-. Visse verber som allerede førlitterært konse-
kvent manifesteres uden -i-, har naturligvis heller ikke -i-
i B (kveðja, seðja, selja, setja, spyrja og steðja). Andre op-
træder altid med -i-. Foruden dvelja, skilja, velja, venja og
verja, der alle alternativt kunne henføres til analogiske dan-
nelser på -inn, drejer det sig om vekja. Atter andre optræder
med sikkerhed bådemed og uden -i-, nemlig berja, leggja og
telja.3
Ved vea kan det ikke afgøres om der er tale om vafiðr

eller vafðr i det ene forekommende tilfælde, idet det optræ-
der i en kategori hvor synkope under alle omstændigheder
vil forekomme.
Endelig kan det bemærkes at hyggja danner præt. part.

på -at i akk. sg. neut.4
At man hos begge skrivere finder en vekslen mellem

former med og uden -i-, er forventeligt. Den allomorfiske
vekslenmellem synkoperede og usynkoperede former som
forekommer ved ja-verberne (med undtagelse af visse som
aldrig har -i-, jf. ovf.) i de ældste håndskrifter, kan nem-
lig allerede fra c1200 udjævnes ved indførelse af synkope i
samtlige bøjningsformer.
Til de enkelte verber kan det følgende bemærkes:
berja er i A i præt. part. i aktiv kun belagt én gang som

‘barþr’ 6r45, mens det i mediopassiv er belagt fire gange
med -i- (‘barız’ 9v13, 32r21 og 33r46 og ‘barızc’ 21r30) over
for ét eksempel uden -i-, som optræder i poesi (‘barz’
37v13). I B optræder det i præt. part. (i mediopassiv) i tre
tilfælde uden -i- (‘barz’ 13r3, ‘barþz’ 13r45 og ‘barþz’ 13r46)
over for to tilfælde med -i- (‘barız’ 15r23 og 17r23). Det kan
naturligvis ikke afgøres om de sidst anførte tilfælde afspej-
ler bariðr eller barinn.

dvelja er i såvel A som B kun belagt i akk. sg. neut. I A
finder man ‘ꝺvalıt’ 31v7 (aktiv) og ‘ꝺvalız’ 18r6 (mediopas-
siv), mens man i B finder ‘ꝺvalıt’ 17v31 (aktiv) og ‘ꝺvalız’
10v5 (mediopassiv). Hos ingen af skriverne kan det derfor
fastlås om man skal regne med dvaliðr eller dvalinn.

dynja, der i A med sikkerhed kun er belagt i ‘ꝺvnþı’
23r49, er muligvis også belagt, i en i øvrigt fejlbehæf-
tet strofe, i ‘ꝺẏnꝺo’ 18v51, men såvel rodvokalens som
dentalens manifestation taler imod tolkningen som et ja-
verbum, og skriveren har muligvis misforstået strofen og
ment at verbalformen er den i denne sammenhæng me-
ningsløse dýndu.

ferja er i A kun belagt med ét eksempel i præt. part.
(‘ꝼarþ’͛ 3r50), hvor det ikke kan afgøres om det skal hen-
føres til en form med eller uden -i-.

flýja har /ý/ i rodstavelsen i præt. og bøjes således som
et ia-verbum, hvilket det også kunne rubriceres som.

3 I det sidstnævnte tilfælde er -i- kun belagt i formen talit, der alternativt
kunne henføres til en analogisk dannelse på -inn.

4Om præt. part. hugðr/hugat, se Noreen (1923, § 513.4).
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hyggja er i præt. part. belagt i B i akk. sg. neut. som ‘hug-
at’ 11r36 og ‘hvgat’ 16v18. Begge tilfælde kunne principielt
også henføres til et iMskMS ellers ubelagt ō-verbum huga.

hylja er i A i præt. part. kun belagt én gang i ‘hulþr’ 22v3.
Det kan bemærkes at knýja hos begge skrivere udeluk-

kende bøjes som et ja-verbum (hverken eksempler på bøj-
ning som ia-verbum i præt. eller som ō-verbum).1

leggja er i nom. sg.mask. i A belagt som ‘lagþr’ 6v57
og 7r13 og i nom. pl. neut. som ‘logþ’ 31v1. I nom./
akk. sg. neut. finder man former både med og uden -i-, hhv.
× 2 (‘lagıt’ 3v24 og 27r55) og × 5 (‘lagt’ 3v31 (poet.), 4r25,
25r5, 27r56 og 28r19). I mediopassiv findes blot ‘lagz’ 33r10.
I B optræder det i præt. part. både med og uden -i-. Med
-i- forekommer ‘lagıþr’ 14r21 og ‘lagız’ 11v28, uden -i- fore-
kommer ‘lagþr’ 15r26 og ‘lagt’ 13v3, mens det ikke kan af-
gøres hvilken type der er tale om i synkopeformen ‘lagþar’
10r3.
Som bemærket i afsnit 5.8.1.3.1 er synja med sikkerhed

belagt som ō-verbum i A, men det kan principielt ikke ude-
lukkes – omend det ikke er sandsynligt – at der er tale om
bøjning som ja-verbum i to tilfælde med infinitiv.

skilja er i A i nom. pl. mask. belagt som ‘ſcılþ’͛ 6r47,
i akk. sg. fem. ‘ſcılþa’ 3v13 (poet.), af hvilke former det
ikke kan afgøres om grundformen er skilðr eller skiliðr. At
man både finder former med og uden -i-, derom vidner
nom./akk. sg. neut. ‘ſcılıt’ 1v23 over for ‘ſcılt’ 4r34 og 4r37
(aktiv) og ‘ſcıllz’ 5r4 over for ‘ſcılız’ 23v58 (mediopassiv).2
Her kan det ikke afgøres om formerne med -i- skal hen-
føres til skiliðr eller skilinn. Det samme kan siges om det
sammensatte ‘nẏſcılız’ 5r3. I B er verbet i præt. part. kun
belagt i akk. sg. neut. ‘ſcılıt’ 13r29, og det kan følgelig ikke
fastslås om der er tale om grundformen skiliðr eller skilinn.
Som bemærket i afsnit 5.8.1.1.6 rummer A også ét sik-

kert eksempel på stærk bøjning af sverja, og det kan derfor
ikke udelukkes at de fire eksempler med præt. part., der
kun er belagt i nom./akk. sg. neut., fx ‘ſvarıt’ 20r17, skal
henføres til det stærke verbum (selvom det er mindre sand-
synligt). Er der tale om et svagt verbum, kan det ikke afgø-
res om formen skal henføres til svariðr eller svarinn.

telja optræder i B i præt. part. med hvert et eksempel
med og uden -i- (‘talt’ 13r28 og ‘talıt’ 25r39).

vea er i A i præt. part. kun belagt én gang som ‘vaꝼıðr’
24v35. I B er det i præt. part. kun belagt som ‘vaꝼꝺaƞ’ 17r4,
og det kan følgelig ikke afgøres om der er tale om grund-
formen vafiðr eller vafðr.

vekja har i B i begge forekommende tilfælde i præt. part.
formen med -i- (‘vakıðꝛ’ 16v51 og ‘vakıþr’ 12r49).3

velja er i A i præt. part. kun belagt i akk. sg. neut. i ‘valıt’
25v7 (aktiv) og ‘valızc’ 18v10 (mediopassiv), og det kan der-
for ikke afgøres om formerne skal henføres til valiðr eller

1Om forskellige bøjninger af knýja, se Noreen (1923, § 513.2 og § 513,
anm. 2).

2Det sidstnævnte eksempel er dog særdeles utydeligt og må betegnes
som usikkert.

3Man finder i præs. ind. ingen eksempler på alternativ bøjning som ia-
verbum. Om en sådan bøjning, se Noreen (1923, § 513.1).

valinn. Det samme kan siges om det enkeltstående tilfælde
i B (‘valıð’ 25r33).

venja er i B i præt. part. kun belagt som ‘vanıt’ 13r12, og
det kan ikke afgøres om der er tale om vaniðr eller vaninn.

verja er i A i præt. part. kun belagt i ‘varız’ 2r12 (medio-
passiv), og det kan ikke afgøres om man skal regne med
variðr eller varinn. Det samme kan siges om det enkeltstå-
ende tilfælde i B (‘varıt’ 10v40).

5.8.1.3.3 ia-verber
Af ia-verber har jeg i A registreret beiða, benda, birta,
breiða, brenna, breyta, brǽða, byggja, byggva, síbyrða, byrgja,
bǽgja, bǿta, deila, dreifa, dreyma, dreyra, drýgja, dǿma,
efla, eigna, eira, elda, elta, enda, eyða, fella, festa, staðfesta,
fexa, feykja, firra, fleygja, flǿða, freista, frelsa, fresta, frétta,
fylgja, fylkja, fylla, fýsa, fǿða, uppfǿða, fǿra, gegna, gelda,
gera, fyrgera, misgera, geyma, geysa, ginna, gipta, ágirna,
glǽsa, gnǽfa, greiða, greina, grǿða, grǿta, gylla, gyrða, gǽta,
gǿða, hefna, heimta, henda, hengja, hepta, herða, heyra, hitta,
hleypa, hlífa, hlíta, hlýða, hneigja, hníga, hnípa, hreysta,
hringja, hryggva,4 hrǽða, hvíla, hýða, hylla, hylma, hǽtta,
hǿfa, hǿla, inna, kaupa,5 kenna, keppa, keyra, kippa, klǽða,
knía, knýta, kringja, kyssa, kǽta, kǿja, leiða, hugleiða, lenda,
létta, leyfa, leyna, leysa, lypta, lýsa, lǽgja, lǽra, lǽsa, meiða,
ǫlmenna, merkja, minna, missa, mýkja, myrða, mǽla,
fyrirmǽla, hallmǽla,mǽra,mǿta, nefna, neita, nenna, neyta,
níða, nít(t)a, nýta, ónýta, nǿra, pína, prýða, reiða, reisa, reita,
renna, rétta, reyna, rǽna, rǿða, rǿgja, afrǿkja, rǿma, seila,
senda, sigla, signa, skeina, skelfa, skelkja, skemmta, skeyta,
skipta, tvískipta, skreyta, skrýða, skrǽkja/skrǽkta,6 skýla,
sletta, sløkkva, smeygja, spenna, spilla, stefna, steypa, stilla,
styggja, stýra, styrkja, styrma, støkkva, sveigja, svíða, svipta,
sýna, missýna, synda, sýsla, sǽra, sǽta, sǽtta, sǿfa, sǿkja,
søkkva, sǿma, ósǿma, tefla, jartegna, samtengja, teygja, tíða,
fulltingja, treysta, týja, týna, tǿja, veiða, veita, varðveita, véla,
venda, vígja, villa, virða, óvirða, svívirða, vanvirða, víta,
vǽgja, vǽna, vǽnta, ørvǽnta, vǽta, vǽtta, ýfa, ylma, yppa,
yrkja, ýta, þekkja, þreyta, þrøngva, þýða, þykkja, samþykkja,
þynna, þyrma, þǿfa, ǽra, ǿgja, ǿpa og ǿsa (i alt 2717 belæg).
I B har jeg registreret beiða, benda, brenna, breyta,

byggja, byggva, ábyrgja, bǿta, dreyma, efna, elta, enda, erta,
eyða, fegra, festa, flýta, fylgja, fýsa, fǿða, fǿra, gegna, gera,
geyma, gipta, girna, gista, glǽsa, greiða, gǽta, hefna, heimta,
hella, hepta, herða, heyra, hirða, hitta, hlíta, hlýða, hnekkja,
hnykkja, hǽtta, kaupa, kenna, kippa, klǽða, kǽra, leiða, leigja,
létta, leyfa, leyna, leysa, lýsa, meiða, melta, minna, missa,
mýkja,myrða,mǽla,mǿða,mǿta, nefna, neita, neyða, neyta,
níða, nít(t)a, nǿra, reiða, renna, rétta, reyna, rǽna, rǿða,
senda, sigla, skemmta, skipta, skrýfa, skyggna, smeygja, snǽða,

4Ét af de to eksempler kunne også henføres til et hryggja, men i mod-
sætning til hryggva er et sådant ikke belagt med sikkerhed.

5Verbet kaupa er på basis af forholdene i præt. og præt. part. blevet
rubriceret som et ia-verbum.Verbet går tilbage til to forskellige verber,
jf. Brøndum-Nielsen (1950–73, bind 7, s. 374).

6Alle tre eksempler kunne være såvel skrǽkja som skrǽkta.
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spretta, stefna, steik(j)a, stemma, steypa, stilla, stýra, sveigja,
svipta, sýna, sýsla, sǽta, sǽtta, sǿkja, sǿma, tengja, tíða,
treysta, týna, tǿja, veita, varðveita, virða, óvirða, svívirða,
vǽgja, vǽnta, vǽtta, foryfla, yrkja, ýta, þekkja, þerra, þreyta,
þrøngva, þykkja, þyrsta og ǿskja (i alt 827 belæg).
Til ia-verber på -gja/-gva kan det følgende noteres. Både

byggva og byggja er med sikkerhed belagt i A i hhv. ‘bẏɢva’
6r25 og ‘bẏɢıa’ 8r48 og 29r28.1 I B er kun byggva med sik-
kerhed belagt (‘byɢ’ͣ 14r15 og ‘bẏɢv’͛ 11v35 og 11v37).2 I A
er hryggva med sikkerhed belagt i ‘hrẏɢva’ 2r32, mens det i
præteritumformen ‘hrẏgþı’ 32r14 ikke kan afgøres om der
er tale om hryggva eller hryggja. I A er þrøngvamed sikker-
hed belagt i ‘þrøngvaz’ 2r40 og ‘þrøngv’͛ 18r40, mens det i
præteritumformen ‘þrøngþvz’ 2v5 ikke kan afgøres om der
er tale om et verbum på -va eller -ja. Det sidste gælder også
for begge eksempler i B.3 Verbet styggvask/styggjask er kun
belagt i præt. ‘stẏgþvz’ 5r40, hvorfor det ikke kan afgøres
om der er tale om et verbum på -va eller -ja. I forbindelse
med verber på -gja kan det ligeledes bemærkes at det i in-
gen af de to tilfælde med leig(j)a i B kan afgøres om verbet
har -j- (jf. ‘leıgır’ 10r30 og ‘leıgþı’ 12r27).4
Til ia-verber på -kja/-kva er der ikke meget at be-

mærke.5 I A kan nævnes præt. part. ‘ſlęcþr’ 2r15, der kan
henføres til verbet sløkkva, som med sikkerhed er belagt i
‘ſløcq’ͣ 2r16.Kunne betegnelsen ⟨ę⟩ imidlertid indikere et al-
ternativt lemma slekkja?6 I B finder man blandt ia-verberne
ingen sikre former med -kva.
Hverken A eller B rummer eksempler med præt. (og

præt. part.) dannet med -t- ved verber som i klassisk oisl.
danner præt. med -ð- eller -d-.7 I A gælder dette for:
1) verbalstammer på -rð, idet der i alle 16 tilfælde med
gyrða, síbyrða og (sví)virða med undtagelse af ét eksempel
med ⟨d⟩ (‘ſvıv ꝺr’ 8r14)8 skrives ⟨þ ð⟩, 2) verbalstammer på
-ld, idet der i det ene forekommende tilfælde med gelda
skrives ⟨d⟩, 3) verbalstammer på -nd, idet der i alle 29 rele-
vante tilfælde med henda, lenda, senda og synda skrives ⟨d⟩,
4) verbalstammer på -l(l), idet der i alle 16 relevante tilfælde
med deila, eflask, fella, fylla, gylla, hvíla, hǿla og tefla skrives
⟨d⟩.9 5) verbalstammer på -n(n), idet der i alle 100 relevante
tilfælde med brenna, gegna, hefna, kenna, leyna, nefna, pína,
renna, reyna, signa, skeina, stefna, sýna, týna og vǽna skrives

1 I tre tilfælde med præt. eller præt. part. kan det ikke afgøres om der er
tale om et verbum på -va eller -ja.

2 I ét tilfælde med præt. part. kan det dog ikke afgøres om der er tale om
et verbum på -va eller -ja.

3Også former helt uden -j-/-v- kendes fra 1300-tallet, jf. Björn K. Þór-
ólfsson (1925, s. 64).

4Om leig(j)a, se Noreen (1923, § 516, anm. 1).
5Om ýkja, se afsnit 5.8.1.1.1.
6Om rodvokalen i præt. af sløkkva, jf. Noreen (1923, § 515, anm. 2). Det
kan i øvrigt bemærkes at sløkkva ikke er belagt i sg. præs., hvorfor der
ikke kan siges noget om eventuel stærk bøjning i denne kategori (om
dette, se Bandle 1956, s. 415).

7Om dette fænomen, se Bandle (1956, § 279).
8Om dette eksempel og for yderligere kommentarer til forholdene ved
verbalstammer på -rð, se afsnit 4.4.5.2.16.

9Demange eksempler medmǽla (“mæle”) og fem eksempler med spilla,
stilla og villask optræder som forventet med ⟨t⟩.

⟨d⟩10 og 6) verbalstammer på -rr, idet der i begge relevante
tilfældemed firra skrives ⟨þ ð⟩. I B gælder det for: 1) verbal-
stammer på -rð, idet der i alle seks tilfælde med myrða og
(o)virða skrives ⟨þ⟩, 2) verbalstammer på -nd, idet der i alle
fire relevante tilfælde med enda og senda skrives ⟨d⟩, 3) ver-
balstammer på -l(l), idet der i det ene relevante tilfældemed
foryfla skrives ⟨d⟩,11 4) verbalstammer på -n(n), idet der i
alle 25 relevante tilfælde med brenna, efna, gegna, hefna,
kenna, nefna, renna, skyggna, stefna, sýna og týna skrives
⟨d dd þ⟩12 og 5) verbalstammer på -rr, idet der i det ene fo-
rekommende tilfælde med þerra skrives ⟨ð⟩.13
Som fremgået af den netop anførte redegørelse for for-

holdene ved præteritumdannelse ved verbalstammer på -rð
indikeres altid /þ/ i B, mens man i A finder ⟨d⟩ i et en-
kelt tilfælde over for 15 eksempler hvor der indikeres /þ/.
Det enkeltstående eksempel med ⟨d⟩ skal derfor forment-
lig snarest betragtes som en fejlskrivning (bortglemt tvær-
streg).
Som ventet finder man ingen analogiske præteritumfor-

mer med -kt- ved sǿkja, yrkja eller þykkja hos nogen af skri-
verne14 (dog danner samþykkja, som forventet,15 præt. med
-kþ- i A, jf. ‘ſamþẏcþız’ 21r54). Hvad rodvokalens kvalitet i
þykkja angår, kan det bemærkes at der i A i 132 tilfælde indi-
keres /i/ over for tre tilfælde med /y/ (jf. afsnit 4.4.3.2.11),
mens der i B i alle 46 tilfælde indikeres /i/. Bemærk også
at verbet hos begge skrivere konsekvent har /kk/ i de rele-
vante former.16
Af verber som i (yngre) islandsk kan bøjes som ō-verber,

men som i MskMS kun bøjes som ia-verber (ingen tvety-
dige former), har jeg i A registreret frelsa, gylla, spenna, sýsla
og venda, mens jeg i B har registreret fegra og þerra.
Af verber som i islandsk alternativt kan bøjes som ō-

verber, men som i MskMS bøjes som ia-verber, men også
er belagt i kategorier hvor bøjningen ikke kan fastslås (fx
infinitiv), har jeg registreret efla, heimta, spilla og véla, mens
jeg i B har registreret enda,17 heimta og sýsla.
Som det fremgår af oversigterne i afsnit 5.8.3.1 og kom-

mentarerne i afsnit 4.4.3.2.14, manifesteres gera på noget
varierende vis, og variationen kommer både til udtryk mel-
lem de to skrivere ogmellem forskellige grammatiske kate-
gorier. En opsummering af de i afsnit 4.4.3.2.14 beskrevne

10De otte eksempler med inna, rǽna, spenna og þynna optræder som
forventet med ⟨t⟩.

11De mange eksempler med mǽla (“mæle”) og det ene relevante eksem-
pel med stilla optræder som forventet med ⟨t⟩.

12De to eksempler medminna og rǽna optræder som forventet med ⟨t⟩.
13B rummer ingen relevante former af verbalstammer på -ld.
14Om sådanne yngre analogiformer, se Noreen (1923, § 518, anm. 1) og
Bandle (1956, § 280.1 m. henv.).

15 Jf. Noreen (1923, § 518, anm. 1).
16 Former med /k/ vinder indpas tidligt i 1300-tallet (jf. Björn K. Þór-
ólfsson 1925, s. 63).

17Ved enda er bøjning som ia-verbum belagt én gang i B (‘enꝺı’ 12r6),
mens bøjningen ikke kan bestemmes i to tilfælde. I A kan det i ingen
af de fem tilfælde afgøres om der er tale om bøjning som ō- eller ia-
verbum. Om bøjningen af enda som hhv. ia- og ō-verbum, se Noreen
(1923, § 515, anm. 1) og Bandle (1956, s. 416).
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forhold er anført i tabel 5.134 og 5.135 (de få sammensæt-
ninger på -gera udeladt), opdelt i manifestation i og uden
for præt. part.

Betegnelse A B
⟨ ͛⟩ 130
⟨ø⟩ 100
⟨e⟩ 52 2
⟨⟩ 1
⟨ıø⟩ 1
⟨o⟩ 43
⟨ıꜹ⟩ 12
⟨ǫ⟩ 10
⟨⟩ 2
⟨ó⟩

Tabel 5.134: Rodvokalen i gera uden for præt. part.

Betegnelse A B
⟨ ͛⟩ 2
⟨ø⟩ 24
⟨e⟩ 2
⟨⟩ 1
⟨o⟩ 65 16
⟨ǫ⟩ 4
⟨⟩ 1
⟨ó⟩ 3

Tabel 5.135: Rodvokalen i gera i præt. part.

Til forholdet mellem præt. part. og andre former af ver-
bet kan det bemærkes at den i A hyppigste betegnelse i
præt. part., ⟨o⟩, slet ikke anvendes i andre former af samme
verbum,mens den almindeligste betegnelse i andre former,
⟨ ͛⟩, kun bruges to gange i præt. part. I B manifesteres rod-
vokalen derimod hyppigst på samme måde i præt. part. og
i andre former, og flere af de mindre hyppige betegnel-
ser udviser heller ingen bemærkelsesværdig forskel mellem
disse kategorier. En undtagelse er dog betegnelsen ⟨ıꜹ⟩, der
slet ikke anvendes i præt. part., men er den næsthyppigste
betegnelse i andre former.
Ellers er det naturligvis påfaldende hvor markant en for-

skel i rodvokalens manifestation der kan registreres mel-
lem skriverne, både i og uden for præt. part. Særlig må det
noteres at A i modsætning til B i vid udstrækning indikerer
delabialiserede former uden for præt. part.
Fordelingen af de hyppigste betegnelser uden for

præt. part. i A er som vist i tabel 5.136 og 5.137.1

1Mindre uoverensstemmelser mellem det samlede antal eksempler i
hhv. tabellerne og oversigten i afsnit 5.8.3.1 skal ses i lyset af at margi-
naltilføjelser i B udført af hånd A ikke er inkluderede i tabel 5.136 og
5.137.

Ser man nærmere på tabellerne, kan flere forhold note-
res. For det første kan det bemærkes at denmindst hyppige
af de tre mest frekvente betegnelser, ⟨e⟩, er særlig sjælden i
begyndelsen af håndskriftet, mens den til gengæld er gan-
ske frekvent på 7v–22v. For det andet er det bemærkelses-
værdigt at den hyppigste betegnelse, ⟨ ͛⟩, slet ikke anvendes
på 33v–36r og allerede fra begyndelsen af læg 6 (32r) er i
markant mindretal. Betegnelsen er således meget sjælden
i sagaen om Haraldr gilli og med undtagelse af et enkelt
eksempel helt fraværende i sagaen om Sigurðr slembir og
første del af den efterfølgende saga om Haraldr gillis søn-
ner ind til Geirsteinstotten.
Fordelingen af de to hyppigste betegnelser i præt. part.

i A relateret til håndskriftsider og tekstafsnit er som vist
i tabel 5.138. Af tabellen fremgår for det første at der i
præt. part. i A kan registreres en tendens til mindsket brug
af ⟨ø⟩ i sidste del af håndskriftet, og for det andet at denne
tendens ikke umiddelbart kan sættes i relation til specifikke
tekstafsnit.
Vender vi os mod de tre hyppigste betegnelser uden for

præt. part. i B, er fordelingen relateret til håndskriftsider
og tekstafsnit som vist i tabel 5.139.
Det er bemærkelsesværdigt at betegnelsen ⟨ıꜹ⟩, der er

den hyppigste i begyndelsen af B (på det første blad, dvs. i
de to første afsnit), slet ikke anvendes efter andet blad. En
mulig forklaring er at ⟨ıꜹ⟩ er overtaget fra forlægget, men
man må på den anden side holde sig for øje at ⟨ıꜹ⟩ i B er
meget hyppig for brydningsproduktet /jǫ/ (hvilket der dog
rimeligvis ikke er tale om i de omtalte former af gera)2 og
må betragtes som særlig karakteristisk for denne skriver.
Man kan derfor forestille sig at hånd B i begyndelsen af
arbejdet i større grad aktivt har alfabetiseret (et forlægs ⟨ø⟩?
– jf. forholdene i A) med gengivelse af /gø/ som ⟨gıꜹ⟩ til
følge, mens han senere har anvendt ⟨o⟩.
Til variationen i rodvokalens manifestation i præt. part.

i B synes der intet særligt at bemærke.
Som det fremgår af afsnit 5.8.3.1, er infinitivformenmed

-v-, gørva, belagt i såvel A som B (hhv. × 2 og × 1), men
udelukkende i poesi.3 Ellers finderman kun -v- i præt. part.
i A, hvor det er gennemført i alle relevante former (ingen
relevante former i B).4

2Man må i stedet regne med at ⟨ıꜹ⟩ i disse afspejler palatal markering
af /g/ foran /ø/, altså ældre /gø/ og ikke /gjǫ/.

3Om former med og uden -v- i skjaldesproget, se Finnur Jónsson (1901,
s. 102–3).

4 Sekundær dannelse med dental er da også et noget yngre fænomen.
Det er belagt i de ældste rimer (digtede før c1450) og er det almindelige
i Gudbrandsbiblen (jf. Bandle 1956, s. 415).

5.8.1.3.3



Verber 309

Side ⟨ ͛⟩ ⟨ø⟩ ⟨e⟩ Side ⟨ ͛⟩ ⟨ø⟩ ⟨e⟩ Side ⟨ ͛⟩ ⟨ø⟩ ⟨e⟩
1r 4 1 1 19r 1 29r 5 1
1v 1 19v 3 1 29v 2 2
2r 2 2 20r 3 1 3 30r 5 3
2v 3 2 1 20v 1 3 5 30v 2 1 1
3r 2 4 2 21r 3 1 2 31r 2 1 1
3v 3 2 21v 4 1 2 31v 3 4 1
4r 4 1 22r 4 1 1 32r 1 4 1
4v 6 2 22v 4 3 2 32v 1 3 1
5r 6 1 23r 1 3 33v 2 1
5v 4 3 23v 1 1 34r 2
6r 3 1 1 24r 1 1 1 34v 3 1
6v 2 24v 3 1 1 35r 1
7r 5 1 25v 2 3 1 35v 2 3
7v 2 3 2 26r 4 1 1 36r 3
8r 2 2 1 26v 3 2 1 36v 1 4
8v 2 1 2 27r 3 2 37r 1 1
9r 2 6 2 27v 4 1 37v 2 2
18r 2 1 3 28r 5 1
18v 1 2 4 28v 2 1

Tabel 5.136: Fordelingen af rodvokalbetegnelserne uden for præt. part. (af gera) i A relateret til håndskriftsider

Afsnit ⟨ ͛⟩ ⟨ø⟩ ⟨e⟩ Afsnit ⟨ ͛⟩ ⟨ø⟩ ⟨e⟩ Afsnit ⟨ ͛⟩ ⟨ø⟩ ⟨e⟩
1 3 1 1 38 2 4 7 61 1 1
2 2 39 3 1 1 62 1 1
3 2 3 40 5 1 3 64 1
4 5 5 3 41 8 6 3 65 2 3 1
5 7 3 42 1 66 1
9 6 2 43 1 2 2 67 2 1
10 2 44 3 1 1 68 1 1
11 7 3 46 3 4 1 69 2 1
12 1 47 1 70 1 2
14 2 2 1 48 1 1 72 1
15 9 1 49 4 2 1 74 1 1
16 1 2 2 50 1 75 2
17 1 52 1 76 3 1
18 4 2 2 53 6 2 78 1
19 2 8 3 54 1 80 1 2
33 2 2 55 14 3 2 82 1 1
34 1 2 4 56 5 3 83 1 7
35 3 1 1 57 1 85 3 3
36 2 1 59 1 1
37 1 60 1

Tabel 5.137: Fordelingen af rodvokalbetegnelserne uden for præt. part. (af gera) i A relateret til afsnit
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Side ⟨o⟩ ⟨ø⟩ Side ⟨o⟩ ⟨ø⟩
1r 1 25v 1
1v 1 1 26r 3 1
2v 2 26v 1
3v 2 27v 2
4r 4 28r 1
5v 1 28v 1
6r 1 29r 1 1
6v 1 2 29v 4
7r 2 1 30r 2
7v 3 2 30v 2 1
8r 1 31r 1
8v 1 31v 2 1
9v 5 1 32v 1
19r 1 1 33r 1
20r 1 34r 2
20v 1 34v 1
21r 1 1 35r 1 1
21v 2 1 36r 3
22r 1 1 36v 2
23r 1 37v 1
24r 5 1

Afsnit ⟨o⟩ ⟨ø⟩ Afsnit ⟨o⟩ ⟨ø⟩
1 1 48 1
2 1 1 49 1
4 2 50 1
5 5 53 2
6 1 55 7 1
11 1 56 2
14 1 59 1 1
15 4 3 60 1
17 2 61 1
18 2 63 1
19 6 2 65 1
35 1 1 67 1
38 1 1 70 1
39 1 72 1
40 2 2 75 2
41 1 2 76 1
43 4 1 78 1 1
44 1 82 2
46 1 83 3
47 1 1 85 1

Tabel 5.138: Fordelingen af rodvokalbetegnelserne
i præt. part. (af gera) i A

Side ⟨o⟩ ⟨ıꜹ⟩ ⟨ǫ⟩
10r 5 1
10v 3 4 1
11r 2 2
11v 3 1
12r 4
12v 3 1
13r 3
13v 6
14r 1
14v 1
15r 1
15v 3 2
16r 1
16v 4 2
17r 4
17v 3 1
25r 3

Afsnit ⟨o⟩ ⟨ıꜹ⟩ ⟨ǫ⟩
20 2 1
21 1 7 1
22 4 2
23
24 3 1
25 1
26 3 1
27 13 2
28 8 4
29 2
30 1
31 1
32 3
33 1
46 3

Tabel 5.139: Fordelingen af rodvokalbetegnelserne
uden for præt. part. (af gera) i B

5.8.1.3.3



Verber 311

For “mødes” anvendes såvel ia-verbet hittask som det
stærke verbum finnask. Da Hallberg har vist at fordelingen
i brugen af disse verber i vid udstrækning er kronologisk
betinget,1 skal der kort redegøres for forholdene hos de to
skrivere.
I B dominerer den yngre brug stærkt, idet man ved si-

den af fem tilfælde med finnask blot finder ét tilfælde med
hittask.2 I A finder man derimod en langt mere ligelig for-
deling, idet man ved siden af 18 eksempler på den yngre
brug af finnask finder 14 eksempler på den ældre brug af
hittask. Som det fremgår af tabel 5.140, hvor verberne sæt-
tes i relation til håndskriftsider og tekstafsnit i A, kan der
imidlertid registreres en svag tendens i den håndskriftgeo-
grafiske fordeling, idet finnask er mest brugt i begyndelsen
af A, mens hittask er mere frekvent i sidste del af A.

5.8.1.3.4 ē-verber
Af ē-verber har jeg i A og B registreret de i hhv. tabel 5.141
og 5.142 anførte (i alt hhv. 1926 og 669 belæg).

hafa har i A altid -i/-ir i sg. præs. ind. I B finder man
57 sikre tilfælde med -i/-ir over for ét tilfælde med -∅/-r i
poesi (‘heꝼr’ 15v54).3
Som nærmere omtalt i afsnit 5.8.1.3.1 optræder ját(t)a i

A med sikkerhed hver tre gange som ō- og ē-verbum, mens
bøjningsklassen i to tilfældemed infinitiv ikke kan bestem-
mes. I B finderman til gengæld kun sikre belæg for bøjning
som ē-verbum (‘ıattı’ 13r41 og ‘ıattv’ 13r1).4

segja har i A i sg. præs. ind. i 106 sikre tilfælde endelsen
-i/-ir over for to tilfælde med -∅/-r, begge gange i poesi
(21r14). Tilsvarende forhold finder man i B hvor et enkelt-
stående ‘ſegr’ 15r20 optræder i poesi over for 20 sikre til-
fælde med -i/-ir.5
Verbet tjóa, der i oisl. kan have noget varierende bøj-

ning,6 synes bøjet som ē-verbum i A (jf. sg. præs. ind. ‘tıor’
7v29 og 7v50 og sg. præt. ind. ‘tıoþı’ 25v26).
Ved visse verber på -á kan det ud fra de belagte for-

mer ikke afgøres om der er tale om bøjning som ō- eller
ē-verbum. Det drejer sig om há (fx ‘haþı’ 33v34), (h)rjá
(‘rıaðr’ 6v17) og spá (‘ſpaþı’ 18v18). gá har til gengæld kun -ir
i sg. præs. (‘gaır’ 21r10 og 21r12) og optræder således aldrig
som ō-verbum (i B kan bøjningsklassen til gengæld ikke

1Hallberg har behandlet spørgsmålet i forskellige sammenhænge. En
sammenfattende opsummering findes i Hallberg (1979a, s. 197–207).

2De fem tilfælde med finnask findes i 12v42 (afsn. 27), 13r34 (afsn. 27),
14r57 (afsn. 27), 16v25 (afsn. 28) og 17v36–37 (afsn. 33), mens det ene
tilfælde med hittask findes i 17r41 (afsn. 32).

3Om former med og uden -i-, se Björn K. Þórólfsson (1925, s. 64).
4Herudover finder man den uklassificerbare 1. pers. pl. præs. ind. ‘ıatō’
10r37.

5Om bøjningen som ja-verbum (segr), se Noreen (1923, § 532.6).
6 Jf. Noreen (1923, § 488, anm. 4)

Side finnask hittask

3r 1
3v 1 1
5r 2 1
6r 1
7r 2 1
8r 1
8v 2
9r 1 1
19r 1
20r 1
20v 1
22v 1
23r 1
23v 1
28r 1
30v 1
33r 1
34v 1
35r 1
35v 1
36v 1
37r 1
37v 3

Afsnit finnask hittask

4 1
5 1 1
10 1 1
11 1
14 1
15 2 1
18 3
19 1 1
35 1
37 1
38 1
41 1
43 1
55 1
57 1
72 1
77 2
80 1
83 1
85 4

Tabel 5.140: Fordelingen af finnask og hittask i A
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bifa bifði
duga dugði
gá
(glotta) glotti
(há) háði háðr
hafa hafði hafðr
horfa horfði
(h)rjá hrjáðr
ját(t)a játti
lifa lifði
(ljá)
ná náði náð
sama
segja sagði sagðr
skolla
skorta skorti
snugga
sóma sómði
(spá) spáði
spara sparði
tjóa
trúa trúði trúat
ugga uggði
una unði
vaka
váfa
vara varði
þegja þagði
þola
þora þorði

Tabel 5.141: Svage ē-verber i A

fastslås), og ná har i A i præs. ind. formen med i-omlyd
(‘ner’ 6v2),1 en form som ellers er sjælden i oisl.2
Endelig kan det bemærkes at visse verber som med sik-

kerhed er belagt som ē-verber, i visse kategorier – omend
mindre sandsynligt – også kunne analyseres som ō-verber
med tanke på at de i oisl. alternativt kan optræde som så-
danne.3

ljá har den singulære præsensform lér (‘ler’ 6r21).
Verbet vara (i betydningen “(for)vente”) bøjes som ē-

verbum i alle tre forekommende tilfælde i A (fx ‘var’͛
30v45), og samme bøjning udviser de tre sikre eksempler i
B (fx ‘ꝩarþı’ 14r11).
Om ýkva, der er belagt fire gange i A, se afsnit 5.8.1.1.1.
Om glóa, se afsnit 5.8.1.3.1.

1 I de resterende 22 belæg i A kan det principielt ikke afgøres om der er
tale om et ē- eller ō-verbum.Dette gælder også for samtlige syv tilfælde
i B.

2 Jf. Bandle (1956, s. 422 m. henv.). Som Bandle samme sted gør op-
mærksom på, er det vel usikkert om formen med /ǽ/ er dannet ana-
logisk efter verbet fá, eller om der er tale om en oprindelig form.

3 I A drejer det sig om bifa, skorta, spara og ugga. I B drejer det sig om
spara.

blaka
(brosa) brosti
duga
(gá) gáð
hafa hafði haft
horfa
ját(t)a játti
lifa lifði
loða loddi
ná náði náð
sama samði
segja sagði sagt
skorta
sóma
spara sparat
(stara) starði
trúa
una
vara varði
þola
þora þorði

Tabel 5.142: Svage ē-verber i B

5.8.1.4 Præteritopræsentiske verber
Af præteritopræsentiske verber har jeg i såvel A som B re-
gistreret eiga, kunna, mega, muna, munu, skulu, unna, vita
og þurfa. Herudover finder man i A også knega.4
Da der er tale om en meget lille lukket klasse af ver-

ber, og da de fleste af verberne er ganske frekvente, anføres
samtlige skrivemåder i de efterfølgende oversigter over de
enkelte verbers manifestation.
Med undtagelse af munu og skulu har de plurale præ-

sensformer (i indikativ) af de præteritopræsentiske verber
i nisl. gennemført analogiske former på -ið og -a i anden
og tredje person i stedet for -uð og -u. Sådanne præsens-
endelser er allerede belagt sporadisk i de ældste håndskrif-
ter, men bliver hyppigere i anden halvdel af 1200-tallet og
i 1300-tallet, omend de ikke dominerer før end i 1400-
tallet.5 Inden de enkelte præteritopræsentiske verbers ma-
nifestation anføres og eventuelle særegenheder ved de en-
kelte verber diskuteres, skal forholdet mellem former på
-uð/-u og -ið/-a opsummeres.6
Hos begge skrivere manifesteres visse verber kun med

de ældre endelser. I A drejer det sig om munu og skulu,
mens det i B drejer sig om eiga, mega, skulu og vita.7 I B
kan det desuden gælde formunu, menmodus kan ikkemed

4Det samlede antal belæg med præteritopræsentiske verber er i A 1488,
mens det i B er 473.

5 Jf. Bandle (1956, s. 423 m. henv.). Det kan bemærkes at de yngre for-
mer er enerådende i Gudbrandsbiblen.

6Andre forhold relateret til verbalendelser diskuteres – som for andre
verbers vedkommende – i afsnit 5.8.2.

7Ved eiga, mega og vita dog kun hvert ét sikkert eksempel i B (‘eıgo’
10r12, ‘megvð’ 16r52 og ‘vıtvð’ 12v35).
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sikkerhed fastslås i ‘eꝼ ꝥ er eıg alltrvt ſem mıc grvnar e͛ ér
mvnıð keypt hava v  ꝼıa’ (17v17). Som det fremgår af over-
sigten nedenfor finder man ellers fem tilfælde med -u(ð) i
2. pers. pl. (og syv tilfælde med -u i 3. pers. pl.) i B.
Visse verber optræder både med yngre og ældre endel-

ser. I A drejer det sig om eiga, kunna, mega og vita. I
2. pers. pl. indikeres eigið i to tilfælde over for tre tilfælde
med eiguð. Begge tilfælde med den yngre form findes i af-
snit 19 (9v28 og 9v37), mens de tre eksempler med eiguð
findes i afsnit 5, 11 og 39 (4r14, 5v11 og 21r7). I 3. pers. pl.
indikeres -u i alle syv tilfælde. Ved kunna indikeres -uð
i det ene forekommende tilfælde i 2. pers. pl., mens der i
det eneste tilfælde i 3. pers. pl. indikeres -a (‘kvɴa’ 22v12).
Ved mega indikeres -ið og -uð hver én gang i 2. pers. pl.
(‘megıt’ 3v20 og ‘megoð’ 31v41), mens der i 3. pers. pl. fire
gange indikeres -u (‘mego’ 2r23, 9r51, 21r46 og 30v23) over
for ét muligt eksempel med -a (‘mega’ 30r4). Den sidst-
nævnte læsning er dog ikke sikker, og der skal muligvis i
stedet læses ‘mego’. Ved vita indikeres -ið og -uð hver én
gang i 2. pers. pl. (‘Vıtıþ’ 1v27 og ‘vı|toþ’ 9r16–17), og på til-
svarende vis indikeres -a og -u hver én gang i 3. pers. pl.
(‘vıta’ 18v27 og ‘vıto’ 4v54). I B drejer det sig om kunna og
þurfa. I 2. pers. pl. indikeres -ið i det ene forekommende til-
fælde (‘kunnıð’ 14v7–8). Ved þurfa indikeres -ið i ét tilfælde
(‘þurꝼıt’ 10r43) over for to eksempler med -u(ð) (‘þvrꝼvð’
10r44 og ‘þurꝼo’ 10v16).
Ud over verbet muna, der som ellers i oisl. har -ið i

2. pers. pl. (‘mvnıt’ 36r32), finder man i A kun den yngre
form ved unna.1
Endelig kan det bemærkes at knega, der kun er belagt i A,

ikke optræder i relevante kategorier, og det samme gælder
for þurfa i A.

5.8.1.4.1 Verbet eiga
Manifestationen af verbet eiga i indikativ og konjunktiv er
som vist i tabel 5.143.2
Infinitiv manifesteres i både A og B som ‘eıga’ (hhv. × 32

og × 9).
Præt. part. er i A belagt i akk. sg. fem. ‘atta’ × 2,

nom. pl. fem. ‘attar’ og akk. sg. neut. ‘att’. I B er præt. part.
belagt i akk. sg.mask. ‘att ’ og akk. sg. neut. ‘átt’, ‘att’ og ‘át’.
Man finder altså hos ingen af skriverne den analogiske

form eig(u)r i 1./3. pers. sg. præs. ind. som da også først sy-
nes belagt i 1300-tallet.3

1Blot ét eksempel (‘vɴıt’ 23r3).
2 I denne og de følgende tabeller er refleksive former sat i halvfed, mens
former med enklise er anbragt i parentes, hvad enten der er tale om
former med enklitisk andenpersonspronomen som i áttu eller former
med negerende verbalsuffiks som á-t (3. pers. sg. præs. ind. af eiga).

3 Jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. 65–6 og 119). Om bøjningen af eiga i
oisl. og nisl., se Jón Þorkelsson (1895, s. 1–7).

5.8.1.4.2 Verbet knega
knega er i A belagt fire gange i poesi i præt. ‘knattı’ 21v6,
21v16, 32r25 og 34r43.4

5.8.1.4.3 Verbet kunna
Manifestationen af kunna i indikativ og konjunktiv frem-
går af tabel 5.144.
I et enkelt tilfælde i A kan tempus ikke fastslås ved den

plurale tredjepersonsform ‘kuvz’ 17v21.
Infinitiv manifesteres i A som ‘kvƞa’ × 8, ‘kvɴa’ × 3 og

‘kvɴa’ × 3, i B som ‘kua’ × 3, ‘kva’ og ‘kvnna’.5

5.8.1.4.4 Verbet mega
Manifestationen af verbet mega i indikativ og konjunktiv
fremgår af tabel 5.145.
Infinitiv manifesteres i både A og B som ‘mega’ (hhv.

× 15 × 2).
Præt. part. er i A belagt i akk. sg. neut. ‘matt’, i B i

akk. sg. neut. ‘mat’ og ‘mátt’.6
Som forventet har ingen af skriverne formermedmeig-.7

5.8.1.4.5 Verbet muna
Manifestationen af muna i A i indikativ og konjunk-
tiv fremgår af tabel 5.146. I B er verbet blot be-
lagt i 1. pers. sg. præs. ind. ‘man’ og 1. pers. sg. præt. ind.
‘munꝺa’.8
Infinitiv manifesteres i A som ‘mvna’ × 5.

4Om bøjningen af knega i oisl. og nisl., se Jón Þorkelsson (1895,
s. 12–15).

5Om bøjningen af kunna i oisl. og nisl., se Jón Þorkelsson (1895,
s. 16–23).

6 Ingen af skriverne har altså den alternative formmegat (for eksempler
på en sådan form, se Jón Þorkelsson 1895, s. 10).

7Den i talt nisl. enerådende form med diftong, meiga, der fx er den
dominerende i Gudbrandsbiblen (jf. Bandle 1956, s. 47), forklares tra-
ditionelt som analogisk overført fra former som præs. konj. megi, og
den lydrette udvikling i sådanne former kan afgjort have spillet en
rolle, men formentlig har det mere frekvente verbum eiga spillet en
mindst lige så stor rolle (eiga – á – átti – átt : X – má – mátti – mátt
→ X=meiga). Om bøjningen afmega i oisl. og nisl., se Jón Þorkelsson
(1895, s. 7–12).

8Om bøjningen af muna i oisl. og nisl., se Jón Þorkelsson (1895,
s. 34–8).
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv

A: 1. sg. a 5 atta 3

2. sg. att 5 attır

3. sg. a 8 eıg 2 attı 56 ęttı 2
á 2 Attı 2 ettı 2

atı
1. pl. eıgō 4 ettī 3

eıgōc eıgīc

2. pl. eıgıt 2 attoð 2
eıgvð 2
eıgvt

3. pl. eıgo 6 atto 15 ęttı
eıgoz

B: 1. sg. a 4 eıga atta tta 2

2. sg. (attv) 7 attır
(Attv)
átt

3. sg. a 2 eıgı áttı 6
(at) attı 5

1. pl. eıg

3. pl. eıgo attv 2
eıg

Tabel 5.143: Vb. eiga i indikativ og konjunktiv i A og B
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv

A: 1. sg. kaɴ 8 kvƞa kvɴa 2
caƞ 5
kaƞ 3
caɴ

2. sg. cant

3. sg. kaɴ 10 kvɴı kvɴı 3
caƞ 7 kvɴı 2
kaƞ 5
caɴ 4
Kaƞ

1. pl. kvƞō 2 kvɴī kẏƞım

2. pl. kvƞvð

3. pl. kvɴa
B: 1. sg. kann kva

kan
ka

2. sg. (kantv)

3. sg. kan 10 kvı 2 kẏṅı
ka 4 kuı kȳnı
kaƞ

1. pl. kuṅō
kvnnō

2. pl. kunnıð

3. pl. kẏı

Tabel 5.144: Vb. kunna i indikativ og konjunktiv i A og B
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv

A: 1. sg. ma 11 mega 2 mętta 2
(mac) metta

2. sg. (mattv) 9
matt 2
(Mattv)

3. sg. ma 40 megı 14 mattı 17 mettı 28
meg męttı 6

1. pl. megō 6

2. pl. megıt mettıt
megoð

3. pl. mego 4–5 megı matto 9 męttı 3
mega (?) mattv 3 mettı 2

møttı
B: 1. sg. ma 5 matta metta

2. sg. (mattv) 2

3. sg. ma 18 megı 2 mattı 2 mettı 2
méttı
męttı

1. pl. megō

2. pl. megvð mattv mettıð
mettı

3. pl. matto 2 mettı

Tabel 5.145: Vb. mega i indikativ og konjunktiv i A og B

præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. man 2

3. sg. man mvni
2. pl. mvnit

3. pl. mvnþo

Tabel 5.146: Vb. muna i indikativ og konjunktiv i A
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5.8.1.4.6 Verbet munu
Manifestationen af verbet munu i indikativ og konjunktiv
i A og B fremgår af hhv. tabel 5.147 og 5.148.
Ved flere af de opstillede eksempler i præteritum i så-

vel A som B har jeg været i tvivl om modus, og i A har jeg
i yderligere femten tilfælde med præteritumformer været
så stærkt i tvivl at jeg ikke har indført dem i oversigten.
Det drejer sig om 1. pers. sg. ‘monꝺa’, 2. pers. sg. ‘monꝺ’͛
× 3 og ‘monꝺır’, 3. pers. sg. ‘monꝺı’ × 6, ‘mẏn|ꝺı’ og ‘mō|ꝺı’
samt 2. pers. pl. ‘mẏnꝺot’. På tilsvarende vis har jeg i B ved
ni præteritumformer betragtet modus som særlig usikker.
Det drejer sig om 3. pers. sg. ‘mınꝺı’ × 7 og ‘mvnꝺı’ samt
3. pers. pl. ‘mınꝺo’. Oversigten over bøjningen i præteri-
tum må derfor tages med et gran salt.
Infinitiv (præsens) manifesteres i A som ‘mono’ × 5 og

‘mvno’, i B som ‘muno’.
Infinitiv (præteritum) manifesteres i A som ‘mẏnꝺo’

× 33, ‘mvnꝺo’ × 9 og ‘monꝺo’, i B som ‘mınꝺo’ × 9, ‘mvnꝺo’
× 4, ‘mınꝺv’ × 3, ‘mẏnꝺo’ og ‘munꝺo’.
Som også bemærket i afsnit 4.4.3.2.7 optræder munu i

A i relevante former omtrent 380 gange med ⟨o⟩ som rod-
vokal (fx ‘mon’ 6r11) over for 43 tilfælde med ⟨v⟩ (fx ‘mvn’
6r21). Fordelingen mellem former med ⟨o⟩ og ⟨v⟩ relateret
til hhv. håndskriftsider og tekstafsnit fremgår af tabel 5.149
og 5.150.
Fordelingen er altså på ingen måde jævn, idet former

med ⟨v⟩ er langt hyppigere i første del af A. Fordelingen
synes ikke tekstuelt betinget.
Ud over formerne med ⟨o⟩ og ⟨v⟩ finder man i

sg. præs. ind. tre tilfælde med ⟨a⟩ (‘mantv’ 7r42, ‘man’ 18r23
og ‘man·tv’ 26v27).1
Som omtalt i afsnit 4.4.3.2.7 kan der registreres en me-

get tydelig forskel mellem skriverne i relation til manife-
stationen af mon(-)/mun(-), da den i A dominerende form
mon(-) slet ikke anvendes i B.
Som det fremgår af tabel 5.147, manifesteres rodvoka-

len i præs. konj. i A som ⟨y⟩ × 16, ⟨o⟩ × 15 og ⟨v⟩ × 4.
Om formerne med ⟨o⟩ afspejler /o/ eller /ø/ er principielt
usikkert, men det kan bemærkes at man ikke finder mere
sikre indikationer af /ø/ (som ⟨ø⟩). Bortset fra det enkelt-
stående ‘mını’ 11v29 indikeres /u/ i samtlige 24 tilfælde i
præs. konj. i B. Formen mini skal rimeligvis ses i lyset af
de delabialiserede præteritumformer (jf. nedenfor).
I præteritum er det – som allerede nævnt – principielt

problematisk at afgøre om der er tale om indikativ eller
konjunktiv, og det kan bestemt ikke udelukkes at vokal-
forholdene som manifesterede i håndskriftet har påvirket
analysen således at for mange former med ⟨o⟩ i A er ble-
vet analyseret som indikativ, mens for mange former med

1 Former med /a/ (som man) er i ældre tid særlig udbredt i gno.
(jf. Bandle 1956, s. 425–26 m. henv.), men er også frekvente i visse
islandske håndskrifter.Meget hyppige er de således i det medMskMS
nogenlunde samtidigeAM519 a 4°, hvor forholdetmellem formermed
⟨a⟩:⟨o⟩:⟨v⟩ er 87:25:1 i sg. præs. ind. (jf. de Leeuw van Weenen 2009,
s. 149). Også i den noget yngre Möðruvallabók er former med /a/ be-
tydelig hyppigere end iMskMS (iMöðruvallabók er forholdetmellem
formermed /a/ og /u/ 94:593, jf. de Leeuw vanWeenen 2000, s. 245).

⟨y⟩ på den anden side er blevet analyseret som konjunktiv.
Med disse forbehold in mente finder man følgende mani-
festation af rodvokalen i præt. ind. i A: ⟨o⟩ × 70, ⟨v⟩ × 4
og ⟨y⟩ × 4. I præt. konj. finder man i A derimod tilsynela-
dende aldrig ⟨v⟩, men 27 tilfælde med ⟨y⟩ over for 8 tilfælde
med ⟨o⟩. Om skrivemåderne med ⟨o⟩ i præt. ind./konj. står
for /o/ eller /ø/ kan principielt ikke fastslås, men det kan
som ved præs. konj. noteres at man ikke finder mere sikre
indikationer af /ø/. Som det fremgår af tabel 5.148, og som
omtalt i afsnit 4.4.3.2.11,manifesteres præt. konj. (og imin-
dre grad præt. ind.) af munu meget hyppigt med ⟨ı⟩ i B.
Som forholdene er fremstillet i tabel 5.148 (med forbehold
for den allerede omtalte usikkerhed i analysen af præteri-
tumformerne), er former med mind- næsten konsekvent
gennemført i præt. konj. (hvert ét eksempel med ⟨u⟩ og ⟨y⟩
over for 31 eksempler med ⟨ı⟩), og også i præt. ind. domi-
nerer formerne med mind- (tre eksempler med ⟨u v⟩ over
for syv eksempler med ⟨ı⟩). Endelig dominerer formermed
mind- også i inf. præt., hvorman finder tolv eksemplermed
⟨ı⟩ over for fem eksempler med ⟨u v⟩ og ét eksempel med
⟨y⟩. Som også bemærket i afsnit 4.4.3.2.11 er formerne med
mind- ifølge Hreinn Benediktsson (2002a, s. 217) vist ret
enestående for hånd B.2
Formerne med ⟨ı⟩, ⟨u v⟩ og ⟨y⟩ i præt. og inf. præt. for-

deler sig i B som vist i tabel 5.151, hvor betegnelserne rela-
teres til håndskriftsider og tekstafsnit (inf. præt. anbragt i
parentes).
Formernemed ⟨ı⟩ er altså enerådende på de første fem si-

der af B. Først fra omkringmidten af B dukker formermed
⟨u v⟩ op, men da de også er i mindretal i anden halvdel af B,
synes det ikke rimeligt at betragte dem som repræsentanter
for skriverens norm. Det forholder sig formentlig snarere
omvendt (formerne med ⟨u v⟩ er formodentlig overtaget
fra forlægget). Hvorfor de dukker op i anden halvdel af
håndskriftet er imidlertid vanskeligt at vurdere.3

2Bemærk at Hreinn Benediktsson kun nævner konjunktiverne, men
former med mind- forekommer altså også i præt. ind. og ikke mindst
i inf. præt., hvor /i/ ikke kan være lydret udviklet af /y/. Inf. præt.
mindu synes af eksemplerne i Jón Þorkelsson (1895, s. 49) at dømme
også hyppigt belagt i det norske DG 8 (ældste del, c1225–50).

3Om bøjningen af munu i oisl. og nisl., se Jón Þorkelsson (1895,
s. 38–52).
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. mon 48 mvna 3 monꝺa 4

mvn 3 mona 2 mẏnꝺa
mō
(monc)
(mvncat)

2. sg. (montv) 14 mon͛ 3 monꝺ ͛
mont 9 monır 2
mvnt
(mantv)
(man·tv)
(Montv)
(mon|tv)
(mon·tv)
(mon tv)

3. sg. mon 142 mẏnı 13 monꝺı 65 mẏnꝺı 17
mvn 9 monı 7 Monꝺı Mẏnꝺı
man mō|ꝺı
mō mvnꝺı
Mvn
(mvna)
(mvnat)

1. pl. mono 8 mẏnī monꝺī 2
monō 6 mvnī
mvno

2. pl. mono 4 monꝺot 2
monoð 4 mvnꝺot
monoþ 2 mẏnꝺvt
mvno 2
monot
mvnoþ

3. pl. mono 29 mẏnı 2 mẏnꝺo 3 mẏnꝺı 9
mvno 3 monı mvnꝺo 2 monꝺı
mv|nv monꝺo
mͦ

Tabel 5.147: Vb. munu i indikativ og konjunktiv i A
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. mvn 9 muna 2 munꝺa mınꝺa 5

mun 6 mıƞ|ꝺa
mvƞ 2

2. sg. (muntv) 4 mvn͛
(mvntv) 2
(Mvntv) 2
(munꝺv)
(mvnꝺv)

3. sg. mvn 30 munı 8 mınꝺı mınꝺı 24
mun 15 mvnı 8 mvnꝺı munꝺı
mvƞ 2 mını mynꝺı

1. pl. munō 3 mvnım mınꝺī
mvno
mvnō

2. pl. mvno 3 mvnıð?
muno
mvnıð?
mvnvð

3. pl. mvno 4 munı mınꝺo 6
muno 3 mvnı mvnꝺo

Tabel 5.148: Vb. munu i indikativ og konjunktiv i B
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Side ⟨o⟩ ⟨v⟩ Side ⟨o⟩ ⟨v⟩
1r 4 1 23v 2
1v 19 3 24r 1 2
2r 5 24v 6 1
2v 4 3 25r 1
3r 1 4 25v 6
3v 5 1 26r 11 1
4r 4 1 26v 11
4v 7 4 27r 14
5r 10 27v 12
5v 11 2 28r 5
6r 12 2 28v 8
6v 9 1 29r 1
7r 14 1 29v 5
7v 13 2 30r 13 1
8r 12 30v 8
8v 7 2 31r 13
9r 6 31v 6
9v 11 32r 1
18r 10 32v 3
18v 3 33r 6
19r 9 1 33v 5
19v 1 34r 2
20r 2 1 34v 2
20v 3 1 35r 2 1
21r 4 1 35v 1
21v 4 2 36r 5 1
22r 10 36v 11
22v 12 2 37r 5 1
23r 3

Tabel 5.149: Fordelingen af ⟨o⟩- og ⟨v⟩-former ved vb.
munu i A relateret til håndskriftsider

Afsnit ⟨o⟩ ⟨v⟩ Afsnit ⟨o⟩ ⟨v⟩
1 2 1 47 5
2 21 3 48 6 1
3 8 50 11
4 2 7 52 11
5 6 2 53 15
6 3 55 19
8 1 56 11 1
9 7 3 57 2
10 4 58 1
11 14 1 59 7
12 2 61 1
13 1 1 62 6
14 8 1 63 6
15 30 4 64 3
16 6 1 65 3
17 4 68 1
18 18 2 70 1
19 18 71 7
33 8 72 6
34 5 75 2
35 10 1 76 1
38 5 1 77 1
39 3 2 78 2 1
40 7 2 80 1
41 23 2 82 5 1
43 2 2 83 11
44 7 1 84 1
46 7 85 5

Tabel 5.150: Fordelingen af ⟨o⟩- og ⟨v⟩-former ved vb.
munu i A relateret til afsnit

Side ⟨ı⟩ ⟨u v⟩ ⟨y⟩ Afsnit ⟨ı⟩ ⟨u v⟩ ⟨y⟩
10r 2 (1) 20 1
10v 7 (1) 21 8 (2)
11r 2 (1) 22 2 (1)
11v 4 (1) 24 4 (4)
12r 2 (3) 26 2
12v 5 (1) 27 14 (3) 4 (1)
13v 3 (3) 1 28 9 (1) (4)
14r 1 29 1 (1)
14v 1 2 30 2
15r 3 1 33 2 1
15v 2 (1) 46 1 (1)
16r 5 (1) (1)
16v 3 (2)
17r 3 (1)
17v 2 1
25r 1 (1)

Tabel 5.151: Fordelingen af rodvokalbetegnelserne i præt. og inf. præt. af munu i B
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5.8.1.4.7 Verbet skulu
Manifestationen af verbet skulu i indikativ og konjunktiv
fremgår af tabel 5.152. I en række tilfælde med præteritum-
former ud over de i tabellen anførte er det i opmærkningen
af teksten ikke blevet afgjort om der er tale om indikativ
eller konjunktiv. Det drejer sig i A om 2. pers. sg. ‘ſcẏllꝺ-
ır’, 3. pers. sg. ‘ſcẏllꝺı’ × 58 og ‘ſcẏlꝺı’ × 7 samt 3. pers. pl.
‘ſcẏllꝺo’. I B drejer det sig om 2. pers. sg. ‘ſkyllꝺır’ og
3. pers. sg. ‘ſcyllꝺı’ × 7, ‘ſkyllꝺı’ og ‘ſcẏllꝺı’.1
Infinitiv (præsens)manifesteres i bådeA ogB som ‘ſcolo’

(hhv. × 4 og × 1).
Infinitiv (præteritum) manifesteres i A som ‘ſcẏllꝺo’ × 9

og ‘ſcẏlꝺo’ × 5, i B som ‘ſcyllꝺo’ × 3.
Som det fremgår af tabel 5.152 og som allerede bemærket

i afsnit 4.4.3.2.7, indikeres konsekvent /o/ som rodvokal
i pl. præs. ind. og inf. præs. Den senere enerådende form
med /u/ synes ikke at forekomme før c1300.2
Som forventet indikeres konsekvent omlydte former i

præs. konj. hos begge skrivere.3

5.8.1.4.8 Verbet unna
Manifestationen af unna i A i indikativ og konjunk-
tiv fremgår tabel 5.153. I B er unna blot belagt i
1. pers. sg. præs. ind. ‘a’.
Infinitiv manifesteres i A som ‘vƞa × 4, ‘vɴa’ og ‘vɴa’.4

5.8.1.4.9 Verbet vita
Manifestationen af verbet vita i indikativ og konjunktiv
fremgår af tabel 5.154.
Ud over de i tabellen anførte tilfælde kan det i A i ét

tilfælde med førstepersonsformen ‘vıſſa’ ikke afgøres om
der er tale om præt. ind. eller præt. konj. På tilsvarende vis
kan det i ét tilfælde med tredjepersonsformen ‘vısı’ ikke
afgøres om der er tale om præt. ind. eller præt. konj.
Infinitiv manifesteres i A som ‘vıta’ × 32 og ‘Vıta’, i B

som ‘vıta’ × 4, ‘ꝩıta’ × 2 og ‘uıta’ × 2.
Imperativ manifesteres i A som vist i tabel 5.155.
Præt. part. er i A belagt i akk. sg. neut. ‘vıtat’ og ‘vıtað’.5

5.8.1.4.10 Verbet þurfa
Manifestationen af þurfa i A i indikativ og konjunktiv
fremgår af tabel 5.156.

1 I hvert ét tilfælde i A og B kan det ud over de i tabel 5.152 anførte
former ikke afgøres om et ‘ſł’ er første eller anden person præs. ind. I
B kan det derudover i ét tilfælde med samme skrivemåde ikke afgøres
om der er tale om anden eller tredje person sg. præs.

2 Jf. Lindblad (1954, s. 112–13), der bemærker at det tidligste af ham
registrerede eksempel findes i AM 325 I 4° (c1300).

3Om bøjningen af skulu i oisl. og nisl., se Jón Þorkelsson (1895,
s. 52–61).

4Ombøjningen af unna i oisl. og nisl., se Jón Þorkelsson (1895, s. 23–9).
5Om bøjningen af vita i oisl. og nisl., se Jón Þorkelsson (1895, s. 62–9).

Infinitiv manifesteres i A som ‘þurꝼa’ × 13 og ‘þvrꝼa’ × 7,
i B som ‘þurꝼa’ × 2 og ‘þvrꝼa’.6
Bemærk at der i B i det eneste eksempel i præt. konj.

indikeres /u/ som rodvokal (‘þvrꝼtı’ 25r27), mens der i
præt. ind. på den anden side indikeres såvel /u/ som /y/. I
‘þẏrꝼtı’ 16r23 er ⟨y⟩ sikkert, mens ⟨y⟩ i ‘þyrꝼto’ 25r24 også
kunne læses som et forskrevet ⟨v⟩ (en rettelse fra et påbe-
gyndt ⟨y⟩).7 Skrivemåder der indikerer ⟨u⟩ i præt. konj. og
⟨y⟩ i præt. ind., kendes også fra andre oisl. kilder.8

5.8.1.5 Verbet valda

Uden for de anførte verbalklasser finder man vb.
valda. Det er i A belagt i 1. pers. sg. præs. ind. ‘vellꝺ’,9
3. pers. sg. præs. ind. ‘vellꝺr’ × 3, 3. pers. sg. præs. konj.
‘vallꝺı’, 3. pers. sg. præt. ind. ‘ollı’ × 3 og ‘Ollı’, inf. ‘vallꝺa’
og supinum ‘vallꝺıt’ og ‘valꝺıt’.
I B manifesteres det som 3. pers. sg. præt. ind. ‘ollı’,

3. pers. pl. præt. ind. ‘ollv’ og supinum ‘vallꝺıt’.

6Om bøjningen af þurfa i oisl. og nisl., se Jón Þorkelsson (1895,
s. 29–34).

7En tolkning som ⟨ꝩ⟩ er mindre sandsynlig med tanke på hvorledes ⟨ꝩ⟩
ellers anvendes (jf. afsnit 4.3.2.71).

8 Jf. Jón Þorkelsson (1895, s. 31–2).
9 Formen, der optræder i strofe 219 (24v26), burde sammen med det
efterfølgende pronomen dog muligvis emenderes.
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv

A: 1. sg. ſcal 11 ſcẏlꝺa 2
ſł 9 ſcẏllꝺa 2
(Scalk)

2. sg. ſcallt 9 ſcẏlır ſcẏlꝺ ͛
(ſcalltv) 8 ſcẏllꝺ ͛
(ſcaltv) 6
ſcalt 5
(ſłtv)
(Scaltv)

3. sg. ſł 42 ſcẏlı 5 ſcẏllꝺı 3 ſcẏlꝺı 7
ſcal 37 ſcẏllꝺı 2

1. pl. ſcolo 23
ſcolō 11

2. pl. ſcolo 14 ſcẏlıt ſcẏlꝺot
ſcolot 5

3. pl. ſcolo 17 ſcẏlı 4 ſcẏllꝺo 10 ſcẏllꝺı 3
ſcẏlꝺo 5 ſcẏlꝺı 2
ſcẏlꝺv

B: 1. sg. ſł 6 ſcyllꝺa
ſcal 2

2. sg. (ſcalltv) 12
ſcallt 5
ſcalt 2
(ſkalltv)

3. sg. ſł 18 ſcẏlı ſcyllꝺı 3
ſcal 8 ſkyllꝺı 2
ſcall

1. pl. ſcolō 2 ſcyllꝺō
ſcolo
ſcolvm

2. pl. ſcolo 5
ſcolvþ 2
ſcolvð 2
ſcolv

3. pl. ſcolo 2 ſcyllꝺv ſcyllꝺı 2
Scolo
ſcolv

Tabel 5.152: Vb. skulu i indikativ og konjunktiv i A og B
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. aɴ 2 vƞa 2

vɴa

3. sg. vɴı 4
2. pl. vɴıt

3. pl. vɴo
vɴoſc

Tabel 5.153: Vb. unna i indikativ og konjunktiv i A

præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv

A: 1. sg. veıt 21 vıta 3 vıſſa 3
Veıt

2. sg. (veıztv) 2
veızt
(Veıztv)

3. sg. veıt 21 vıſſı 8
(veıtat)

1. pl. vıtō 2 vıſſō

2. pl. Vıtıþ vıſſvt
vıtoþ

3. pl. vıta vıtı 3 vıſſo 4
vıto Vıtı

B: 1. sg. veıt 3 vıta vıſſa 2
veít 2
ꝩeıt

2. sg. vıtır

3. sg. veıt 4 uıtı vısı vısı
ꝩeıt 3

1. pl. uıtım

2. pl. vıtvð

3. pl. vıso
uıſſo

Tabel 5.154: Vb. vita i indikativ og konjunktiv i A og B
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person imperativ
2. sg. vıt
1. pl. vıtō

2. pl. Vıtıt

Tabel 5.155: Vb. vita i imperativ i A

præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv

A: 1. sg. þarꝼ þvrꝼa

2. sg. (þarꝼtv) þurꝼ͛ Þurꝼt ͛

3. sg. þarꝼ 9 þurꝼtı 5 þẏrꝼtı 6
þvrꝼtı

1. pl. þvrꝼō
þvrꝼv

B: 1. sg. þarꝼ

3. sg. þurꝼı þurꝼtı
þẏrꝼtı

1. pl. þurꝼō

2. pl. þurꝼıt
þurꝼo
þvrꝼvð

3. pl. þvrꝼto þvrꝼtı
þyrꝼto (?)

Tabel 5.156: Vb. þurfa i indikativ og konjunktiv i A og B
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5.8.2 Verbernes endelser
I det følgende behandles verbernes personendelser samt
participiernes (adjektiviske) endelser. I afsnit 5.8.2.1 be-
handles præs. ind. (aktive former i afsnit 5.8.2.1.1, reflek-
sive i 5.8.2.1.2), i afsnit 5.8.2.2 præs. konj. (aktive for-
mer i afsnit 5.8.2.2.1, refleksive i 5.8.2.2.2), i afsnit 5.8.2.3
præt. ind. (aktive former i afsnit 5.8.2.3.1, refleksive i
5.8.2.3.2), i afsnit 5.8.2.4 præt. konj. (aktive former i afsnit
5.8.2.4.1, refleksive i 5.8.2.4.2), i afsnit 5.8.2.5 imperativ (ak-
tive former i afsnit 5.8.2.5.1, refleksive i 5.8.2.5.2) og i af-
snit 5.8.2.6 præsens infinitiv (aktive såvel som refleksive
former) og præteritum infinitiv. Endelig behandles parti-
cipiernes adjektiviske endelser i afsnit 5.8.2.7 (præs. part.)
og 5.8.2.8 (præt. part.), inden mere overordnede bemærk-
ninger til dannelsen af refleksive former anføres i afsnit
5.8.2.9.
I tabellerne over endelsernes manifestation er usikre til-

fælde udeladt, og det samme er enklitiske former som
vartu.
Fordelingen af former med og uden indikation af over-

gangen /t/ > /þ/ i tryksvag udlyd kommenteres ikke ved
gennemgangen af endelserne. Det kan imidlertid indled-
ningsvis konstateres at der i B ikke kan registreres nogen
dissimilatorisk tendens i forhold til den foregående stavel-
ses udlyd. I A kan en sådan tendens heller ikke spores i for-
bindelsemed udlydende /þ/ (altså ikke overgang /þ/ > /t/
efter stavelsesudlyd på /þ/),1 men ved udlydende /t/ synes
man at kunne spore en tendens til særlig at anvende beteg-
nelser for /þ/ når den foregående stavelse udlyder på /t/.
Antallet af eksempler er dog temmelig lavt.2
Selvom det også noteres under de enkelte verbalklasser

i de forskellige bøjningskategorier, kan det indlednings-
vis bemærkes at samtlige tilfælde uden udlydende -m i
1. pers. pl. optræder foran pronominalformerne vér og vit.
På tilsvarende vis optræder alle tilfælde uden -ð i 2. pers. pl.
foran pronominalformerne þér og þit. Dette gælder for så-
vel A som B.3

5.8.2.1 Præsens indikativ
I de følgende underafsnit meddeles endelserne i aktive og
refleksive former i nævnte rækkefølge. Først gennemgås
endelserne i singularis for de stærke verber (herunder de
reduplicerende) og for de forskellige klasser af svage ver-
ber, hvorefter endelserne i pluralis for såvel stærke som
svage verber behandles under ét. Afslutningsvis anføres
bøjningen af de i præs. ind. særlig uregelmæssige verber
vera og vilja, inden endelserne for de præteritopræsentiske
verber meddeles og kommenteres.

1 Jf. afsnit 4.4.5.2.16.
2 Jf. afsnit 4.4.5.2.14.
3 I forkortede former som ikke inddrages i oversigterne over verbal-
endelsernes manifestation, finder man imidlertid ét eksempel på
1. pers. pl. ‘v’ͦ 15v11 uden et efterfølgende vér/vit. I tre beslægtede for-
kortelser i 2. pers. pl. (‘ꝼ’ͦ 15r44 og ‘ꝩͦ’ 15v10 × 2) efterfølges verbet til
gengæld af þér.

Indledningsvis kan det bemærkes at hverken A eller B
rummer eksempler på anden- og tredjepersonsformer i
1. pers. sg. præs. ind.4
Det kan også bemærkes at man med undtagelse af vilja

(mere herom nedenfor) som forventet heller ikke finder
eksempler på sekundært -ð eller -t i 2. pers. sg. præs. ind.
i enstavelsesformer på -r eller -s (som nisl. berð og lest).5

5.8.2.1.1 Aktive former
Ser man bort fra vera, der har en særlig bøjning, og heita
(“hedde”), der i sg. præs. ind. bøjes som et ia-verbum, har
de stærke verber (herunder de reduplicerende) de i tabel
5.157 anførte endelser i sg. præs. ind.6
Til endelserne i 3. pers. sg. i A kan følgende bemærkes:
Tilfældene med -s optræder i ríss (‘rıſſ’ 5v15, 22r44 og

22r55) og blǽss (‘blęſſ’ 24r43 og ‘bleſſ’ 36r32).
Tilfældene med ‘-ƞ’ og ‘-ɴ’ for /n+n/ optræder i former

af skína (‘ſcıƞ’ 9v26 og ‘ſcıɴ’ 19r30).7
Tilfældene med -∅ udgøres dels af to eksempler der ud-

viser lydret assimilation af /nn+R/ til /nn/8 i ‘breƞ’ 2r10
og ‘reƞ’ 7r24, dels af ét eksempel hvor et ⟨r⟩ formentlig ved
en fejl er udeladt efter ⟨ ͛⟩ i ferr ‘ꝼ͛’ 7r24.
Denasalering af /nn+r/ > /þr/ optræder i 3. pers. sg.

‘Breþr’ 21v52 (poet.)9 og ‘ꝼı’ 27v2. Over for den sidst-
nævnte form af finna finderman tre tilfælde uden denasale-
ring (‘ꝼıƞr’ 19v4, ‘ꝼıɴr’ 27v1 og ‘ꝼıɴr’ 30v16).10 Over for den
førstnævnte form (‘Breþr’) finderman, somnævnt ovenfor,
ét eksempel på ‘breƞ’.11
Til endelserne i 3. pers. sg. i B kan følgende bemærkes:
Tre af tilfældene med -∅ udgøres af vex (‘vex’ 13r32,

14r29 og 17v25), hvor den manglende endelse skyldes as-
similation, mens det erde eksempel er ferr (‘ꝼęr’ 17r39).
Det enkeltstående tilfælde med ‘-s’ for /ss/ (kýss ‘kẏs’

11r37) skyldes ligeledes assimilation.

4Anden- og tredjepersonsformer trænger ind i første person i
sg. præs. ind. i første halvdel af 1300-tallet (enkeltstående tidligere be-
læg, fx i Holm perg 15 4°, skal rimeligvis snarest betragtes som skrive-
fejl), jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. 53) og Bandle (1956, s. 379).

5Den generelle indførelse af -ð og -t som resultat af fejlanalyse af enkli-
tiske former er da også et langt yngre fænomen og kommer således
ikke engang til udtryk i Gudbrandsbiblen, jf. Bandle (1956, s. 379).

6 I denne som i de følgende tabeller anføres de normaliserede endelser
i kursiv i anden kolonne, mens den faktiske manifestation anføres i
næstsidste kolonne. Mellem disse kan der i visse tilfælde, fx i tabel
5.157, forekomme endnu en kolonne når endelsen ikke umiddelbart
kan løsrives fra sidste del af stammen. I den pågældende kolonne (ko-
lonne 3) anføres den samlede betegnelse (sidste del af stammen + en-
delsen) i normaliseret form.

7Det sidstnævnte tilfælde med efterfølgende enklitisk -a.
8Om denne assimilation, se Noreen (1923, § 277.4.b).
9Vokalen er utydelig, og der kunne også være tale om et ⟨ø⟩, i hvilket
fald skriveren må have misforstået formen.

10Manglende denasalering kan også registreres i ‘vıɴr’ 26r19. En over-
ordnet omtale af former med denasalering findes i afsnit 4.4.5.2.10.

11 Former med assimilation af endelsens -r er i hvert fald belagt helt op
i 1400-tallet, jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. xxxi) og Bandle (1956,
s. 380 m. henv.). Til sammenligning kan anføres at man i Möðruvalla-
bók i 2./3. pers. sg. finder to tilfælde med finn og ét tilfælde med renn
over for langt flere eksempler med former på -r, jf. de Leeuw vanWee-
nen (2000, s. 246).
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A B
1. sg. -∅ -∅ 3 1. sg. -∅ -∅ 27

2. sg. -r -r 32 2. sg. -r -r
-ꝛ r-r -ʀ

ð-r -
r-r -ʀ 4

3. sg. -r -r 532 3. sg. -r -r 188
-ꝛ 2 -ꝛ 30

ð-r - 7 r-r -ʀ 50
é-r - ͛ -s s-s -s
r-r -ʀ 90 -∅ -∅ 4

-s -ſ 5
-n n-n -ƞ

-ɴ
-∅ -∅ 3

Tabel 5.157:De stærke verbers endelser i sg. præs. ind. i A og B

Denasalering af /nn+r/ > /þr/ optræder i 3. pers. sg. i
ét tilfælde i B (‘vıþr’ 15r16).

ō-verbernes endelser i sg. præs. ind., hvortil der intet
særligt er at bemærke, fremgår af tabel 5.158.
Ser man bort fra vilja, der har en særlig afvigende bøj-

ning (herom ndf.), optræder ja-verberne i sg. præs. ind.
med de i tabel 5.159 anførte endelser.
Tilfældene med -∅ i 3. pers. sg. udgøres hos begge skri-

vere af et enkelt eksempel med vb. spyrja (‘sp’ 5v21 i A og
‘ſpẏr’ 11v54 i B).
Manifestationen af ia-verbernes endelser i sg. præs. ind.

fremgår af tabel 5.160.
De forholdsvis mange tilfælde med -i i 3. pers. sg. ud-

gøres alle af þikki. Alle 23 eksempler på þikki i A optræ-
der foran mér (× 20) eller þér (× 3), mens ingen af de 39
eksempler på þikkir optræder foran disse pronominalfor-
mer. Samme mønster finder man i B, hvor 11 af 12 eksem-
pler uden -r optræder foranmér, mens ét tilfælde optræder
foran þér, og heller ikke hos denne skriver optræder nogen
af de 15 tilfælde med -r foran disse pronominalformer.1
Manifestationen af ē-verbernes endelser i sg. præs. ind.

fremgår af tabel 5.161.
Tilfældene med -r i 3. pers. sg. optræder i A ved ljá (‘ler’

6r21), ná (‘ner’ 6v2), tjóa (‘tıor’ 7v29 og 7v50) og segja (‘ſegr’
21r14 × 2), mens de i B optræder ved tjá (‘tıar’ 13v38) og
hafa (‘heꝼr’ 15v54).
Ser man bort fra vera og vilja, som behandles selvstæn-

digt nedenfor,manifesteres de stærke (herunder også de re-
duplicerende) og svage verbers endelser i pl. præs. ind. som
vist i tabel 5.162.2

1Om den særlig hyppige brug af þyk(k)i foran mér og þér, se Noreen
(1923, § 531, anm. 5) og Bandle (1956, s. 380).

2De præteritopræsentiske verber er altså ikke inkluderede i denne
oversigt.

Det ene tilfælde med -m i 1. pers. pl. hos hver af skri-
verne skyldes kontraktion af /á+U/ (/+U/) > /á/ ved
verberne fá og ná (‘nā’ 29v13 i A og ‘ꝼám’ 14r44 i B).
Formerne på -i i 2. pers. pl. optræder i ‘haꝼı’ 27r9 i A og

‘hauı’ 11r41 og ‘leıtı’ 12v24 i B. I alle tre tilfælde efterfølges
verbet af pronominalformen þér.3
Den fuldstændigemanifestation af vera fremgår af afsnit

5.8.3.6. I tabel 5.163 er formerne i præs. ind. normaliserede.
De to eksempler på er i 2. pers. sg. optræder på 7r39 og

8r45.
Alle seks eksempler på eru i 2. pers. pl. optræder foran

þér.
Den fuldstændige manifestation af vilja fremgår af af-

snit 5.8.3.7. I tabel 5.164 er formerne i præs. ind. normali-
serede.
I B indikeres i 2. og 3. pers. sg. hver én gang vil (hhv. ‘vıl’

10v2 og ‘uıl’ 11v9).4
Som bemærket i afsnit 5.8.3.7 kan det enkeltstående til-

fælde i A med 2. pers. pl. præs. ind. vili også tolkes som
vilið, idet verbalform og pronomen er sammenskrevne
(‘vılıþer’ 36r19).
Former med analogisk -t i 2. pers. sg. (efter de præte-

ritopræsentiske verber, vel især skulu) optræder i enkelte
tilfælde allerede i de ældste håndskrifter og spreder sig i
senere oldislandsk. I slutningen af 1300-tallet finder man
dog stadig eksempler på den ældre form vill.5 Til sammen-

3Om former med manglende -ð foran þér/þit, se Noreen (1923,
§ 531.4.a) og Bandle (1956, s. 380).

4 For eksempler på andre kilder der skriver ⟨l⟩ (og ikke ⟨ll⟩) i 3. pers. sg.,
se Jón Þorkelsson (1895, s. 69–70).

5 Jf. Bandle (1956, s. 427), Jón Þorkelsson (1895, s. 69) og Noreen (1923,
§ 532.7).
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A B
1. sg. -a -a 37 1. sg. -a -a 7

2. sg. -ar -ar 12 2. sg. -ar -ar 3

3. sg. -ar -ar 120 3. sg. -ar -ar 59
-r 4 -r

r-ar - ᷓr

Tabel 5.158: ō-verbernes endelser i sg. præs. ind. i A og B

A B
1. sg. -∅ -∅ 21 1. sg. -∅ -∅ 4

2. sg. -r -r 7 2. sg. -r -r

3. sg. -r -r 52 3. sg. -r -r 23
r-r -ʀ 33 -ꝛ

-∅ -∅ r-r -ʀ 11
-∅ -∅

Tabel 5.159: ja-verbernes endelser i sg. præs. ind. i A og B

A B
1. sg. -i -ı 28 1. sg. -i -ı 8

2. sg. -ir - ͛ 16 2. sg. -ir -ır 6
-ır 6

3. sg. -ir - ͛ 157 3. sg. -ir -ır 70
-ır 57 - ͛ 19

-i -ı 23 -i -ı 12

Tabel 5.160: ia-verbernes endelser i sg. præs. ind. i A og B

A B
1. sg. -i -ı 58 1. sg. -i -ı 14

-e

2. sg. -ir - ͛ 17 2. sg. -ir -ır 12
-ır 3 - ͛ 5

3. sg. -ir - ͛ 238 3. sg. -ir -ır 57
-ır 20 - ͛ 19

-r -r 6 -r -r 2

Tabel 5.161: ē-verbernes endelser i sg. præs. ind. i A og B

5.8.2.1.1



328 Ordformer og morfologi

A B
1. pl. -um -ō 28 1. pl. -um -ō 16

- 18 -m -m
-ū

-m -–

2. pl. -ið -ıt 33 2. pl. -ið -ıð 4
-ıð -ıt 4

-i -ı -i -ı 2

3. pl. -a -a 364 3. pl. -a -a 121

Tabel 5.162:De stærke og svage verbers endelser i pl. præs. ind. i A og B

A B
1. sg. em 25 1. sg. em 7

2. sg. ert 24 2. sg. ert 12
er 2

3. sg. er 585 3. sg. er 259
1. pl. erum 7 1. pl. erum

2. pl. eruð 9 2. pl. eruð
eru 6

3. pl. eru 99 3. pl. eru 27

Tabel 5.163: Præs. ind. af vera i A og B (normaliseret)

A B
1. sg. vil 71 1. sg. vil 27

2. sg. vilt 9 2. sg. vil(l) 5
vill 5 vilt 2

3. sg. vill 77 3. sg. vil(l) 18
1. pl. viljum 12 1. pl. viljum 6

2. pl. vilið 11 2. pl. vilið 6
vili?

3. pl. vilja 10 3. pl. vilja 5

Tabel 5.164: Præs. ind. af vilja i A og B (normaliseret)

5.8.2.1.1
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ligning kan anføres at den ældre form vill i Möðruvallabók
er mere end dobbelt så frekvent som vilt.1
Den fuldstændige manifestation af samtlige præterito-

præsentiske verber fremgår af afsnit 5.8.1.4. Endelserne i
præs. ind. er opsummeret i tabel 5.165.
Tilfældene med -tt i 2. pers. sg. optræder hos begge skri-

vere efter stammeudlyd på lang vokal.
Det enkeltstående eksempel i A med ‘-zt’ (for t-st) i

2. pers. sg. optræder ved vita.
De 33 tilfælde i A med -u i 1. pers. pl. optræder ved ver-

bernemunu, skulu og þurfa. Alle eksempler optræder foran
vit (× 7) eller vér (× 26). Det samme gælder for de to til-
fælde i B (ved verbernemunu og skulu), hvor man finder ét
eksempel foran vit og ét foran vér.
De 20 tilfælde i A med -u i 2. pers. pl. optræder ved ver-

berne munu og skulu. Alle eksempler optræder foran þér. I
B optræder de 10 tilfælde med -u i 2. pers. pl. ved verberne
munu, skulu og þurfa, alle foran þér (× 9) eller þit (× 1).
De syv tilfælde i A med -ið i 2. pers. pl. optræder ved

verberne eiga, mega, muna, unna og vita. De to tilfælde i
B optræder ved kunna og þurfa. De tre tilfælde i A med -a
i 3. pers. pl. optræder ved kunna, mega og vita. For yder-
ligere bemærkninger til forholdet mellem ældre og yngre
præsensendelser i de præteritopræsentiske verber (herun-
der historisk perspektivering), se afsnit 5.8.1.4.

5.8.2.1.2 Refleksive former
Endelserne i sg. præs. ind. af stærke verber (herunder re-
duplicerende) manifesteres som vist i tabel 5.166.2
Manifestationen af ō-verbernes endelser i sg. præs. ind.

fremgår af tabel 5.167.
Manifestationen af ja-verbernes endelser i sg. præs. ind.

fremgår af tabel 5.168.
Manifestationen af ia-verbernes endelser i sg. præs. ind.

fremgår af tabel 5.169.
Refleksive former af ē-verber er i sg. præs. ind. ikke be-

lagt i B og forekommer kun fire gange i A, hvor -isk i
2. pers. manifesteres som ‘-ız’, mens -isk i 3. pers. mani-
festeres som ‘-ıſc’ × 2 og ‘-ız’.
Ser man bort fra de præteritopræsentiske verber, finder

man ved refleksive former i pl. præs. ind. de i tabel 5.170
anførte endelser.
Refleksive former af de præteritopræsentiske verber fo-

rekommer slet ikke i præs. ind. i B, ogA rummer kun to ek-
sempler. I 1. pers. pl. manifesteres -umk således som ‘-ōc’,
mens -usk i 3. pers. pl. manifesteres som ‘-oz’.

1 Jf. de Leeuw van Weenen (2000, s. 246).
2Her som i de følgende oversigter over refleksive former indikerer nor-
maliseringen -zk og lignende betegnelsermed -z- at der foran refleksiv-
formanten forekommer en dental. At tale om en “endelse” er dog mere
berettiget i fx 2. pers. pl. præs. ind. kallizk end i fx 3. pers. sg. præs. ind.
kvezk, hvor refleksivformanten støder sammen med stammens /þ/.
For en grundigere analyse af refleksivformantens udformning i for-
skellige kontekster, se afsnit 5.8.2.9.

5.8.2.2 Præsens konjunktiv
Det kan indledningsvis bemærkes at man med undtagelse
af det i B enkeltstående sék (med enklitisk ek) ikke fin-
der eksempler på analogisk tredjepersonsform i 1. pers. sg.
Ifølge den traditionelle fremstilling dukker analogiske for-
mer på -i op omtrent samtidig med tilsvarende former i
præt. ind. af svage verber (jf. afsnit 5.8.2.3) c1300.3 Til sam-
menligning kan anføres at man i det med MskMS nogen-
lunde samtidige AM 519 a 4° ud over de i næste afsnit om-
talte tilfælde med sé for ældre sjá også finder et enkelt ek-
sempel på analogisk -i ved siden af omtrent 40 eksempler
på -a.4
Man finder ingen eksempler på indikativiske endelser

i 2./3. pers. pl. præs. konj. Noget sådant vinder ifølge den
almindelige fremstilling indpas i første halvdel af 1300-
tallet.5

5.8.2.2.1 Aktive former
Endelserne i præsens konjunktiv for samtlige verber med
undtagelse af vera fremgår af tabel 5.171.
I det enkeltstående tilfælde i B med ‘-er’ i 2. pers. sg.

(‘bıoꝺer’ 14r15) er ⟨e⟩ formentlig resultat af en rettelse fra
⟨a⟩.
Den fuldstændige manifestation af vera fremgår af af-

snit 5.8.3.6. I tabel 5.172 er formerne i præs. konj. normali-
serede.
Som nævnt ovenfor er det i B enkeltstående eksempel på

sé-k i 1. pers. sg. eneste tilfælde med en tredjepersonsform
i 1. pers. sg. præs. konj.6

5.8.2.2.2 Refleksive former
I refleksive former manifesteres endelserne i præs. konj.
som vist i tabel 5.173.

5.8.2.3 Præteritum indikativ
I de følgende underafsnit meddeles endelserne i aktive og
refleksive former i nævnte rækkefølge. Endelserne for de
stærke verber, de fire svage verbalklasser og de præterito-
præsentiske verber gennemgås i nævnte rækkefølge.
Indledningsvis kan det bemærkes at man i svage verber i

1. pers. sg. præt. ind. udelukkende finder -a. Indførelsen af

3Om analogisk -i i 1. pers. sg. præs. konj., se Bandle (1956, s. 384
m. henv.).

4 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 152).
5 Jf. Bandle (1956, s. 387 m. henv.) og bemærkninger til forholdene i
præt. konj. i afsnit 5.8.2.4.

6Til sammenligning kan anføres at man i det medMskMS nogenlunde
samtidige AM 519 a 4° finder to eksempler på sé over for fem tilfælde
med sjá (jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 331), mens man i den no-
get yngre Möðruvallabók finder ni eksempler på sé over for blot fem
tilfælde med den ældre form sjá (jf. van Arkel-de Leeuw van Weenen
1987, bind 1, s. 203).
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A B
1. sg. -∅ -∅ 123 1. sg. -∅ -∅ 40

2. sg. -t -t 25 2. sg. -tt -tt 8
-tt -tt 7
-st t-st -zt

3. sg. -∅ -∅ 298 3. sg. -∅ -∅ 98
1. pl. -um -ō 30 1. pl. -um -ō 10

-u -o 32 -
-v 1 -vm

-u -o 2

2. pl. -uð -ot 6 2. pl. -uð -vð 6
-oð 5 -ot 5
-oþ 4 -vþ
-vð 3 -u -o 10
-vt -ið -ıð

-u -o 20 -ıt
-ið -ıt 6

-ıþ

3. pl. -u -o 60 3. pl. -u -o 11
-v -v

-a -a 3

Tabel 5.165: Endelserne i præs. ind. af præteritopræsentiske verber

A B
1. sg. -umk -ōc

2. sg. -sk -ſc 2 2. sg. -sk -ſc

3. sg. -sk -ſc 10 3. sg. -sk -z 7
-z 2 -ſc 2
-zc -ſ 2

-zk -z 19 -zc
-tzc 6 -zþ
-zc 4 -zk -zc 4
-tz -z 4

-tz 3
-ꝺz
-ðz
-ſc

Tabel 5.166:De stærke verbers endelser (refleksive) i sg. præs. ind. i A og B

5.8.2.3
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A B
1. sg. -umk -c

2. sg. -ask -ast

3. sg. -ask -az 16 3. sg. -ask -az 4
-ast r-ask - ᷓst

Tabel 5.167: ō-verbernes endelser (refleksive) i sg. præs. ind. i A og B

A B
2. sg. -sk -ſc

3. sg. -sk -ſc 13 3. sg. -sk -c
-z -ſ

-zk -tzc 4 -z
-zc 2 -zk -tz 2

-tzc

Tabel 5.168: ja-verbernes endelser (refleksive) i sg. præs. ind. i A og B

A B
1. sg. -umk -ōc 12 1. sg. -umk -umc

-vmc
-c

2. sg. -isk -ız 7 2. sg. -isk -ız

3. sg. -isk -ız 62 3. sg. -isk -ız 28
-ıſc 6

Tabel 5.169: ia-verbernes endelser (refleksive) i sg. præs. ind. i A og B

A B
1. pl. -umk -ōc 4

-umsk -ōz
-z

2. pl. -izk -ız 4 2. pl. -izk -ız 2

3. pl. -ask -az 66 3. pl. -ask -az 15
-aſc 7

Tabel 5.170:De stærke og svage verbers endelser (refleksive) i pl. præs. ind. i A og B
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A B
1. sg. -a -a 32 1. sg. -a -a 12

-∅ -∅

2. sg. -ir - ͛ 25 2. sg. -ir - ͛ 16
-ır 15 -ır 6

-er

3. sg. -i -ı 198 3. sg. -i -ı 71
-e

1. pl. -im -ī 23 1. pl. -im -ım 4
-ım 3 -ī 3

2. pl. -ið -ıt 3 2. pl. -ið -ıt 2

3. pl. -i -ı 76 3. pl. -i -ı 8
v-i -ı -í

Tabel 5.171: Endelserne i præs. konj. i A og B

A B
1. sg. sjá 3 (sják)

(sják) 2 (sék)

2. sg. sér 5 sér 5

3. sg. sé 53
1. pl. sém

2. pl. séð 3

3. pl. sé 8 sé

Tabel 5.172: Vb. vera i præs. konj. i A og B (normaliseret)

A B
2. sg. -isk -ıſc 2. sg. -isk -ız 3

3. sg. -isk -ız 12 3. sg. -isk -ız 6
-ıſc 2

r-isk -ız
1. pl. -imk -īc 2 1. pl. -imsk -īz

-imsk -ımz

2. pl. -izk -ız

3. pl. -isk -ız 4
-ıſc 2
-ızc

Tabel 5.173: Endelserne i præs. konj. (refleksive) i A og B

5.8.2.3



Verber 333

-i fra 3. pers. sg. kan registreres fra c1300, men bliver først
for alvor mere gennemført i 1400-tallet.1

5.8.2.3.1 Aktive former
Endelserne i præt. ind. af stærke verber (herunder redupli-
cerende) er som vist i tabel 5.174.
De fire tilfælde i A med -tt i 2. pers. sg. optræder efter

stammeudlyd på lang vokal (ved bregða, slá og stíga). Ingen
af skriverne indikerer -t i sådanne omgivelser. Som forven-
tet finder man i 2. pers. sg. ingen eksempler på yngre -st.2
Det ene tilfælde i A med -u i 1. pers. pl. optræder foran

vér på 22v25.
Det ene tilfælde i A med -u i 2. pers. pl. optræder foran

þit på 27r21. Det enkeltstående tilfælde i B optræder foran
þér på 15v10.3
Alle 15 tilfælde i Amed -∅ i 3. pers. pl. udgøres af vb. sjá,

og det samme gælder for de fire tilfælde i B.
Manifestationen af ō-verbernes endelser i præt. ind.

fremgår af tabel 5.175.
De to tilfælde i Amed -ðu i 3. pers. pl. optræder i formen

tjáðu (1r21 og 29v14).
Manifestationen af ja-verbernes endelser i præt. ind.

fremgår af tabel 5.176.4
Det enkeltstående tilfælde i B med -Ðu i 2. pers. pl. op-

træder foran þér (13v18).
Manifestationen af ia-verbernes endelser i præt. ind.

fremgår af tabel 5.177.
Det enkeltstående tilfælde hos hver af skriverne med

-Ðu i 2. pers. pl. optræder foran þér (15v10 og 27r11).
Manifestationen af ē-verbernes endelser i præt. ind.

fremgår af tabel 5.178.
Det ene tilfælde i A med -u i 1. pers. pl. optræder foran

vér (21r2).
Det ene tilfælde i A med ‘-Ðǫ’ i 3. pers. pl. optræder i

‘hoꝼþǫ’ 6v56.

1 Jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. 61) og Bandle (1956, s. 381–82).
Til sammenligning kan anføres at man ifølge de Leeuw van Weenen
(2000, s. 248) i Möðruvallabók blot finder seks eksempler på analo-
gisk -i. Det fremgår ikke hvilke verbalklasser der er tale om,men Björn
K. Þórólfsson (1925, s. 61) anfører fra dette håndskrift blot to tilfælde
med præteritopræsentiske verber. Dette stemmer overens med for-
holdene i Gudbrandsbiblen, hvor den nye endelse er særlig udbredt i
ō-verber (muligvis pga. en dissimilatorisk tendens) og præteritopræ-
sentiske verber (jf. Bandle 1956, s. 380–81).

2Endelsen synes først belagt i 1500-tallet, når man ser bort fra eksem-
pler med -st efter stammeudlyd på -t, -d -s, -st og (noget senere) -ð
(jf. Björn K. Þórólfsson 1925, s. 111–12, og Bandle 1956, s. 382–83).

3 I B indikeres formentlig -u i yderligere fire tilfælde i 2. pers. pl., hvor
fóru og váru forkortesmed ⟨o⟩. Pga. de tolkningsmæssige usikkerheder
er denne type forkortelse imidlertid ikke inkluderet i oversigterne.

4Her som i det følgende hvor dentalsuffiksets manifestation formalise-
res i tabellerne, står “D” for en dental hørende til stammen, mens “Ð”
står for dentalsuffikset. Den sidstnævnte betegnelse kan i skriften op-
træde som ⟨d ð t þ⟩, i normaliseret gengivelse ⟨d ð t⟩, herunder tilfælde
hvor ⟨d t⟩ er en del af ⟨dd⟩ og ⟨tt⟩.

Den komplette manifestation af samtlige præterito-
præsentiske verber fremgår af afsnit 5.8.1.4. Endelserne i
præt. ind. er opsummeret i tabel 5.179.5
Det ene eksempel i B med -u i 2. pers. pl. optræder foran

þér (verbet mega).

5.8.2.3.2 Refleksive former
Refleksive former af stærke verber (herunder reduplice-
rende)manifesteres i præt. ind. med de i tabel 5.180 anførte
endelser.
Eksemplerne med manglende -u- i pluralis skyldes i så-

vel A somBkontraktion ved vb. sjásk (1. pers. ‘ſamꝺz’ 10v15
i B og 3. pers. ‘ſaſc’ 19r27 i A og 15v24 i B).
Refleksive former af ō-verber manifesteres i præt. ind.

med de i tabel 5.181 anførte endelser.
Refleksive former af ja-verber manifesteres i præt. ind.

med de i tabel 5.182 anførte endelser.
Refleksive former af ia-verber manifesteres i præt. ind.

med de i tabel 5.183 anførte endelser.
Det enkeltstående eksempel i B på ‘-Ðvz’ i 1. pers. sg.

optræder i ‘þottvz’ 16v6.
Refleksive former er ved ē-verberne belagt meget spar-

somt i præt. ind. (og kun i 3. pers. sg.). I A manifesteres
-Ðisk som ‘-Ðız’ × 6 og ‘-Ðıſc’ × 1, mens samme form ma-
nifesteres som ‘-Ðız’ i det ene forekommende tilfælde i B.
Refleksive former af de præteritopræsentiske verber fo-

rekommer ikke i præt. ind. i B, ogA rummer kun ét eksem-
pel. I 3. pers. pl. manifesteres -usk således som ‘-oſc’ (verbet
unnask).

5.8.2.4 Præteritum konjunktiv
I de følgende underafsnit meddeles endelserne i aktive og
refleksive former. Endelserne for de stærke verber, de fire
svage verbalklasser og de præteritopræsentiske verber gen-
nemgås i nævnte rækkefølge.
Det kan indledningsvis bemærkes at man ikke finder ek-

sempler på analogisk tredjepersonsform i 1. pers. sg. Ana-
logiske former på -i synes at dukke op omtrent samtidig
med tilsvarende former i præt. ind. af svage verber (jf. af-
snit 5.8.2.3) c1300.6
Det kan bemærkes at man ud over de nedenfor omtalte

mulige enkelte tilfælde med munu og skulu ikke finder ek-
sempler på indikativiske endelser i pl. præt. konj. Ud over
ved munu og skulu, der som nævnt nedenfor allerede kan
optræde med indikativiske endelser i de ældste håndskrif-

5Da dentalsuffikset manifesteres så forskelligt (men helt regelmæssigt)
i de enkelte verber, vil en formalisering i oversigten blot skabe unød-
vendig forvirring, og i modsætning til forholdene ved fremstillingen
af de svage verbers endelser udelades dentalsuffikset derfor i redegø-
relsen for endelsernes manifestation.

6Dermed vinder den nye endelse også indpas omtrent samtidig med
de tilsvarende former i præs. konj. (jf. afsnit 5.8.2.3). Bemærk dog at
-a synes bevaret noget længere som sideform til -i i præt. konj. end i
præs. konj. (jf. Bandle 1956, s. 384 m. henv.).

5.8.2.4
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A B
1. sg. -∅ -∅ 78 1. sg. -∅ -∅ 15

2. sg. -t -t 11 2. sg. -t -t 2
-tt -tt 4

3. sg. -∅ -∅ 2554 3. sg. -∅ -∅ 619
1. pl. -um -ō 15 1. pl. -um -ō 8

-ū
-

-m -–
-u -o

2. pl. -uð -oð 5 2. pl. -uð -ut
-ot 4 -vð
-vt 3 -u -o
-oþ 2
-vþ

-u -v

3. pl. -u -o 416 3. pl. -u -o 68
-v 34 -v 16

-∅ -∅ 15 d-u -ꝺ+v
-∅ -∅ 4

Tabel 5.174:De stærke verbers endelser i præt. ind. i A og B

A B
1. sg. -aða -aþa 6 1. sg. -aða -aþa

2. sg. -aðir -aþ͛ 2. sg. -aðir -aþır

3. sg. -aði -aþı 126 3. sg. -aði -aþı 26
-aðı 7 -aðı 3

-aꝺı 2
2. pl. -uðuð -oþot

3. pl. -uðu -oþo 35 3. pl. -uðu -oþo 5
-oðo 2 -oꝺo
-vþv 2 -oꝺv
-oþv -uþo

-ðu -þo 2 -vþo

Tabel 5.175: ō-verbernes endelser i præt. ind. i A og B

5.8.2.4



Verber 335

A B
1. sg. -Ða -Ða 12 1. sg. -Ða -Ða 4

2. sg. -Ðir -Ð ͛ 4 2. sg. -Ðir -Ðır 3

3. sg. -Ði -Ðı 198 3. sg. -Ði -Ðı 51
1. pl. -Ðum -Ðō 4 1. pl. -Ðum -Ðō

2. pl. -Ðuð -Ðoð 2. pl. -Ðu -Ðu
-Ðot
-Ðvt

3. pl. -Ðu -Ðo 105 3. pl. -Ðu -Ðo 9
-Ðv 10 -Ðv 4

Tabel 5.176: ja-verbernes endelser i præt. ind. i A og B

A B
1. sg. -Ða -Ða 13 1. sg. -Ða -Ða

2. sg. -Ðir -Ðır 7 2. sg. -Ðir -Ðır 2
-Ð ͛ 5 -Ð ͛ 2

3. sg. -Ði -Ðı 326 3. sg. -Ði -Ðı 76
D-ı 36 D-ı 6

1. pl. -Ðum -Ðō 4 1. pl. -Ðum -Ðō 3
-Ð 4

2. pl. -Ðuð -Ðvð 2 2. pl. -Ðuð -Ðvð
-Ðoð -Ðvþ
-Ðoþ -Ðu -Ðv
-Ðut
-Ðvt

-Ðu -Ðo

3. pl. -Ðu -Ðo 112 3. pl. -Ðu -Ðo 10
-Ðv 8 -Ðv 3
D-o 17 -Ðu

Tabel 5.177: ia-verbernes endelser i præt. ind. i A og B

5.8.2.4
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A B
1. sg. -Ða -Ða 6 1. sg. -Ða -Ða 2

2. sg. -Ðir -Ð ͛ 3 2. sg. -Ðir -Ðır 4
-Ðer
-Ðır

3. sg. -Ði -Ðı 334 3. sg. -Ði -Ðı 74
D-ı 4

1. pl. -Ðum -Ðō 3 1. pl. -Ðum -Ðō
-Ðu -Ðo

2. pl. -Ðuð -Ðvt 2 2. pl. -Ðuð -Ðvt
-Ðot

3. pl. -Ðu -Ðo 117 3. pl. -Ðu -Ðo 12
-Ðv 5 -Ðv 7
-Ðǫ -Ðu 2

Tabel 5.178: ē-verbernes endelser i præt. ind. i A og B

A B
1. sg. -a -a 11 1. sg. -a -a 11

2. sg. -ir -ır 2 2. sg. -ir -ır

3. sg. -i -ı 166 3. sg. -i -ı 21
1. pl. -um -ō 1. pl. -um -ō

2. pl. -uð -oð 5 2. pl. -u -v
-ot
-vt

3. pl. -u -o 50 3. pl. -u -o 13
-v 4 -v 3

Tabel 5.179:De præteritopræsentiske verbers endelser i præt. ind. i A og B

5.8.2.4
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A B
2. sg. -sk -z 2. sg. -zk -tz

-zk -tzc 2
-zt 2

3. sg. -sk -ſc 52 3. sg. -sk -ſc 3
-z 20 -z 3
-ſk 2 -þz
-zc -zk -tz 27

-zk -tzc 41 -þz 4
-zc 24 -ꝺz 2
-z 18 -z 2
-ſc 4
-tz 3

1. pl. -umk -umc
-msk -mꝺz

3. pl. -usk -oz 23 3. pl. -usk -vz 6
-vz 21 -uz 2
-oſc 4 -sk -ſc
-vſc 2

-sk -ſc

Tabel 5.180: De stærke verbers endelser (refleksive) i præt. ind. i A og B

A B
3. sg. -aðisk -aþız 27 3. sg. -aðisk -aþız 3

-aðız 2 -aꝺız
-aþıſc

r-aðisk - ᷓþız 2
3. pl. -uðusk -oþoz 2

-vþvz 2
-oðoſc
-oþvz

Tabel 5.181: ō-verbernes endelser (refleksive) i præt. ind. i A og B

A B
1. sg. -Ðumk -Ðc 2

-Ðōc

3. sg. -Ðisk -Ðız 27 3. sg. -Ðisk -Ðız 7
-Ðıſc 11

1. pl. -Ðumk -Ðūc

3. pl. -Ðusk -Ðvz 11 3. pl. -Ðusk -Ðuz 2
-Ðoz 8 -Ðvz
-Ðvſc 2

Tabel 5.182: ja-verbernes endelser (refleksive) i præt. ind. i A og B

5.8.2.4
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A B
1. sg. -Ðumk -Ðōc 3 1. sg. -Ðumk -Ðc 2

-Ðōk -Ðusk -Ðvz
-Ðc

2. sg. -Ðisk -Ðız

3. sg. -Ðisk -Ðız 81 3. sg. -Ðisk -Ðız 19
-Ðıſc 9 -Ðıſ
-Ðıſk D-ız
D-ız 3

2. pl. -Ðuzk -Ðvſc

3. pl. -Ðusk -Ðoz 17 3. pl. -Ðusk -Ðvz 5
-Ðvz 12
-Ðvſc 5
-Ðoſc

Tabel 5.183: ia-verbernes endelser (refleksive) i præt. ind. i A og B

ter, dukker sådanne endelser op i begyndelsen af 1300-
tallet, men bliver først for alvor almindelige i 1400-tallet.1

5.8.2.4.1 Aktive former
Endelserne i præt. konj. af stærke verber (herunder redu-
plicerende) fremgår af tabel 5.184.
Det ene tilfælde i B med -i i 2. pers. pl. optræder foran

þér (12v48).
Manifestationen af ō-, ja-, ia- og ē-verbernes endelser i

præt. konj. fremgår af hhv. tabel 5.185, 5.186, 5.187 og 5.188.
Den fuldstændige manifestation af samtlige præterito-

præsentiske verber i A og B fremgår af afsnit 5.8.1.4. En-
delserne i præt. konj. er opsummeret i tabel 5.189.2
Det enkeltstående tilfælde i B med -i i 2. pers. pl. optræ-

der foran þit (verbet mega).
Som det fremgår af afsnit 5.8.1.4.6 og 5.8.1.4.7, har jeg

i enkelte tilfælde med plurale anden- og tredjepersonsfor-
mer af munu (i A og B) og skulu (i A) ikke kunnet afgøre
om der er tale om præt. konj. eller præt. ind. Det er derfor
muligt at man i A finder hver ét eksempel på ‘-ot’ og ‘-o’ i
hhv. 2. og 3. pers. pl., og at man i B finder ét eksempel på
‘-o’ i 3. pers. pl. Ved netop munu og skulu finder man selv i
de ældste håndskrifter eksempler på sådanne indikativiske
endelser i konjunktivfunktion.3

1Tidligst vinder de nye endelser indpas i 1. pers. pl., senest i 3. pers. pl.
(jf. Björn K. Þórólfsson 1925, s. 55–56, og Bandle 1956, s. 387). Om
ændringer i endelserne i konjunktiv, se også Jón Þorkelsson (1887).

2 Som nærmere omtalt i afsnit 5.8.2.3 (note 5 på s. 333) inkluderes den-
talsuffikset ikke i oversigten.

3 Jf. Bandle (1956, s. 387) med henvisning til Jón Þorkelsson (1887,
s. 27–8).

5.8.2.4.2 Refleksive former
Refleksive former af stærke verber (herunder reduplice-
rende) manifesteres i præt. konj. med de i tabel 5.190 an-
førte endelser.
Refleksive former af ō-, ja- og ia-verberne manifesteres

i præt. konj. med de i hhv. tabel 5.192, 5.192 og 5.193 anførte
endelser.
Hverken ē-verberne eller de præteritopræsentiske ver-

ber er belagt i refleksive former i præt. konj. hos nogen af
skriverne.

5.8.2.4.2
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A B
1. sg. -a -a 12 1. sg. -a -a 4

2. sg. -ir -ır 5 2. sg. -ir -ır 2
- ͛ 2 - ͛

3. sg. -i -ı 203 3. sg. -i -ı 60
-e 3 -e 2

1. pl. -im -ī 7 1. pl. -im -ī 2

2. pl. -it -ıt 5 2. pl. -ið -ıt 2
-ıð

-i -ı

3. pl. -i -ı 47 3. pl. -i -ı 10
-e

Tabel 5.184:De stærke verbers endelser i præt. konj. i A og B

A B
2. sg. -aðir -aþ͛ 2

3. sg. -aði -aþı 3. sg. -aði -aþı
1. pl. -aðim -aþī

3. pl. -aði -aþı 2

Tabel 5.185: ō-verbernes endelser i præt. konj. i A og B

A B
1. sg. -Ða -Ða 6 1. sg. -Ða -Ða 8

2. sg. -Ðir -Ðır 2. sg. -Ðir -Ðır

3. sg. -Ði -Ðı 9 3. sg. -Ði -Ðı 2
1. pl. -Ðim -Ðī 4 1. pl. -Ðim -Ðım

2. pl. -Ðið -Ðıt

3. pl. -Ði -Ðı 10 3. pl. -Ði -Ðı

Tabel 5.186: ja-verbernes endelser i præt. konj. i A og B

5.8.2.4.2
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A B
1. sg. -Ða -Ða

2. sg. -Ðir -Ðır 2. sg. -Ðir -Ðır
-Ð͛

3. sg. -Ði -Ðı 18 3. sg. -Ði -Ðı 7
-i D-ı 2 -i D-ı

1. pl. -Ðim -Ðī 2 1. pl. -im D-ım

2. pl. -Ðið -Ðıt 2 2. pl. -Ðið -Ðıt

3. pl. -Ði -Ðı 6 3. pl. -Ði -Ðı 2
-i D-ı

Tabel 5.187: ia-verbernes endelser i præt. konj. i A og B

A B
1. sg. -Ða -Ða 1. sg. -Ða -Ða 3

2. sg. -Ðir -Ðır 2. sg. -Ðir -Ðır 2
-Ð ͛

3. sg. -Ði -Ðı 48 3. sg. -Ði -Ðı 10
2. pl. -Ðið -Ðıt

3. pl. -Ði -Ðı 6 3. pl. -Ði -Ðı 3

Tabel 5.188: ē-verbernes endelser i præt. konj. i A og B

A B
1. sg. -a -a 12 1. sg. -a -a 10

2. sg. -ir - ͛ 3

3. sg. -i -ı 71 3. sg. -i -ı 38
1. pl. -im -ī 5 1. pl. -im -ī

-ım

2. pl. -ið -ıt 2. pl. -ið -ıð
-i -ı

3. pl. -i -ı 22 3. pl. -i -ı

Tabel 5.189:De præteritopræsentiske verbers endelser i præt. konj. i A og B
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A B
2. sg. -isk -ız 3

3. sg. -isk -ız 2 3. sg. -isk -ız 6
3. pl. -isk -ız 4

Tabel 5.190:De stærke verbers endelser (refleksive) i præt. konj. i A og B

A B
3. sg. -aðisk -aðız

-aþız
3. pl. -aðisk -aþız 3. pl. -aðisk -aþız

Tabel 5.191: ō-verbernes endelser (refleksive) i præt. konj. i A og B

A B
3. sg. -Ðisk -Ðız 3
3. pl. -Ðisk -Ðız 3 3. pl. -Ðisk -Ðız

Tabel 5.192: ja-verbernes endelser (refleksive) i præt. konj. i A og B

A B
1. sg. -Ðumk -Ðōc

3. sg. -Ðisk -Ðız
3. pl. -Ðisk -Ðız 3. pl. -Ðisk -Ðız

Tabel 5.193: ia-verbernes endelser (refleksive) i præt. konj. i A og B

5.8.2.4.2
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5.8.2.5 Imperativ

5.8.2.5.1 Aktive former
Endelserne i imperativ af stærke verber (herunder redupli-
cerende) er de i tabel 5.194 anførte.
I oversigten er enklitiske former ikke inkluderede, men

sådanne er belagt hos begge skrivere. Over for de 66 til-
fælde i A uden enklise i 2. pers. sg. finder man tre til-
fælde med enklise (‘lattv’ 5v47, 22v4 og ‘lat·tv’ 5v48), og
over for de 38 tilfælde i B uden enklise i 2. pers. sg. finder
man syv tilfælde med enklise (‘ꝼarþu’ 11v13, ‘gettv’ 17r47,
‘Gettv’ 17r46, ‘halltv’ 11v37, ‘heıtto’ 17v3, ‘heıttv’ 17v6 og
‘ſıttv’ 17r49).
Manifestationen af ō-verbernes endelser i imperativ

fremgår af tabel 5.195.
Manifestationen af ja-verbernes endelser i imperativ

fremgår af tabel 5.196.
Manifestationen af ia-verbernes endelser i imperativ

fremgår af tabel 5.197. Det enkeltstående tilfælde med -i
i 2. pers. pl. optræder foran þér (26r8).
I tabel 5.197 er enklitiske former ikke inkluderede, men

sådanne er belagt i A, hvor man over for 21 tilfælde
uden enklise i 2. pers. sg. finder tre tilfælde med enklise
(fx ‘hlẏꝺðv’ 5v25 og ‘reẏnꝺv’ 24r49).
Manifestationen af ē-verbernes endelser i imperativ

fremgår af tabel 5.198.
De to tilfælde i A med -i i 2. pers. sg. udgøres af ‘vakı’

6r51 og ‘Þegı’ 5r22.
Af de præteritopræsentiske verber er kun vita belagt i

imperativ, og som det fremgår af afsnit 5.8.1.4.9, er endel-
serne i 2. pers. sg., 1. pers. pl. og 2. pers. pl. belagt hver én
gang som hhv. -∅, ‘-ō’ og ‘-ıt’.

5.8.2.5.2 Refleksive former
Af refleksive former i imperativ finder man i A 2. pers. sg.
‘gerstv’ 20v41 (med enklitisk þú), ‘ſcılſc’ 7r15 og 1. pers. pl.
‘geꝼōc’ 25r53.
I B finder man 2. pers. sg. ‘a·byrgſ’ 15v14, ‘ſetztv’ 16v43

(med enklitisk þú) og ‘varaz’ 11v38 og 1. pers. pl. ‘tꜹlc’
17r49.

5.8.2.6 Infinitiv
I A indikeres i inf. præs. akt. -a i 2156 tilfælde (‘-a’ × 2150,
‘-a’ for /vA/ × 5 og ‘- ᷓ’ for /rA/), -∅ i 96 tilfælde ved kon-
traktion efter stammeudlyd på /á/ (verberne fá × 39, ná
×6, sjá ×48 og slá × 3) og -u i 10 tilfælde (‘-o’, verberne
munu ×6 og skulu ×4).
I inf. præs. refl. manifesteres endelsen (med refleksiv-

formant) i A som ‘-az’ × 145, ‘- ᷓz’ (for /rA/ + refleksiv-
formant), ‘-aſc’ × 22, ‘-azc’ × 2, ‘-aſk’ og ‘-ſc’ × 2 (ved kon-
traktion efter stammeudlyd på /á/, verbet fá).
I inf. præt. akt. indikeres -u i alle 70 tilfælde i A, idet der

konsekvent skrives ‘-o’ (verbernemunu ×45, skulu × 14 og
vilja × 11).

I B indikeres i inf. præs. akt. -a i 654 tilfælde (‘-a’ × 651,
‘-a’ for /vA/ × 2 og ‘- ᷓ’ for /vA/), -∅ i 20 tilfælde ved kon-
traktion efter stammeudlyd på /á/ (verberne fá × 10 og sjá
× 10) og -u i to tilfælde (‘-o’, verberne munu og skulu).
I inf. præs. refl. manifesteres endelsen i B som ‘-az’ × 59

og ‘-ast’.
I inf. præt. akt. indikeres -u i alle 22 tilfælde i B (‘-o’ × 19

og ‘-v’ × 3, verberne munu × 18, skulu × 3 og vilja).

5.8.2.7 Præsens participium
Endelserne i præs. part. manifesteres i A (i normaliseret
form) som vist i tabel 5.199.
I B er kun nom. sg.mask. -andi, gen. sg.mask. -anda og

nom. pl. mask. -andi belagt.
Bøjningsmønstret er hos begge skrivere altså det klas-

siske oldislandske. Yngre former med gennemførelse af
-andi begynder at dukke op c1300 og er i 1400-tallet al-
lerede vidt udbredte.1

5.8.2.8 Præteritum participium

5.8.2.8.1 Stærke verber
Ser man bort fra vb. sjá, hvis præt. part. fremgår af af-
snit 5.8.3.4, manifesteres de stærke verbers endelser i
præt. part. akt. i A som vist i tabel 5.200 (såvel aflydsverber
som reduplikationsverber er inkluderede i oversigten). De
tilsvarende forhold i B fremgår af tabel 5.201.
I den refleksive supinumform er endelsen i A i 22 til-

fælde ‘-ız’, mens den i ét tilfælde er ‘-ıtz’. I B er endelsen i
den refleksive supinumform i alle tolv tilfælde ‘-ız’.

5.8.2.8.2 Svage ō-verber
De svage ō-verbers endelser i præt. part. akt. er som vist i
tabel 5.202.
Det i A enkeltstående eksempel på ‘-ðr’ i nom. sg.mask.

skyldes kontraktion efter stammeudlyd på /á/ i ver-
bet (h)rjá. Det i A enkeltstående eksempel på ‘-vþ’ i
akk. sg. neut. må betragtes som en skrivefejl.
I den refleksive supinumform er endelsen i A i ni tilfælde

‘-az’, mens den i ét tilfælde er ‘-azc’. I B er endelsen i begge
forekommende tilfælde ‘-az’.

5.8.2.8.3 Svage ja-verber
De svage ja-verbers endelser i præt. part. akt. (stærk bøj-
ning) fremgår af tabel 5.203.
Det i A enkeltstående eksempel på ‘-ıðr’ i nom. sg.mask.

optræder i ‘vaꝼıðr’. De ti tilfælde i A med ‘-ıt’ i
nom./akk. sg. neut. optræder i ‘ꝺvalıt’, ‘ꝼmᷓıt’, ‘lagıt’ × 2,
‘ſcılıt’, ‘ſvarıt’ × 4 og ‘valıt’. Af disse optræder leggja og skilja
også uden -i-. Som bemærket i afsnit 5.8.1.3.2 er de fire til-
fælde i Amed sverja usikre i bøjningsmæssig henseende, da

1 Jf. Bandle (1956, s. 390 m. henv.).

5.8.2.8.3
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A B
2. sg. -∅ -∅ 66 2. sg. -∅ -∅ 38
1. pl. -um -ō 16 1. pl. -um -ō 4

- 2 -om 2

2. pl. -ið -ıt 23 2. pl. -ið -ıt 3
-ıð
-ıþ

Tabel 5.194:De stærke verbers endelser i imperativ i A og B

A B
2. sg. -a -a 5
1. pl. -um -ō 3 1. pl. -um -ō

2. pl. -ið -ıt 2 2. pl. -ið -ıt

Tabel 5.195: ō-verbernes endelser i imperativ i A og B

A B
2. sg. -∅ -∅ 6 2. sg. -∅ -∅ 4
1. pl. -um -ō 2

2. pl. -ið -ıt 6 2. pl. -ið -ıt 2

Tabel 5.196: ja-verbernes endelser i imperativ i A og B

A B
2. sg. -∅ -∅ 21 2. sg. -∅ -∅ 21
1. pl. -um -ō 3 1. pl. -um -ō 2

- 2

2. pl. -ið -ıt 5 2. pl. -ið -ıt 2
-i -ı

Tabel 5.197: ia-verbernes endelser i imperativ i A og B

A B
2. sg. -∅ -∅ 14 2. sg. -∅ -∅ 7

-i -ı 2
2. pl. -ið -ıt 8 2. pl. -ið -ıt

Tabel 5.198: ē-verbernes endelser i imperativ i A og B
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mask. fem. neut.
NS -andi 6 -andi -anda 3

DS -anda -andi

NP -andi -andi

AP -andi

Tabel 5.199: Endelserne i præs. part. i A

kasus mask. fem. neut.
NS -inn -ıɴ 95 -in -ın 17 -it -ıt 114

-ıƞ 41 -ıƞ -ıð 3
-ıƞ 6 -ī -ıþ 2
-ıɴ 3 -et
-eɴ 2
-eƞ
-ın

AS -inn -ıɴ 5 -na -na 4 -it -ıt 299
-ıƞ 5 -ıð

-ıþ

DS -num -nō 6 -nu -no 4

GS -ins -ınſ -innar -ıƞar -ins -ınſ
NP -nir -n͛ 44 -nar -nar 4 -in -ın 9

-nır 8 -nͬ 2 -ıƞ
-ner
-ƞ͛
-ɴır (/nn-nIr/)

AP -na -na 2 -nar -nar 6 -in -ın 2
-nͬ

︸ ︷︷ ︸
DP -num -nō

Tabel 5.200:De stærke verbers endelser i præt. part. akt. i A
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kasus mask. fem. neut.
NS -inn -ıƞ 14 -in -ın 2 -it -ıt 37

-ı 12 -ıð 8
-ın 2 -ıꝺ

AS -inn -ın -na -na -it -ıt 58
-ı -ıꝺ 10

-ıð 8

DS -num -nō -nu -no 2
NP -nir -nır 7 -nar -nar -in -ın 6

- ͛ 2

AP -in -ı

Tabel 5.201:De stærke verbers endelser i præt. part. akt. i B

kasus mask. fem. neut.
A: NS -aðr -aþr 22 -uð -oð 5 -at -at 42

-aðr 9 -ot 5 -að 4
-a 2 -oþ 2
-aðꝛ -uð
-ðr -vð

AS -at -at 35
-vþ

NP -aðir -aþ͛ 5 -aðar -aþar -uð -ot
-aþır

AP -aða -aþa -aðar -aþar

︸ ︷︷ ︸
DP -uðum -oþō

B: NS -aðr -aþr -uð -oð -at -at 6
-uð

AS -at -at 13
-að 2

NP -uð -vþ

Tabel 5.202: ō-verbernes endelser i præt. part. akt. i A og B
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kasus mask. fem. neut.
A: NS -Ðr -Ðr 25 -t -t 13

-iðr -ıðr t-∅
-it -ıt 2

AS -Ðan -Ðan -Ða -Ða -t -t 28
-ıt -ıt 8

DS -Ðu -Ðv
NP -Ðir -Ð ͛ 6 -Ðar -Ðar 3 -Ð -Ð 5

-Ðır 2

AP -Ða -Ða -Ð -Ð 2
B: NS -Ðr -Ðꝛ 4 -t -t

-Ðr 2 -it -ıt
-iðr -ıþr 2

-ıðꝛ

AS -Ðan -Ðaƞ -t -t 7
-it -ıt 4

-ıð
-at? -at 2

NP -Ðir -Ðır 2 -Ðar -Ðar 2

Tabel 5.203: ja-verbernes endelser i præt. part. akt. i A og B

der også kan være tale om et stærkt verbum. De tre tilfælde
i B med -iðr i nom. sg.mask. optræder i ‘lagıþr’, ‘vakıðꝛ’ og
‘vakıþr’. Af disse er leggja også belagt uden -i-. De seks til-
fælde i B med -it i nom./akk. sg. neut. optræder i ‘ꝺvalıt’,
‘ſcılıt’, ‘talıt’, ‘valıð’, ‘vanıt’ og ‘varıt’. Af disse er telja også
belagt uden -i-. De to tilfælde i Bmed -at udgøres af ‘hvgat’
× 2, og som bemærket i afsnit 5.8.1.3.2 kunne disse princi-
pielt også henføres til ō-verbet huga, som dog ellers ikke
forekommer i MskMS.
I den refleksive supinumformmanifesteres endelsen i A

som ‘-ız’ × 8 (‘barız’ × 3, ‘ꝺvalız’, ‘ꝼmᷓız’, ‘ſcılız’, ‘nẏſcılız’ og
‘varız’), ‘-ızc’ × 2 (‘barızc’ og ‘valızc’), ‘-z’ × 3 (‘barz’, ‘lagz’
og ‘ſcıllz’) og muligvis ‘-zc’ (‘ſpurzc’).1 I B manifesteres en-
delsen i den refleksive supinumform som ‘-ız’ × 4 (‘barız’
× 2, ‘ꝺvalız’ og ‘lagız’), ‘-þz’ × 2 (‘barþz’ × 2) og ‘-z’ (‘barz’).

5.8.2.8.4 Svage ia-verber
Ser man bort fra vb. gera, hvis præt. part. er anført i afsnit
5.8.3.1, fremgår manifestationen af de svage ia-verbers en-
delser i præt. part. akt. (stærk bøjning) af tabel 5.204.
Svag bøjning er i A belagt i akk. sg. neut. ‘-ꝺa’ (‘ꝼellꝺa’),

gen. sg. neut. ‘-þa’ (‘leẏꝼþa’) og akk. pl. neut. ‘-þo’ (‘vıgþo’).

1Det sidstnævnte eksempel, der optræder på 25v52, er meget utydeligt.

I den refleksive supinumform er endelsen i A ‘-z’ × 3,
‘-zc’ × 3 og ‘-tzc’, mens endelsen i B er ‘-z’ i to tilfælde over
for ét eksempel på ‘-zc’.

5.8.2.8.5 Svage ē-verber
Manifestationen af de svage ē-verbers endelser i A i
præt. part. akt. (stærk bøjning) fremgår af tabel 5.205. I B
er kun nom./akk. sg. neut. belagt. I nominativ er endelsen
‘-t’ × 9 (vb. hafa og segja), mens den i akkusativ er ‘-t’ × 8
(verberne hafa, ná og segja), ‘-ð’ (vb. gá) og ‘-að’ (vb. spara).
I A optræder formerne med ‘-ð’ og ‘-at’ i nom. sg. neut. i

hhv. ‘naþ’ og ‘trvat’.
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kasus mask. fem. neut.
A: NS -Ðr -Ðr 45 -Ð -Ð 9 -t -t 56

D-r 8 D-∅ 1 t-∅ 3
- 2

AS -Ðan -Ðan 7 -Ða -Ða 2 -t -t 84
D-an 2 t-∅ 14

DS -Ðri -Ðrı -Ðu -Ðo 6
NP -Ðir -Ð ͛ 9 -Ð -Ð 6

-Ðır 3
D-ır 3
D- ͛ 2

AP -Ða -Ða 2 -Ðar -Ðar 2
B: NS -Ðr -Ðꝛ 6 -Ð -Ð 2 -t -t 17

-Ðr 4 D-∅ t-∅ 4
D-r

AS -Ðan -Ðan 3 -Ða -Ða -t -t 24
-Ðaƞ 2 t-∅ 13

NP -Ðir -Ðır 2 -Ð -Ð
D-ır

AP -Ða -Ða 2 -Ð -Ð

Tabel 5.204: ia-verbernes endelser i præt. part. akt. i A og B

kasus mask. fem. neut.
NS -ðr -þr -ð -þ -t -t 54

-ð -ð
-at -at

AS -ða -þa 2 -t -t 4
NP -ðir -þ͛ -ð -þ 3

AP -ðar -þar

Tabel 5.205: ē-verbernes endelser i præt. part. akt. i A
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5.8.2.9 Bemærkninger til dannelsen af refleksive
former

I 1. pers. sg. er refleksivformanten i A i alle tyve tilfælde
-umk (‘-ōc’ × 16, ‘-c’ × 3 og ‘-ōk’). Samme form finder man
i B i fire tilfælde (‘-c’ × 3 og ‘-umc’), mensman én gang fin-
der ‘-vz’, hvilket muligvis er en fejl for ‘-z’ (= -umst). Den
oprindelige form i 1. pers. sg. er -umk, men under indfly-
delse af 1. pers. pl. og former med -sk dukker -umsk op
allerede i begyndelsen af 1200-tallet (omend meget spar-
somt).1
I 1. pers. pl. ender de refleksive former i A i otte tilfælde

på -mk (‘-ōc’ × 62 og ‘-īc’ × 2), mens de i tre tilfælde ender
på -mst (‘-ōz’, ‘-z’ og ‘-ımz’). I B finder man i fire tilfælde
-mk (‘-ūc’, ‘-umc’, ‘-c’3 og ‘-ımc’) over for to tilfælde med
-mst (‘-īz’ og ‘-mꝺz’). I modsætning til i 1. pers. sg. er for-
mer på -msk hyppige lige fra de ældste håndskrifters tid
ved siden af former på -mk. At dømme ud fra det bevarede
håndskriftmateriale synes -umk at have været en mere al-
mindelig indikativendelse end -umsk, mens forholdet synes
at være det modsatte i konjunktiv, hvor -imsk er hyppigere
end -imk.4 En sådan forskel mellem indikativ og konjunk-
tiv synes imidlertid ikke at kunne registreres i lidt yngre
kilder fra 1200-tallet, og altså heller ikke hos nogen af skri-
verhænderne i MskMS.5
I 2. pers. pl. indikeres i A i seks tilfælde -st (‘-z’ × 6) over

for to tilfælde med -sk/-zk (‘-ſc’ og ‘-zc’).6 I B indikeres i
begge tilfælde -st (‘-z’ × 2).7
I supinum indikeres i flerstavelsesformer (efter vokal)

i A i 39 tilfælde -st (‘-z’ × 39) over for fire tilfælde med
-sk/-zk (‘-zc’ × 4),8 mens der i B i alle 18 tilfælde indike-

1Om -umk vs. -umsk i 1. pers. sg. i de ældste håndskrifter, se Kjartan G.
Ottósson (1992, s. 101). For en analyse af den senere udvikling (indfø-
relse af tredjepersonsform), se samme værk s. 161–207.

2 I ét tilfælde er der tale om en imperativ.
3Der er tale om en imperativ.
4Kjartan G. Ottósson (1992, s. 104) mener at de forskellige forhold i
indikativ og konjunktiv skal ses i lyset af den i indikativ stærkere fo-
nologiske forbindelse mellem 1. pers. sg. og 1. pers. pl. og tilsvarende
svagere forbindelse mellem 1., 2. og 3. pers. pl. (tre forskellige in-
fortisvokaler), mens man i konjunktiv har svagere fonologiske for-
bindelser mellem 1. pers. sg. og 2. pers. sg. (forskellige infortisvoka-
ler), men stærkere forbindelser mellem 1., 2. og 3. pers. pl. (samme
infortisvokal).

5Om -mk vs. -msk i 1. pers. pl. i de ældste håndskrifter, se Kjartan G.
Ottósson (1992, s. 101–4). For en analyse af den senere udvikling, se
samme værk s. 209–31.

6 På basis af en redegørelse for forholdene i de ældste håndskrifter og
i visse lidt yngre sk-håndskrifter fra 1200-tallet argumenterer Kjartan
G. Ottósson (1992, s. 97) for at den i aktive former udlydende dental
er svundet i refleksive former i løbet af første halvdel af 1200-tallet (og
at man derfor må regne med -sk og ikke -zk). Materialet i MskMS er
for sparsomt til at kunne bidrage til belysningen af dette spørgsmål.

7At ‘-z’ afspejler -st (udviklet direkte af -sk ved delvis assimilation),
og at det som refleksivformant ikke har værdien /ts/ argumenteres
der på overbevisende måde for i Kjartan G. Ottósson (1992), se især
s. 107–16.

8De fire tilfælde med ‘-zc’ er ‘barızc’ 21r30, ‘bvızc’ 24r12, ‘ſamnazc’ 25r52
og ‘valızc’ 18v10. Det kan bemærkes at skrivemåderne med ‘-zc’ (lige-
som de tilsvarende nedenfor anførte enstavelsesformer) ikke kan be-
kræfte det i Kjartan G. Ottósson (1992, s. 97) omtalte svind af den ak-
tive forms udlydende dental i refleksive supinumformer (Kjartan G.

res -st (‘-z’ × 18). I enstavelsesformer indikeres i A -sk/-zk
i femten tilfælde (‘-zc’ × 14 og ‘-tzc’)9 over for seks tilfælde
med -st (‘-z’ × 6),10 mens der i B indikeres -st i fem tilfælde
(‘-z’ × 3, ‘-þz’ × 2)11 over for ét tilfælde med -sk (‘-zc’).12
I andre flerstavelsesformer (efter vokal) indikeres i A i

597 tilfælde -st (‘-z’ × 596 og ‘-st’) over for 87 tilfælde med
-sk (‘-ſc’ × 84, ‘-ſk’ × 2 og ‘-zc’). I B dominerer ‘-z’ i endnu
højere grad i flerstavelsesformer (efter vokal), hvor der i
184 tilfælde indikeres -st (‘-z’ × 181 og ‘-st’ × 3) over for et
enkelt tilfælde med ‘-ſ’.13 Derimod finder man ingen for-
mer med -sk.
De i A forholdsvis hyppige skrivemåder med ‘-ſc’ i fler-

stavelsesformer er ikke jævnt fordelt.14 Som det fremgår af
tabel 5.206 over fordelingen af ‘-z’ og ‘-ſc’, er de næsten helt
fraværende i første og andet læg (dvs. frem til 9v), mens
man finder en overrepræsentation i håndskriftets erde
læg (18r–25v).15 Særlig hyppige er formerne med ‘-ſc’ på
de to sidste blade i erde læg (bl. 24–5, svarende til afsnit
43–46), hvor de endda er lige så frekvente som formerne
med ‘-z’.
Årsagen til de mange former med -sk i denne del af A er

umiddelbart svær at fastslå, men en del af overrepræsen-
tationen skal rimeligvis ses i lyset af de ganske mange po-
etiske belæg i den pågældende del af håndskriftet. I poesi
er former med ‘-ſc’ således noget overrepræsenterede (re-
lativt set godt tre gange så almindelige som i prosa), og 9
af 24 tilfælde på bl. 24–5 optræder netop i poesi. Et vid-
nesbyrd om at den hyppigere brug i poesi er et bevidst valg
finder man i øvrigt formentlig i strofe 84/142 hvor A retter
‘berıaz’ 19r27 til ‘berıaſc’.16 Det må på den anden side note-
res at tendensen til at foretrække ‘-ſc’ i flerstavelsesformer i
poesi ikke gælder for hele A. Der er således tale om en klar
håndskriftgeografisk fordeling af formerne (jf. tabel 5.207),
idet former med ‘-z’ er enerådende mod håndskriftets slut-
ning (håndskriftets sidste læg rummer blot ét tilfælde med
‘-ſc’ over for tretten tilfælde med ‘-z’).
Ved den forholdsvis hyppige brug af ‘-ſc’ adskiller A sig

i øvrigt ikke blot fra B, men i mere eller mindre udpræget
grad også fra en række andre nogenlunde samtidige hånd-

Ottósson har registreret samme tendens som i 2. pers. pl., jf. nærmere
omtale i note 6).

9Med ‘-zc’ optræder ‘beızc’ 6v15 ‘ꝺeıllzc’ 23r51, ‘gorzc’ 24r16, 24r32,
25v48, 28r40, 28v48, ‘gørzc’ 6v56, 7r55, 29r14, ‘mınzc’ 9r25, ‘ſetzc’ 9v16,
25r51 og ‘ſpurzc’ 25v52 (det sidstnævnte eksempel dog meget utydeligt,
og det kan ikke udelukkes at der skal læses ‘ſpurz’), med ‘-tzc’ optræder
formentlig ‘nıtzc’ 1r34 (⟨tzc⟩ dog meget utydeligt).

10Med ‘-z’ optræder ‘barz’ 37v13, ‘beız’ 6v18, ‘ꝺreıꝼz’ 27v23, ‘hneıgz’ 22r17,
‘lagz’ 33r10 og ‘ſcıllz’ 5r4.

11Med ‘-z’ optræder ‘barz’ 13r3, ‘ſetz’ 15r56 og ‘ſcıptz’ 16v25, med ‘-þz’
optræder ‘barþz’ 13r45 og 13r46.

12Man finder ‘beızc’ 12r12.
13De sjældnere betegnelser ‘-st’ og ‘-ſ’ optræder i ‘taͮst’ 11r16, ‘qnᷓgast’
13v30, ‘ꝼattstᷓ’ 17v28 og ‘þrꜹngþıſ’ 15r54.

14Dette også bemærket af Kjartan G. Ottósson (1992, s. 119).
15Tredje læg er skrevet af hånd B.
16 I den pågældende strofe har det måske spillet ind at første halvstrofe
afsluttes med ‘sásk aldrigi háska’ med rimbestemt sk.
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Side ‘-z’ ‘-ſc’ Side ‘-z’ ‘-ſc’ Side ‘-z’ ‘-ſc’
1r 6 19r 9 3 29r 7 2
1v 12 19v 12 2 29v 7 2
2r 20 20r 13 1 30r 11 3
2v 17 20v 6 1 30v 10 2
3r 11 1 21r 11 1 31r 11 3
3v 15 21v 9 2 31v 13
4r 7 3 22r 14 32r 6
4v 9 22v 15 3 32v 8
5r 23 1 23r 6 2 33r 6 1
5v 8 23v 8 5 33v 8 1
6r 7 2 24r 7 7 34r 1
6v 11 24v 9 5 34v 10 2
7r 13 25r 3 3 35r 9 3
7v 6 1 25v 6 9 35v 11
8r 12 1 26r 7 36r 9 1
8v 11 1 26v 10 1 36v 16 1
9r 12 27r 15 37r 11 1
9v 19 1 27v 10 37v 12
18r 15 28r 8 1
18v 8 2 28v 10 3

Afsnit ‘-z’ ‘-ſc’ Afsnit ‘-z’ ‘-ſc’ Afsnit ‘-z’ ‘-ſc’
1 6 38 11 1 61 3 1
2 12 39 3 62 5
3 27 40 20 3 63 5 2
4 21 1 41 29 5 64 2
5 20 3 42 7 65 6
6 2 43 10 10 66 2
8 1 44 10 7 67 5
9 9 1 45 2 1 69 6
10 12 46 7 11 70 4
11 14 47 4 71 6
12 1 48 3 72 4 2
13 2 49 1 74 5
14 6 2 50 9 1 75 1
15 28 52 6 76 5
16 4 1 53 16 77 6 2
18 20 2 54 3 78 8
19 34 1 55 32 8 80 6 1
33 8 56 9 2 81 1
34 13 1 57 4 1 82 8 2
35 22 5 58 1 83 22 1
36 5 1 59 5 1 84 1
37 4 1 60 1 1 85 22 1

Tabel 5.206: Fordelingen af ‘-z’ og ‘-ſc’ i flerstavelsesformer i A
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Side ‘-ſc’ ‘-z’ Afsnit ‘-ſc’ ‘-z’
2r 1 3 1
4r 1 5 1
9v 1 1 19 1 1
18v 1 34 1
19r 2 1 35 3 1
19v 1 38 1
20r 1 40 1
21v 1 42 1
23r 1 43 5
23v 1 44 2
24r 5 46 3
24v 1 69 1
25v 3 71 1
32v 1 74 3
33r 1 77 1 2
33v 3 78 2
34v 1 2 80 1
35r 2 82 2
35v 3 85 1
37v 1

Tabel 5.207: Fordelingen af ‘-ſc’ og ‘-z’ i flerstavelsesformer i A (belæg i poesi)

skrifter.1 I grove træk viser Kjartan G. Ottóssons under-
søgelse af forholdene i håndskrifter fra 1200-tallet at -sk
erstattes af -st i flerstavelsesformer i perioden c1200–60,
mens -sk i enstavelsesformer lever frem til c1300 og endda
endnu længere i enstavelsesformer med stammeudlyd på
/r/, hvor overgangen til -st først gennemføres i første er-
dedel af 1300-tallet.2
Forholdene i enstavelsesformer (først og fremmest

2./3. pers. sg. i præs. og præt. af stærke verber og præs.
af ja-verber) fremgår af tabel 5.208, hvor jeg i lighed med
Kjartan G. Ottósson (1992, s. 142–43) har grupperet for-
mer med -sk og -st på basis af stammens udlyd (angivet i
første kolonne). Jeg har også fulgt Kjartan G. Ottósson
i opstillingen af formerne af kveðask som en selvstændig
kategori. Bemærk at dentalen ved stammeudlyd på dental
er inkluderet i manifestationen af refleksivformanten (ved
eksempelvis ‘lez’ og ‘letz’ for létsk registreres refleksivfor-
manten altså som hhv. ‘-z’ og ‘-tz’ på trods af at dentalen er
en del af stammen).
Som ved flerstavelsesformer er -sk altså betydelig mere

frekvent i A end i B. Bemærk dog at der kan registreres
klare forskelle i forhold til stammens udlyd. Særlig mar-
kant er forskellen mellem A og B således ved stammeudlyd

1 Jf. oversigten over forholdene i adskillige håndskrifter fra 1200-tallet
i Kjartan G. Ottósson (1992, s. 117–18).

2 Jf. Kjartan G. Ottósson (1992, s. 121).

på -t og -ð, hvor -sk er meget dominerende i A, men næsten
slet ikke forekommer i B.3
Til de anførte manifestationer af refleksivformanten

kan det i øvrigt bemærkes at man i B i enkelte tilfælde fin-
der ‘-ſ’ ved stammeudlyd på -g (× 2), -l og -r.4
Endelig skal det bemærkes at man ved enklitisk anden-

personspronomen i 2. pers. sg. hos begge skrivere finder
-stu (× 6 i A, fx ‘bẏstv’ 8r16, og × 1 i B, ‘ſetztv’ 16v43). Dette
er hovedreglen i såvel ældre som yngre håndskrifter.5

3 Samme mønster ses i mindre udstrækning ved stammeudlyd på -m,
mens en modsat tendens kan registreres ved former af kveðask, hvor
-st dominerer i A, mens -sk dominerer i B.

4Om tilfælde med -s som refleksivformant, se Kjartan G. Ottósson
(1992, s. 90–2). Kun efter velar konsonant (som /g/ i B) kan man
ifølge Kjartan G. Ottósson tale om et mere regulært svind af -k i ældre
håndskrifter. Andre tilfælde synes for tilfældige til at man kan tale om
et egentligt mønster.

5 Jf. Kjartan G. Ottósson (1992, s. 92–3).
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A B
t -sk 69 -tzc 53 -st 34 -tz 33

-zc 16 -z
-st 10 -tz 4 -sk -tzc

-z 4
-zt 2

ð -sk 9 -ðſc 3 -st 7 -þ 4
-zc 3 -ꝺz 2
-þſc 3 -ðz

kveðask -st 23 -z 23 -sk 4 -zc 4
-sk 6 -zc 6 -st 2 -z 2

d -sk 4 -zc 4 -sk -ſc
-st 2 -z 2

nn -st 7 -z 7 -st -ꝺz
-sk 2 -zc 2 -z

k -st 6 -z 6 -st 3 -z 2
-sk 4 -ſc 3 -zþ

-ſk

g -sk 8 -ſc 8 -sk -ſc 2
-st -z -st -z

-s -ſ 2

f -sk 11 -ſc 10 -sk -ſc
-zc

-st -z

m -sk 10 -ſc 10 -st 5 -z 4
-st 5 -z 5 -þz

vokal -sk 29 -ſc 27 -sk 3 -ſc 2
-ſk -zc
-zc -st 3 -z 3

-st 8 -z 8

l -sk 9 -ſc 8 -s -ſ
-zc

r -sk 18 -ſc 18 -sk 2 -ſc 2
-st -z
-s -ſ

Tabel 5.208: Refleksivformanten i enstavelsesformer i A og B
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5.8.3 Udvalgte verbers manifestation
De 30mest frekvente verber hos hver af skriverne fremgår
af tabel 5.209.

A B
Belæg Lemma Belæg Lemma
2568 vera 795 vera
907 hafa 323 segja
833 segja 273 hafa
547 koma 186 munu
521 munu 179 fara
514 fara 177 mǽla
452 mǽla 157 koma
424 vilja 121 vilja
378 gera 101 láta
343 láta 100 skulu
337 skulu 97 taka
312 taka 93 gera
306 verða 86 verða
260 ganga 82 þykkja
249 þykkja 70 kveða
238 sjá 68 ganga
201 kveða 65 gefa
194 fá 57 sjá
184 mega 54 eiga
175 eiga 49 fá
151 svara 48 mega
146 leggja 47 búa
141 búa 46 leggja
141 gefa 46 svara
128 halda 44 biðja
126 biðja 41 heita
122 heita 38 ráða
121 bera 38 ǽtla
117 vita 36 finna
109 spyrja 35 yrkja

Tabel 5.209:De mest frekvente verber i A og B

En samlet oversigt over disse i alt 34 verber (med
undtagelse af de præteritopræsentiske verber eiga, mega,
munu, skulu og vita der allerede er anført i afsnit
5.8.1.4) kan downloades fra nfi.ku.dk/publikationer/
webpublikationer/msk. I det følgende anføres blot mani-
festationen af gera, koma, kveða, sjá, svara, vilja og þykkja,
hvortil der refereres direkte andetsteds i afhandlingen.
I oversigterne er refleksive former sat i halvfed, mens

former med enklise er anbragt i parentes, hvad enten der
er tale om former med enklitisk andenpersonspronomen
som i vartu, formermed negerende verbalsuffiks som varat
eller tilfælde hvor selve verbalformen danner enklise med
et foregående ord som i (þeir) ró for (þeir) eru.

5.8.3.1 Verbet gera
Manifestationen af verbet gera i indikativ og konjunktiv i
A og B fremgår af hhv. tabel 5.210 og 5.211.
Infinitiv (aktiv) manifesteres i A som ‘ga͛’ × 64, ‘gøra’

× 25, ‘gera’ × 11, ‘gørva’ × 2 (poet.) og ‘Gøra’, i B som ‘goꝛa’
× 16, ‘gıꜹra’ × 3, ‘gǫꝛa’ og ‘gǫꝛꝼa’ (poet.).
Infinitiv (refleksiv) manifesteres i A som ‘ga͛ſc’ × 2,

‘gøraz’ × 2 og ‘geraz’, i B som ‘goꝛaz’ × 3 og ‘gǫꝛaz’.
Imperativ manifesteres som vist i tabel 5.212.
Præt. part. manifesteres som vist i tabel 5.213.

5.8.3.2 Verbet koma

Manifestationen af verbet koma i indikativ og konjunktiv
i A og B fremgår af hhv. tabel 5.214 og 5.215.
Infinitiv (aktiv) manifesteres i A som ‘cōa’ × 23, ‘coma’

× 23, ‘kōa’ × 2 og ‘koma’ × 2, i B som ‘koma’ × 7, ‘kōa’ × 7,
‘coma’ × 3, ‘cōa’ × 3 og ‘komaz’ × 3.
Infinitiv (refleksiv) manifesteres i A som ‘comaz’ × 6,

‘komaſc’ × 1, ‘komaz’ × 1 og ‘cōaz’ × 1, i B som ‘komaz’ × 3.
Imperativ er i A belagt i 2. pers. sg. ‘Cō’ og 2. pers. pl.

‘komıt’. I B er imperativ belagt i 2. pers. sg. ‘kō’ × 2 og
‘kom’.
Præt. part. manifesteres som vist i tabel 5.216.

5.8.3.3 Verbet kveða
Manifestationen af verbet kveða i indikativ og konjunktiv
fremgår af tabel 5.217.
Infinitiv manifesteres i A som ‘.q.’, i B som ‘qveþa’ og

‘Qꝩeþa’.
Imperativ er i A belagt i 2. pers. sg. ‘.q.’ × 2 og ‘Qþ’, i B i

2. pers. sg. ‘.q.’ × 2.
Præt. part. er i A belagt som nom. sg. fem. ‘qþın’,

nom. sg. neut. ‘.q.’ × 2, ‘qþıt’ og ‘qveþıt’, nom. sg. akk. ‘qþıt’
× 3 og ‘qveþıt’ og nom. pl. neut. ‘qþın’. I B er præt. part. kun
belagt i nom. sg. neut. ‘qveþıt’ og ‘queþıt’.

5.8.3.4 Verbet sjá
Manifestationen af verbet sjá i indikativ og konjunktiv
fremgår af tabel 5.218.
Infinitiv manifesteres i A som ‘ſıa’ × 43, ‘Sıa’ × 4 og ‘ſıo’,1

i B som ‘ſıa’ × 9 og ‘ſıá’.
Imperativ er i A belagt i 2. pers. sg. ‘Se’ × 2 og ‘ſe’, i B i

2. pers. sg. ‘ſe’.
Præt. part. er i A belagt i nom. sg. fem. ‘ſen’,

nom. sg. neut. ‘ſet’ × 2 og akk. sg. neut. ‘ſet’ × 17 og
‘ſeþ’, i B i nom. sg. neut. ‘ſet’ og akk. sg. neut. ‘ſet’ × 3, ‘ſeð’
og ‘ſett’.

1 Skyldes brugen af ⟨o⟩ i det i poesi forekommende ‘ſıo’ 3v29 at skriveren
har misforstået det som sb. sjór?
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. gı͛ 2 gøra gerþa

gerı gørþa
gørı gþ͛a

gørþv̅c

2. sg. gı͛r 3 gerþır

3. sg. gør ͛ 11 gı͛ 2 gørþı 14
gı͛r 6 gerþı 10
gørır 2 gþ͛ı 6

Grþı
gı͛z 9 gørþız 8
gørız 5 gþ͛ız 6
gı͛ſc 2 gerþız 3
gerız gerþıſc

gð͛ız

1. pl. gørī gerþ 2
gı͛m gıørþ
gī͛ gþ͛

2. pl. gerıt gørþo
gørıt

3. pl. ga͛ 16 gerþo 8 gerþı 3
gøra 5 gørþo 5 gørþı
gera 4 gerþv 2

Gørþo 2
Gerþo

ga͛z 3 gørþvz 2
gøraz gþ͛vz 2

gørþoz
gþ͛oz

Tabel 5.210: Vb. gera i indikativ og konjunktiv i A

5.8.3.4



354 Ordformer og morfologi

præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. gıꜹrı goꝛꝺa

goꝛı
goꝛvc̅

2. sg. gǫꝛır goꝛır

3. sg. goꝛır 6 goꝛþı 3
gıꜹr ͛ 2 gerþı
gıꜹrır gıꜹrþı
gıꜹrr ͛ gǫꝛꝺı
goꝛ ͛
gǫꝛır
goꝛız 6 gıꜹrþız 2
gǫꝛız goꝛꝺız

goꝛþız

2. pl. Gerıt

3. pl. gıꜹra
goꝛa

Tabel 5.211: Vb. gera i indikativ og konjunktiv i B

person A B
2. sg. gør 3 goꝛ 3

Gør gǫꝛ
gꝛ
Gꝛ

gerst

1. pl. Gør
gō͛
g͛

2. pl. Gørıt

Tabel 5.212: Vb. gera i imperativ i A og B

mask. fem. neut.
A: NS gøʀ 6 gor 5 gort 20

goʀ 2 gør 3 gørt 4
goʀt
grt

AS gervan 2 gort 31
gørt 4
gøʀt
gorzc 5
gørzc 3

NP gørvır gør 2
gv͛ır

AP gorvar
gv͛ar

B: NS goꝛr góꝛ goꝛt 6
góꝛr gǫꝛ gǫꝛt
gǫꝛr gꝛ

AS goꝛt 7
gǫꝛt

NP goꝛ
góꝛ

Tabel 5.213: Vb. gera i præt. part. i A og B
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. køm coma 2 cō 2 ka

k kō 2

2. sg. kr 3 com͛ 2 køm͛
cz cømız

kız
qmız

3. sg. cr 43 cōı 6 cō 140 cı 4
kr 30 comı 5 kō 16 kı 3
cør coī Kō 3 kømı 2
kør komı qmı 2
Kr

comız cōz 9
cōſc 3
kōſc
kōz

1. pl. kømī

2. pl. comvt
komo

3. pl. coma 13 cōı como 31 kı 3
cōa 12 komo 11 qmͤı
koma 2 qmͦo 9
Koma cōo
comaſc komoz 3
comaz

Tabel 5.214: Vb. koma i indikativ og konjunktiv i A
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. kęm

2. sg. kemr komır
kr

3. sg. kemr 32 cō 13 qmı 2
cǭꝛ 5 kō 7 kvemı
kǭꝛ kom 7 quēı

queme
kemz 3 comþz

1. pl. komō

2. pl. komo quemıt

3. pl. koma 6 komo 5
coma 2 ꝁo 2
cōa 2 qmͦo 2
kōa como

komv
kvomo
quomo

comaz komvz 2 kvemız
comuz qvemız

Tabel 5.215: Vb. koma i indikativ og konjunktiv i B
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mask. fem. neut.
A: NS comıɴ 23 comıt 14

comıƞ 9 komıt
komıɴ 5
coīƞ 3
coēƞ
coēɴ
comıƞ
co
cōıƞ
cōıƞ
komıƞ

AS comıƞ comıt 6
coīt 3
cōıt
komıt
comız 2
cōız
komız

DS cōnō 3
NP cōn͛ 8 cōnar 2 co

cōnır 6
cōƞ͛

B: NS komıƞ 4 komın 2 komıt 2
ko 4 ko comıt
komı komıð

komız

AS comıƞ
komın

NP komın

Tabel 5.216: Vb. koma i præt. part. i A og B
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv

A: 1. sg. qþ

2. sg. qþr

3. sg. qþr 14 (.)q. 94 qþı
q qþͣ 13
.q. qvað 3

qðͣ
qz 11 qzͣ 10
qzͤ qzͣc 5
.q. (.)q. 6

qvaz
qzc
.q.ᷦ

1. pl. qþͦō

3. pl. qþͦo 3 qþı
quoþo
qþͦoz 11
Koþoz
qþͦvz

B: 1. sg. qþ

2. sg. (qvattv)

3. sg. qveþr 2 qþᷓ 25
qþr 2 (.)q(.) 14
qðꝛ qvað 3

kvaþ
quaþ
qvaþ
qvaꝺ
qþ
qþͣ

qzc 4 qz
qz

3. pl. qþa quoþv 2

Tabel 5.217: Vb. kveða i indikativ og konjunktiv i A og B
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv

A: 1. sg. ſe 11 ſa 5
(ſec) 2

2. sg. ſer 2 (ſatto)
Ser 2

3. sg. ſer 12 ſa 86 ſeı
s ͛ 10
ser

1. pl. Sā

3. pl. ſıa 14 ſa 14 ſeı
Sıa 2 ſø

ſıaıſc ſaſc

B: 1. sg. ſe 5 ſa
Se (ſac)
(ſec)
(ſek)

3. sg. ſer 10 ſa 7 ſeı
1. pl. ſamꝺz

3. pl. ſıa 4 ſa 4 ſeı
ſía

ſaſc

Tabel 5.218: Vb. sjá i indikativ og konjunktiv i A og B

person præsens præteritum
3. sg. (.)ſ. 18 ſvar  59

ſvar  8 (.)ſv͛ 40
(.)ſ. 8
ſvar.͛

3. pl. .ſ. ſvor 5
ſv͛
ſvo͛

Tabel 5.219: Vb. svara i indikativ i A
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5.8.3.5 Verbet svara

Manifestationen af verbet svara i A i indikativ (konjunktiv
ikke belagt) fremgår af tabel 5.219 på foregående side.1 I B
er verbet kun belagt i 3. pers. sg. præs. ind. ‘(.)ſ(.)’ × 44 og
‘ſꝩar ’ samt 3. pers. pl. præt. ind. ‘.ſ.’.
Infinitiv manifesteres i A som ‘ſvara’ × 6 og ‘ſvar ’ × 2.
Præt. part. er i A belagt i nom. sg. neut. ‘ſvarat’.
De godt fyrre tilfælde i A med skrivemåder med ⟨ ͛⟩ for-

deles ikke jævnt i håndskriftet. Som det fremgår af tabel
5.220, hvor skrivemåderne relateres til håndskriftsider og
tekstafsnit, optræder de alle – med en enkelt usikker und-
tagelse på 1r – kun på håndskriftets sidste ni blade (sva-
rende til en del af læg 5 og hele læg 6).

Side antal Side antal Side antal
1r 1 (?) 31v 7 36r 3

29v 7 32r 2 36v 3
30r 6 33r 1 37r 1
30v 2 34r 1 37v 4
31r 3 35r 2

Afsnit antal Afsnit antal Afsnit antal
1 1 (?) 62 3 78 2
55 7 64 6 82 2
56 5 65 1 83 4
57 1 68 2 85 5
58 1 71 1
59 1 75 1

Tabel 5.220: Fordelingen af skrivemåder med ⟨ ͛⟩
i svara i A

5.8.3.6 Verbet vera
Manifestationen af verbet vera i indikativ og konjunktiv i
A og B fremgår af hhv. tabel 5.221 og 5.222.2
Infinitiv manifesteres i A som ‘va͛’ × 192, ‘vera’ × 21 og

‘Vera’ × 4, i B som ‘va͛’ × 57, ‘ꝩ͛a’ × 16, ‘ꝩera’, ‘vera’, ‘Vera’,
‘ua͛’ og ‘Va͛’.
Imperativ manifesteres som vist i tabel 5.223.
Præt. part. manifesteres i A i akk. sg. neut. som ‘vı͛t’ × 76,

‘verıt’ × 10 og ‘Verıt’. I B manifesteres præt. part. i samme
kategori som ‘vı͛t’ × 11, ‘verıt’ × 4 og ‘ꝩ͛ıt’ × 2.

1En række tilfælde med ‘.ſ.’ (og lignende) der er blevet analyseret som
former af vb. segja, kunne også opfattes som forkortelser for svara. I
mindre udstrækning kan det omvendte naturligvis også gøre sig gæl-
dende, altså at former henført til svara i stedet skulle henføres til segja.
At ‘.ſ.’ vitterlig bruges for svara fremgår fx af ‘ꝧ .ſ. oc ſogꝺo at …’ 3r8 og
‘ꝁ .ſ. oc qz …’ 4v25 i A og ‘ .ſ.  qzc’ 10r32 og ‘Allır .ſ.  quoþv’ 11r11 i
B. Som nærmere omtalt i forbindelse med segja kan flere af de anførte
præsensformer i stedet opfattes som præteritumformer.

2 I yderligere ét tilfælde i B med den konjunktiviske præteritumform
‘vı͛’ er det usikkert om der er tale om singularis eller pluralis.

Som det fremgår af tabel 5.224 og 5.225, hvor de hyppig-
ste skrivemåder for 3. pers. sg. præs./præt. ind. relateres til
hhv. håndskriftsider og tekstafsnit i A, er fordelingen mel-
lem ‘e’͛ vs. ‘er’ og ‘v’ͬ vs. ‘var’ ikke jævn. Som konstateret ved
en række andre frekvente ordformer kan der således regi-
streres en tydelig tendens til mindsket brug af forkortede
former i anden del af A.

5.8.3.7 Verbet vilja
Manifestationen af verbet vilja i indikativ og konjunktiv i
A og B fremgår af hhv. tabel 5.226 og 5.227.3
Infinitiv (præsens) manifesteres i både A og B som ‘vılıa’

(hhv. × 46 og × 1).
Infinitiv (præteritum) manifesteres i A som ‘vıllꝺo’ × 8

og ‘vılꝺo’ × 3, i B som ‘vıllꝺo’.

5.8.3.8 Verbet þykkja
Manifestationen af verbet þykkja i indikativ og konjunktiv
fremgår af tabel 5.228.4
Infinitiv (aktiv) manifesteres i A som ‘þıccıa’ × 19 og

‘þıckıa’, i B som ‘þıccıa’ × 10.
Infinitiv (refleksiv) manifesteres i både A og B som

‘þıccıaz’ (hhv. × 2 og × 1).

3 I A kunne 2. pers. pl. præs. ind. ‘vılı’ også tolkes som ‘vılıþ’, idet ver-
balform og pronomen er sammenskrevne (‘vılıþer’ 36r19). Hos begge
skrivere er det i endnu en række tilfælde med singulære præteritum-
former i opmærkningen ikke blevet afgjort om der er tale om indikativ
eller konjunktiv. Det drejer sig i A om 1. pers. ‘vıllꝺa’ × 11 og ‘vılꝺa’,
2. pers. ‘vıllꝺ’͛ × 4 og 3. pers. ‘vıllꝺı’ × 8 og ‘vılꝺı’. I B drejer det sig om
1. pers. ‘ꝩıllꝺa’ × 2 og ‘vıllꝺa’ samt 2. pers. ‘vıllꝺı’ og ‘uıllꝺı’.

4 I yderligere ét tilfælde hos hver af skriverne med 3. pers. sg. præs.
‘þıccı’ kan modus ikke bestemmes med sikkerhed.
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. em 23 ſıa 3 v ͬ 5 va͛ 4

Em (ſıac) 2 var 4 vera
ē (varc)

2. sg. ert 19 s ͛ 3 vart 3 vı͛r 4
(ertv) 9 ſer 2 (vartv) 3
(er·tv) 5 (var·tv) 2
et͛ 4
(Ertv) 2
(er tv) 2
(Er·tv) 2
(et͛v) 2
er
e͛
(Er tv)
(e·͛tv)

3. sg. er 432 ſe 53 var 490 vı͛ 99
e͛ 251 v ͬ 419 verı 18
(era) 3 (vara) 2 vere
Er 2 Var 2 vęrı
(Era) 2 uar ve͛
(Erat) 2 (varat)
(erōc)

1. pl. erō 6 ſē varū verī
Erō Vorō vęrī
(rō)

2. pl. eroþ 5 ſet 2 voroð verıt
ero 4 ſeþ vorot
erot 3 voroþ
Ero
eroð
erv

3. pl. ero 94 ſe 8 v ͦ 173 vı͛ 14
(ro) 5 voro 12 verı
Ero 3 varo 8
erv Voro 3
eo͛
(o)

Tabel 5.221: Vb. vera i indikativ og konjunktiv i A
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. em 4 (ſec) v ͬ

(emc) 3 (ſıacc) ꝩar
ē 3 ꝩͣ
(ēc)

2. sg. ert 10 ſer 4 (ꝩartv) verır
(ertv) 10 ſér
et͛ 2

3. sg. e͛ 154 ſe 19 var 102 vı͛ 22
er 101 v ͬ 91 verı 5
Er 2 ꝩar 30 ꝩ͛ı 3
ær 2 uar 4 uerı 2

Var 3 uérı
vͣ 3 uı͛
ꝩͬ 3 ve͛
uͬ ꝩerı

1. pl. erō voꝛō 3
varō
v ͦ

2. pl. eroð ꝩͦ 2 verıð
voꝛut vı͛

3. pl. ero 21 ſe v ͦ 36 vı͛ 3
eo͛ 5 ꝩͦ 7 ꝩ͛ı
erv varo
(o)
(ró)

Tabel 5.222: Vb. vera i indikativ og konjunktiv i B

person A B
2. sg. Ver 4 ꝩer 3

v͛ 2 v͛ 2
Ver
ꝩ͛

1. pl. verō vo͛m
vō͛

2. pl. verıt

Tabel 5.223: Vb. vera i imperativ i A og B
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Side e͛ er Side e͛ er Side e͛ er
1r 12 5 19r 7 5 29r 11
1v 10 15 19v 5 3 29v 1 6
2r 8 11 20r 6 4 30r 1 11
2v 6 3 20v 5 7 30v 1 7
3r 2 3 21r 4 10 31r 8
3v 3 4 21v 2 8 31v 3 10
4r 11 6 22r 13 32r 19
4v 9 5 22v 4 12 32v 1 6
5r 7 8 23r 2 4 33r 5
5v 11 11 23v 4 11 33v 1 6
6r 8 8 24r 11 34r 1 3
6v 20 11 24v 1 11 34v 1 4
7r 20 9 25r 1 35r 5
7v 18 10 25v 2 3 35v 5
8r 12 8 26r 2 7 36r 1 10
8v 2 7 26v 4 9 36v 8
9r 1 5 27r 1 14 37r 5
9v 8 7 27v 2 6 37v 2
18r 5 7 28r 3 7
18v 4 6 28v 7 11

Afsnit e͛ er Afsnit e͛ er Afsnit e͛ er
1 8 3 37 5 1 62 5
2 14 17 38 5 8 63 3
3 10 13 39 4 10 64 1 4
4 6 4 40 2 11 65 2 6
5 14 7 41 5 27 67 4
6 3 42 1 4 68 12
7 2 1 43 4 16 69 7
9 1 6 44 1 13 70 2
10 9 3 45 2 71 1 2
11 4 4 46 2 3 72 5
12 5 6 47 1 5 73 3
13 4 4 48 1 2 74 1 1
14 8 5 50 4 9 75 1 3
15 49 24 52 7 76 1 3
16 10 7 53 2 12 77 1
17 1 2 54 1 78 5
18 14 13 55 11 36 80 3
19 9 14 56 8 81 1
33 5 2 57 1 4 82 7
34 4 11 58 1 1 83 1 12
35 12 6 59 4 84 1
36 1 2 60 1 85 6

Tabel 5.224: Fordelingen af ‘e’͛ og ‘er’ (vb. vera) i A
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Side v ͬ var Side v ͬ var Side v ͬ var
1r 10 4 19r 10 4 29r 6 11
1v 4 1 19v 17 4 29v 4 5
2r 6 1 20r 11 5 30r 4 3
2v 13 8 20v 19 11 30v 10 20
3r 9 3 21r 2 8 31r 10 6
3v 12 1 21v 6 14 31v 7 14
4r 18 3 22r 8 8 32r 7 20
4v 19 7 22v 2 7 32v 3 20
5r 12 2 23r 5 6 33r 2 18
5v 5 4 23v 7 12 33v 5 11
6r 26 4 24r 6 7 34r 4 22
6v 9 2 24v 6 34v 1 11
7r 11 3 25r 2 14 35r 1 17
7v 14 2 25v 5 7 35v 22
8r 7 2 26r 4 9 36r 2 22
8v 2 5 26v 5 11 36v 8
9r 4 3 27r 5 11 37r 11
9v 12 4 27v 7 9 37v 1 23
18r 11 5 28r 9 9
18v 8 7 28v 4 3

Afsnit v ͬ var Afsnit v ͬ var Afsnit v ͬ var
1 7 3 38 20 12 62 2 1
2 7 2 39 2 63 7 3
3 8 5 40 12 21 64 3 7
4 20 7 41 7 17 65 1 3
5 22 3 42 4 5 66 1 1
6 8 3 43 11 16 67 3 12
7 1 1 44 8 13 68 1 5
8 6 1 45 1 2 69 3 9
9 13 3 46 6 8 70 5
10 10 1 47 3 71 4 23
11 3 1 48 3 5 72 2 15
12 1 3 49 3 2 73 1
13 1 50 3 3 74 4 4
14 14 4 51 2 8 75 3 19
15 35 5 52 2 76 3
16 9 1 53 5 14 77 1 9
17 4 1 54 4 2 78 12
18 9 3 55 24 28 79 1 5
19 16 11 56 3 2 80 16
33 7 3 57 1 1 81 2
34 12 8 58 2 3 82 2 22
35 24 6 59 6 5 83 12
36 7 4 60 2 8 84 3
37 6 3 61 3 7 85 1 31

Tabel 5.225: Fordelingen af ‘v’ͬ og ‘var’ (vb. vera) i A
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. vıl 67 vılıa vıllꝺa 6 vıllꝺa 4

v  4 vılꝺa vılꝺa 2
(vıllꝺag)

2. sg. vıllt 9 vıl ͛ Vılꝺır
(vılltv) 6
vıll 5
(Vılltv) 2
(Uılltv)
(Vıllꝺv)

3. sg. vıll 76 vılı vıllꝺı 59 vıllꝺı 7
Vıll vılꝺı

Vıllꝺı
1. pl. vılıō 12 vıllꝺı 6

vıllꝺī 4

2. pl. vılıt 8 vıllꝺot
Vılıt 2 vıllꝺvt
vılıð
vılı(?)

3. pl. vılıa 10 vılı 4 vıllꝺo 29
vılꝺo 4

Tabel 5.226: Vb. vilja i indikativ og konjunktiv i A
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv
1. sg. vıl 13 ꝩıllꝺa vıllꝺa 7

ꝩıl 11 ꝩıllꝺa
uıl 3

2. sg. (Vılltv) 7 vıllꝺır
ꝩıll 3
(vılltv) 3
vıllt 2
vıl
vıll
(uıllꝺv)
(ꝩılltv)

3. sg. vıll 9 vıllꝺı 10 ꝩıllꝺı
ꝩıll 6 uıllꝺı 2
uıll 2 ꝩıllꝺı 2
uıl (vıllꝺıt)

1. pl. vılıō 5 vıllꝺım
ꝩılıō

2. pl. vılıt 4 vıllꝺıt
uılıt
ꝩılıþ

3. pl. vılıa 3 vıllꝺo 2 vıllꝺı
ꝩılıa 2 ꝩıllꝺv

Tabel 5.227: Vb. vilja i indikativ og konjunktiv i B
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præsens præteritum
person indikativ konjunktiv indikativ konjunktiv

A: 1. sg. þıccıōc 9 þottōc 2 þøttōc
þottōk

2. sg. þıcc ͛ 3
þıccız 6 þottız
þẏccız

3. sg. þıcc ͛ 32 þıccı 8 þottı 67 þøttı 5
þıccı 23 Þottı 5 þt ı 3
þıccır 4 þt ı 2 þøṫı
þıckı þttı
Þıccı
Þıcc ͛
þẏcc ͛
Þẏcc ͛
þıccız 12 þottız 13

þottıſc

1. pl. þıccıō
þıccıōc 2

3. pl. þıccı 2 þotto 4
þıccıaz 5 þottoz 4

þottvz 2
þottoz

B: 1. sg. þıccıumc þottv̅c 2
þıccıvmc þottvz

2. sg. þıccız

3. sg. þıccı 12 þottı 20 þettı 5
þıccır 11 þotı þęṫı
þıcc ͛ 4
þıccız 3 þottız 4

3. pl. þottv
þıccıaz þottvz

Tabel 5.228: Vb. þykkja i indikativ og konjunktiv i A og B
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5.9 Præpositioner

Da det samlede antal præpositioner er forholdsvis lille,
meddeles samtlige lemmata i alfabetisk rækkefølge.
Præpositioner i adverbiel funktion er i den morfosyn-

taktiske analyse blevet analyseret som adverbier. I de efter-
følgende redegørelser for præpositionernes manifestation,
inklusive tabellerne, anføres former med begge funktio-
ner (side om side). Der opereres med potentielt toleddede
præpositioner som (í) gegn og sammensatte præpositioner
som fyr austan.

5.9.1 Præpositionen á

Præpositionen á manifesteres i A som ‘a’ × 757, ‘á’ × 18 og
‘A’ × 3. I adverbiel funktion er manifestationen ‘a’ × 94 og
‘á’ × 24.
I B manifesteres præpositionen som ‘a’ × 212 og ‘á’ × 6.

I adverbiel funktion optræder á som ‘a’ × 18 og ‘á’ × 4.

5.9.2 Præpositionen af

Præpositionen af manifesteres i A som ‘aꝼ’ × 375 og ‘af’. I
adverbiel funktion er manifestationen ‘aꝼ’ × 39.
I Bmanifesteres præpositionen som ‘aꝼ’ × 99, og samme

manifestation finderman i de 10 tilfælde hvor af har adver-
biel funktion.

5.9.3 Præpositionen at

Præpositionen at manifesteres i A som ‘at’ × 438 og ‘At’
× 3. I adverbiel funktion er manifestationen ‘at’ × 110.
I Bmanifesteres præpositionen som ‘at’ × 107, og samme

manifestation finder man i de 35 tilfælde hvor at har adver-
biel funktion.

5.9.4 Præpositionen eptir

Præpositionen eptir manifesteres i A som ‘ept’͛ × 127, ‘Ept’͛
× 22, ‘eꝼt’͛ × 2, ‘eptır’ × 2 og ‘Eptır’ × 2.
I adverbiel funktion manifesteres eptir som ‘ept’͛ × 82,

‘eptır’ × 5 og ‘Ept’͛.
I B manifesteres præpositionen som ‘eꝼtır’ × 28, ‘eꝼt’͛

× 23 og ‘Eꝼtır’ × 2. I adverbiel funktion er manifestationen
‘eꝼtır’ × 15 og ‘eꝼt’͛ × 6.

5.9.5 Præpositionen (í) frá

Præpositionen frá manifesteres i A som ‘ꝼ’ᷓ × 80, ‘ꝼra’ × 15,
‘Ꝼra’ × 14, ‘Fra’ × 6, ‘fra’ × 2 og ‘Ꝼᷓ’ × 2. I adverbiel funktion
manifesteres frá som ‘ꝼ’ᷓ × 27, ‘ꝼra’ × 3 og ‘Ꝼra’.
I Bmanifesteres præpositionen som ‘ꝼ’ᷓ × 23, ‘ꝼra’ × 18 og

‘Ꝼra’. I adverbiel funktion manifesteres frá som ‘ꝼra’ × 6 og
‘ꝼ’ᷓ × 4.

Hos begge skrivere optræder også et í frá, men kun i
adverbiel funktion (× 9 i A, × 4 i B) og næsten udelukkende
i udtrykkene heðan/þaðan/út í fra.1

5.9.6 Præpositionerne fyri(r) og fyr

I A manifesteres præpositionen fyri(r) som ‘ꝼır’͛ × 27, ‘ꝼẏr’͛
× 12, ‘ꝼıre’ × 9, ‘ꝼırır’ × 3, ‘Ꝼıre’ × 2, ‘ꝼırı’, ‘ꝼẏrı’ og ‘ꝼẏrır’.
Mens der i 43 tilfælde altså indikeres former med udly-

dende /r/, indikeres 13 gange udlyd på vokal. I adverbiel
funktion manifesteres fyri(r) som ‘ꝼıre’ × 77, ‘ꝼır’͛ × 31, ‘ꝼẏr’͛
× 16, ‘ꝼırır’ × 2, ‘ꝼẏrır’ × 2 og ‘ꝼır ’. I denne funktion er for-
merne med udlyd på /I/ altså dominerende (77 gange indi-
keres udlyd på /I/ over for 51 tilfælde med udlyd på /r/).2
Præpositionens (og adverbiets) tre almindeligste mani-

festationer, ‘ꝼır’͛, ‘ꝼıre’ og ‘ꝼẏr’͛, fordeles nogenlunde ligeligt
i A, og til fordelingen af de øvrige, sjældnere manifestatio-
ner er der heller intet særligt at bemærke.
Præpositionen fyri(r) manifesteres i B som ‘ꝼır’͛ × 49,

‘ꝼırır’ × 14, ‘ꝼyr’͛ × 14, ‘ꝼyrır’ × 2, ‘ꝼẏrır’ × 2, ‘ꝼẏr’͛ og ‘ꝼ ır’.3
I modsætning til forholdene i A indikeres altså altid ud-
lydende /r/, og dette gælder også for de 13 tilfælde hvor
fyrir har adverbiel funktion: ‘ꝼır’͛ × 5, ‘ꝼyr’͛ × 5, ‘ꝼırır’ × 2 og
‘ꝼyrır’.
Den håndskriftgeografiske distribution af de tre mest

frekvente skrivemåder i B fremgår af tabel 5.229, hvor
skrivemåderne relateres til håndskriftsider og tekstafsnit.
Det eneste bemærkelsesværdige er den manglende brug af
‘ꝼırır’ på de første seks sider.
Præpositionen fyr manifesteres i A som ‘ꝼ ’ × 144, ‘ꝼẏr’

× 66 og ‘Ꝼẏr’ × 3. I adverbiel funktion finder man ‘ꝼ ’ × 3 og
‘ꝼẏr’.
Eksemplerne med ‘ꝼ ’ er principielt usikre, da der kunne

være tale om fyrir (⟨ ⟩ må i givet fald tolkes som markør af
første del af en suspension), men med tanke på de mange
sikre eksempler på fyr og de mange utvetydige eksempler
på fyrir skrevet på anden vis forekommer det rigtigst at
tolke ‘ꝼ ’ som fyr.4 Der synes ikke at være noget særlig be-
mærkelsesværdigt ved skrivemådernes fordeling og ej hel-
ler ved deres relation til tostavelsesformer som fyrir.
Præpositionen fyrmanifesteres i B som ‘ꝼ ’ × 38, ‘ꝼyr’ × 8,

‘ꝼẏr’ × 3, ‘Ꝼẏr’ og ‘ꝼ r’. I adverbiel funktion finder man to
eksempler på ‘ꝼ ’.
Mens de abbrevierede former optræder i så at sige hele

den af B skrevne del af håndskriftet, dukker det første ek-

1 I sådanne forbindelser er í frá udbredt i oisl. (og nisl.), mens brugen
som egentlig præposition er sjældnere i klassisk oisl. Senere bliver den
dog – vel under indflydelse af gno. og/eller i analogi med former som í
milli – mere udbredt, og den er fx langtfra sjælden i Gudbrandsbiblen
(jf. Bandle 1956, § 298.1).

2Om forholdene ved den sammensatte konjunktion fyr(ir) því at, der er
belagt 10 gange i A, se afsnit 5.11.25 (man finder ‘ꝼ ’ × 8, ‘ꝼıre’ og ‘ꝼ ı’).

3Desuden kan en række tilfælde med ‘ꝼ ’ alternativt tolkes som ‘ꝼyrir’ i
stedet for som det nedenfor behandlede ‘ꝼyr’.

4Den gennemførte brug af formen ‘ꝼ ’ ved siden af den fuldt udskrevne
præposition fyr foran adverbium på -an, som beskrives i det følgende
afsnit 5.9.7, bestyrker tolkningen af abbreviaturen.
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Side ꝼır ͛ ꝼyr ͛ ꝼırır Side ꝼır ͛ ꝼyr ͛ ꝼırır
10r 6 1 14r 8 1 1
10v 2 14v 4 2 2
11r 1 1 15r 4 1 2
11v 2 1 15v 3 6
12r 2 3 16r 3
12v 3 1 16v 5 2 2
13r 6 2 1 17r 1 1
13v 2 2 17v 2 3

Afsnit ꝼır ͛ ꝼyr ͛ ꝼırır Afsnit ꝼır ͛ ꝼyr ͛ ꝼırır
21 1 1 27 1 7 8
22 1 1 28 1 2 8
23 1 29 1 1
24 1 33 1
26 1 3 46 3

Tabel 5.229: Fordelingen af ‘ꝼır’͛, ‘ꝼyr’͛ og ‘ꝼırır’ i B

sempel på en udskreven form først op på 12r (altså på denne
skrivers femte side).
Fordelingen af én- og tostavelsesformer i B fremgår af

tabel 5.230, hvor formerne relateres til håndskriftsider og
tekstafsnit. Af tabellen fremgår det at enstavelsesformerne
er noget mere frekvente i begyndelsen, mens de er mindre
hyppige i den senere del af B. En undtagelse fra dette møn-
ster er dog 17r, der rummer mange enstavelsesformer. Syv
af ni eksempler optræder imidlertid i poesi, hvilket er den
egentlige årsag til den hyppigere brug.1
Som fremgået af tallene i den ovenstående redegørelse

kan der konstateres en forskel mellem skriverne i det rela-
tive forholdmellem én- og tostavelsesformer, idet enstavel-
sesformen er betydeligmere frekvent i A end i B. I A er for-
holdet mellem én- og tostavelsesform således 79% : 21%,
mens det i B er 38% : 62%.
Om forholdet mellem former med /y/ og /i/, se afsnit

4.4.3.2.11, hvor man også finder sammensætninger med
fyrir- behandlet.

5.9.7 Sammensatte præpositioner med fyr +
adverbium på -an

Af sammensatte præpositioner med fyr + adverbium på
-an finder man i A fyr austan (‘ꝼẏr ꜹstan’), fyr framan (‘ꝼ 
ꝼmᷓan’ og ‘ꝼ  ⸍ꝼraman⸌’), fyr innan (‘ꝼ  ıƞan’ og ‘ꝼ  ıɴan’), fyr
ofan (‘ꝼẏr oꝼan’ og ‘ꝼ  oꝼ ’), fyr sunnan (‘ꝼ  ſvƞan’), fyr vestan
(‘ꝼ  vestan’) og fyr útan (‘ꝼ  vtan’ × 3 og ‘ꝼẏr vtan’ × 2). I ad-
verbiel funktion finder man ét tilfælde med fyr ofan (‘ꝼ  oꝼ ’).
I B finder man af samme type sammensatte præpositio-

ner blot fyr innan (‘ꝼyr ıaƞ’) og fyr útan (‘ꝼ  ut ’).

1Det må understreges at dette ikke skal forstås således at enstavelses-
formen i andre tilfælde i B så at sige kun optræder i poesi. Faktisk
finder man uden for afsnit 29 kun to eksempler med fyr i poesi.

Foran adverbier på -an anvender begge skrivere altså for-
men fyr, aldrig fyrir.

5.9.8 Præpositionen (í) gegn/gǫgn
Præpositionen (í) gegn/gǫgn er belagt tre gange i A, i to til-
fælde uden í (‘gegn’ × 2) og én gang med í (‘ıgegƞ’). I mod-
sætning til (í) gegnum/gǫgnum (jf. næste afsnit) er rodvoka-
len altså i alle tilfælde ⟨e⟩.

5.9.9 Præpositionen (í) gegnum/gǫgnum

Præpositionen (í) gegnum/gǫgnum har i fire tilfælde formen
med í (‘ıgognō × 2, ‘ígognō’ og ‘ıgegnō’) over for tilsynela-
dende ét eksempel uden (‘gognō’ 24v40), hvor manglen på
et umiddelbart foranstående í imidlertid skyldes en særlig
ordstilling i en strofe (‘ılıð gognō’, svarende til í gegnum lið i
prosarækkefølge). I adverbiel funktion finder man én gang
‘ıgognō’, og inkluderes dette eksempel, finder man i A altså
fem tilfælde med ⟨go⟩ over for ét tilfælde med ⟨ge⟩.
B rummer (i poesi) blot ét eksempel på denne præposi-

tion, der manifesteres uden í (‘gꜹgnō’).
I de ældste håndskrifter finder man former med såvel

/e/ som /ǫ/, men de førstnævnte dominerer tydeligt og
er enerådende i en række kilder og synes generelt at vinde
stadig mere frem op gennem 1200-tallet.2 I tilfælde som
gegnum vs. gǫgnummå man regne med muligheden for ud-
bredt variation mellem skrivere så længe begge sideformer
har været gangbare. Hånd A hører åbenlyst til de sjældnere
skrivere som i meget udpræget grad har foretrukket for-
men med /ǫ/ (dvs. /ö/ på dette tidspunkt) og ligger her

2Om gegnum vs. gǫgnum, se Lindblad (1954, s. 106–7 og 221).
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Side fyr fyrir Side fyr fyrir

10r 9 9 14v 2 8
10v 4 2 15r 2 8
11r 5 2 15v 9
11v 3 3 16r 1 3
12r 5 5 16v 2 11
12v 2 5 17r 9 2
13r 2 9 17v 2 2
13v 2 4 25r 2 4
14r 2 10

Afsnit fyr fyrir Afsnit fyr fyrir

20 1 1 27 12 44
21 11 9 28 3 23
22 6 3 29 8 2
23 2 32 1
24 3 1 33 2 2
26 5 5 46 2 4

Tabel 5.230: Fordelingen af fyr og fyrir i B

på linje med skriveren af det nogenlunde samtidige GKS
2365 4°.1

5.9.10 Præpositionen hjá

Præpositionen hjá manifesteres i både A og B som ‘hıa’
(hhv. × 35 og × 10). Samme skrivemåde finder man i til-
fælde med adverbiel funktion (hhv. × 5 og × 1).

5.9.11 Præpositionen í

Præpositionen í manifesteres i A som ‘ı’ × 977, ‘í’ × 178 og
‘J’ × 7. I adverbiel funktion er manifestationen ‘ı’ × 59 og ‘í’
× 32.
I B manifesteres præpositionen som ‘ı’ × 242, ‘í’ × 3 og

‘J’. I adverbiel funktion er manifestationen ‘ı’ × 8 og ‘J’.

5.9.12 Præpositionen innan

Præpositionen innan optræder to gange i A (‘ıƞan’ × 2) og
en enkelt gang i B (‘ıan’). I A optræder innan desuden tre
gange (i poesi) i adverbiel funktion (‘ıƞan’ × 2 og ‘ıɴan’).

5.9.13 Præpositionen með

Præpositionen með manifesteres i A som ‘m;’ × 568, ‘með’
× 17, ‘M;’ × 3, ‘meþ’ × 2, ‘Með’ og ‘’. I adverbiel funktion
er manifestationen ‘m;’ × 29.
I B manifesteres præpositionen som ‘m;’ × 175 og ‘mð’

× 6. I adverbiel funktion er manifestationen ‘m;’ × 6.

1 I det med MskMS (og GKS 2365 4°) nogenlunde samtidige AM 519
a 4° finder man otte tilfælde med /e/ over for seks tilfælde med /ǫ/
(jf. de Leeuw van Weenen 2009, s. 158).

Formen ‘mð’ anvendes kun på første blad i B (afsnit
20–22) og kunne tænkes at være overført fra et forlæg,mu-
ligvis som en omformning af den ældre skrivemåde ‘mꝥ’.2
Den yngre analogiske form meðr er ikke belagt hos no-

gen af skriverne.3

5.9.14 Præpositionen (á) meðal

Præpositionen (á)meðal optræder to gange i A (i poesi), én
gang med á (‘a meþal’) og én gang uden (‘meþal’).

5.9.15 Præpositionen (á/í) milli

Præpositionen (á/í) milli har i A i 32 tilfælde formen milli
(‘mıllı’ × 31 og ‘Mıllı’), i syv tilfælde í milli (‘ımıllı’ × 4,
‘ímıllı’ × 2 og ‘ı·mıllı’) og i fire tilfælde á milli (‘a mıllı’ × 2,
‘amıllı’ og ‘a·mıllı’). I adverbiel funktion er formen i syv til-
fælde í milli (‘ímıllı’ × 3, ‘ımıllı’ × 2, ‘ı·mıllı’ og ‘í·mıllı’), i
to tilfælde á milli (‘a|mıllı’ og ‘amıllı’) og i to tilfælde milli
(‘mıllı’ × 2).
I B har præpositionen i syv tilfælde formenmilli (‘mıllı’),

mens der i fire tilfælde er tale om formenmed í (‘ımıllı’ × 2,
‘ı·mıllı’ og ‘ı mıllı’).

2 Skrivemåden ‘mꝥ’, der findes i GKS 2365 4°, er ellers ikke almindelig
i mellemklassiske kilder, men bruges i flere tidligklassiske (jf. Lind-
blad 1954, s. 56–7, med yderligere bemærkninger til præpositionens
manifestation i islandske håndskrifter).

3 Formenmeðr, der er dannet i analogi med viðr, dukker op c1300, hvor-
efter den er hyppigt forekommende, jf. Bandle (1956, s. 447–48) og
Björn K. Þórólfsson (1925, s. 73).
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5.9.16 Præpositionen á millum

Præpositionen ámillum optræder én gang i A som ‘amıll’.

5.9.17 Præpositionen (í) mót

Præpositionen í mót er belagt ti gange i A og manifesteres
som ‘ímot’ × 5 og ‘ımot’ × 5. I adverbiel funktion er formen
í mót i otte tilfælde (‘ímot’ × 4, ‘í·mot’ × 2, ‘ımot’ og ‘í|mot’)
over for ét eksempel med mót (‘mot’).

5.9.18 Præpositionen (í) móti

Præpositionen (í) móti manifesteres i A i 36 tilfælde som
í móti (‘ımotı’ × 17, ‘ímotı’ × 8, ‘ı·motı’ × 3, ‘ímo|tı’ × 3,
‘ı|motı’ × 2, ‘í·motı’ × 2 og ‘í|motı’) over for 10 tilfælde uden
í (‘móti’ × 10, fx ‘motı’ 5v12). I adverbiel funktion finder
man 23 tilfælde med í móti (‘ımotı’ × 13, ‘ímotı’ × 6, ‘ı|motı’
× 2, ‘ı·motı’ og ‘í|motı’ ) over for ét tilfælde uden í (‘motı’).1
I B har præpositionen formen í móti i otte tilfælde

(‘ı·motı’ × 5 og ‘ımotı’ × 3), mens den i ét tilfælde tilsyne-
ladende har formen uden í (‘motı’ 13r6). Eksemplet er dog
ikke helt sikkert, da der umiddelbart foran ordet må fore-
tages en emendation (en tilføjelse). I adverbiel funktion er
forholdet næsten helt identisk, idet man i syv tilfælde fin-
der í móti (‘ımotı’ × 5, ‘ı·motı’ × 2) over for ét eksempel på
‘motı’.
At formen med í dominerer, er forventeligt, da den på

alle tidspunkter synes hyppigere end formen móti, ikke
mindst i klassisk oldislandsk. Forholdene i MskMS viser
dog at det er forkert når Bandle (1956, § 297) med henvis-
ning til Fritzner noterer atmóti ikke synes belagt som selv-
stændig præposition i oldislandsk.

5.9.19 Præpositionen ór (og ýr)
Præpositionen ór manifesteres i A som ‘or’ × 91 og ‘oʀ’. I
adverbiel funktion finder man ‘or’ × 6.
I Bmanifesteres præpositionen som ‘oꝛ’ × 13. I adverbiel

funktion finder man ‘oꝛ’ × 3.
I A finder man desuden én gang ‘ẏr’ 3r52, mens B ude-

lukkende rummer eksempler på ór. Som omtalt i afsnit
4.4.3.2.8 er den næsten helt gennemførte brug af ⟨o⟩ for-
ventelig i et håndskrift fra den mellemklassiske periode.
Formen ýr hører i al væsentlighed hjemme i tidligklassisk
tid, og den skal i MskMS formentlig tilskrives forlægspå-
virkning.2

1Desuden finder man seks tilfælde med at móti som i den morfosyn-
taktiske analyse er blevet kategoriset som forbindelse af præposition
og substantiv. De findes alle i den senere del af A, nærmere bestemt
24r39, 28v5, 29v4, 33r39, 35r52 og 35r52.

2Den senere gennemførte form úr vinder først for alvor frem efter 1350
og bliver først den almindelige form i sidste halvdel af 1400-tallet. For
nærmere oplysninger og henvisninger til behandlingen af ýr, ór og úr,
se afsnit 4.4.3.2.8, særlig note 15 på s. 164.

5.9.20 Præpositionen til

Præpositionen til manifesteres i A som ‘tıl’ × 446 og ‘t ’
× 326. I adverbiel funktion er manifestationen ‘tıl’ × 120,
‘t ’ × 106 og ‘Tıl’ × 8.
Når det gælder forholdet mellem forkortede og ud-

skrevne former, kan der – som det fremgår af tabel 5.231,
hvor udskrevne og forkortede skrivemåder relateres til
hhv. håndskriftsider og tekstafsnit – registreres samme
tendens som ved en række andre højfrekvente ordformer.
I begyndelsen af A dominerer således den forkortede skri-
vemåde, mens der kan registreres en klar tendens til brug
af fuldt udskrevne former i den senere del af A.
I Bmanifesteres præpositionen til som ‘tıl’ × 194, ‘t ’ × 12

og ‘(.)t.’ × 7.3 I adverbiel funktion finder man ‘tıl’ × 59, ‘Tıl’,
‘t ’ og ‘t.’.
Alle tretten tilfælde med ‘t ’ (inkl. det ene eksempel på

præpositionen i adverbiel funktion) optræder bemærkel-
sesværdigt nok på den selvstændige 25r (afsnit 46), hvor
man blot finder et enkelt eksempel på ‘tıl’ (25r34). De seks
sikre eksempler på ‘(.)t.’ findes derimod kun på de første to
blade (10v–11v, afsnit 21–24), mens man finder to usikre
eksempler på hhv. 12v og 16r (afsnit 27 og 28). Skriverens
egen norm synes således at have foreskrevet ‘tıl’, og hvis
variationen er et indslag af forlæggets brug, hvilket med
tanke på varianternes fordeling umiddelbart forekommer
rimeligt, må man konkludere at forlæggets brug har været
forskellig i begyndelsen af det af B skrevne og i afsnit 46.
Nogen sikker konklusion er der dog naturligvis ikke tale
om.
Såvel ‘t ’ som ‘tıl’ er meget udbredte i mellemklassiske

kilder.4

5.9.21 Præpositionerne um(b) og of

Præpositionen um(b) manifesteres i A som ‘’ × 377, ‘vm’
× 19, ‘Vm’ × 11, ‘ū’ × 3 og ‘um’. I adverbiel funktion er ma-
nifestationen ‘’ × 79 og ‘ū’ × 2.
I B manifesteres præpositionen um(b) som ‘’ × 35, ‘ū’,

‘um’ og ‘b’. I adverbiel funktion manifesteres um(b) som
‘’ × 17 og ‘b’.
I modsætning til forholdene i A finder man hos denne

skriver altså to gange formen umb, én gang som præposi-
tion (15v30) og én gang som adverbium (16r48).
Præpositionen of manifesteres i A som ‘oꝼ’ × 11. Syv af

de 11 tilfælde optræder i poetisk kontekst, hvor man dog
også finder 29 eksempler med um.
I B manifesteres præp. of ligeledes som ‘oꝼ’, men bru-

ges langt oftere (× 101) på bekostning af um, og hos denne
skriver finder man ingen tendens til særlig at anvende of
i poetisk kontekst, da omtrent 90% af eksemplerne op-
træder i prosa. Fordelingen af of vs. um i B fremgår af

3Eller muligvis 6 eller 8, da to eksempler er usikre.
4Om manifestationen af til i klassiske islandske håndskrifter, se Lind-
blad (1954, s. 57), hvis bemærkning om at ‘t ’ anvendes rendyrket i A,
dog er åbenlyst forkert.
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Side udskr. fork. Side udskr. fork. Side udskr. fork.
1r 2 16 19r 4 12 29r 14 4
1v 9 19 19v 5 8 29v 11 7
2r 4 13 20r 11 3 30r 9 6
2v 10 18 20v 11 6 30v 15 2
3r 3 12 21r 13 3 31r 12 3
3v 4 12 21v 11 4 31v 9
4r 3 13 22r 13 10 32r 11 5
4v 5 20 22v 17 10 32v 16 2
5r 4 17 23r 10 5 33r 17
5v 7 11 23v 16 8 33v 8 2
6r 4 12 24r 5 2 34r 10 1
6v 2 16 24v 16 5 34v 8 5
7r 3 18 25r 8 2 35r 17
7v 5 9 25v 13 7 35v 20
8r 4 26 26r 13 6 36r 15 2
8v 10 7 26v 10 3 36v 16 4
9r 13 11 27r 7 5 37r 13 2
9v 7 5 27v 9 1 37v 14
18r 9 12 28r 19 3
18v 10 8 28v 10 9

Afsnit udskr. fork. Afsnit udskr. fork. Afsnit udskr. fork.
1 12 38 18 5 63 5 1
2 2 23 39 3 3 64 1
3 9 17 40 24 7 65 5
4 8 26 41 32 20 66 1
5 9 20 42 7 4 67 3 3
6 6 5 43 16 8 68 9 2
7 1 3 44 15 6 69 5
8 2 22 45 7 70 6 1
9 5 6 46 18 9 71 18 1
10 2 11 47 4 4 72 11 1
12 3 48 6 2 73 1
13 4 6 49 4 74 2 1
14 3 10 50 8 3 75 9 1
15 8 37 52 5 3 76 5 2
16 2 6 53 11 3 77 4 3
17 1 2 55 54 23 78 16
18 8 33 56 6 5 79 1
19 26 16 57 4 2 80 12
33 5 3 58 4 81 3
34 13 17 59 4 82 11 1
35 9 17 60 4 83 25 5
36 1 5 61 3 1 84 6
37 4 1 62 6 2 85 21 2

Tabel 5.231: Fordelingen af udskrevne og forkortede skrivemåder af til i A
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Side of um Side of um

10r 9 1 14v 6
10v 2 5 15r 5
11r 1 1 15v 8
11v 3 5 16r 12 1
12r 10 2 16v 7 3
12v 4 4 17r 3 1
13r 8 17v 6 2
13v 9 1 25r 2 9
14r 4 2

Afsnit of um Afsnit of um

20 5 28 26 4
21 6 5 29 2
22 1 2 30 1
23 1 1 31
24 2 5 32 2 2
25 4 33 4 1
26 6 1 46 2 9
27 37 7

Tabel 5.232: Fordelingen af of og um i B

tabel 5.232, hvor formerne sættes i relation til hhv. hånd-
skriftsider og tekstafsnit.
Foote (1955, s. 70) bemærker at der kan registreres en

tendens til at of holder sig længere i tidsudtryk og anfører
i sin Table 4 også forholdene i MskMS. Da Foote ikke har
excerperet hele håndskriftet, stemmer tallene ikke overens
med de her anførte, og i min optælling er tendensen min-
dre klar, men dog til stede. I B udgør andelen af tidsud-
tryk (som of /um vetrinn) således 49% af det samlede antal
eksempler ved of (uden for poesi),1 mens tallet ved um er
32%.2
Foote (1955, s. 79) konkluderer at overgangen i brugen

af of til um er indtruffet mellem 1200 og 1250,3 og at gen-
nemførelsen af umb > um ikke er sket senere end c1230.
Hvis dette er korrekt – og det er det formentlig i hoved-
træk, omend præcise dateringer af denne slags fænomener
er vanskelige at opstille – må de mange former i B tilskri-
ves forlægget/forlæggene. Det viser i givet fald at hånd B
på dette punkt har været mere tro over for forlægget end
A, der, som allerede nævnt, uden for poesi kun fire gange
anvender of. Om tilfældene med um i B også er overført fra
skriverens umiddelbare forlæg eller er indslag af skriverens
egen norm, er umuligt at afgøre. Det kan blot konstateres
at visse tekstafsnit udmærker sig ved at rumme forholdsvis
mange eksempler med um. Det gælder først og fremmest

1 Inddrages poetiske belæg, er tallet 46%
2 I A er materialet uden for poesi naturligvis for begrænset til at konklu-
sioner kan drages, men det kan noteres at to af fire eksempler optræder
i tidsudtryk.

3Med det forbehold at of kan have holdt sig længere i poesien.

den af B skrevne del af afsnit 46, som befinder sig på den
selvstændige 25r, og i mindre grad afsnit 21 og 24.
Foote (1955, s. 74) bemærker at brugen af of som ad-

verbium i bl. a. ‘er þo eccı mart oꝼ m; þeī’ 13v56 er “quite
unparalleled” og fremhæver i samme forbindelse bl. a. også
kompositummet ofboð for umboð (‘oꝼ boð’ 17v22). Han no-
terer at dette harmonerer med den generelle konklusion
at man c1200 begynder at anvende um(b) som præposi-
tion i så vid udstrækning at den gamle distinktion mellem
præpositionen of og adverbiet um(b) (herunder som første-
led i komposita) er så udvisket at sådanne former for “back-
ward spelling” kan forekomme. Jeg er enig med Foote i at
det ermindre sandsynligt at en skriver skulle have foretaget
bevidst arkaisering af et forlægs um, men det må samtidig
bemærkes at de omtalte omvendte skrivemåder ville have
været mere oplagte hos en skriver i hvis sprog of var blevet
helt uproduktivt.

5.9.22 Præpositionen um fram

Det sammensatte um fram, der i den morfosyntaktiske
analyse er blevet analyseret som en selvstændig præposi-
tion, optræder tre gange i A (‘ ꝼrā’ × 2 og ‘umꝼrā’) og en
enkelt gang i B (‘ ꝼmᷓ’).

5.9.23 Præpositionen undan

Præpositionen undan manifesteres i A som ‘vnꝺan’ × 12.
I adverbiel funktion finder man 53 tilfælde med undan
(‘vnꝺan’ × 51, ‘vɴꝺan’ og ‘vƞꝺan’).
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I B er manifesteres præpositionen som ‘vnꝺan’ × 3. I ad-
verbiel funktion finder man ti tilfælde med undan (‘unꝺan’
× 6, ‘vnꝺan’ × 2, ‘vnꝺaƞ’ og ‘vnꝺ’).

5.9.24 Præpositionerne undir og und

Præpositionen undir manifesteres i A som ‘vnꝺ’͛ × 66,
‘vnꝺır’ × 10 og ‘vɴꝺ’͛. I adverbiel funktion finder man ‘vnꝺ’͛
× 12 og ‘vnꝺır’ × 6.
I B manifesteres præpositionen undir som ‘unꝺır’ × 11

og ‘vnꝺır’ × 4. I adverbiel funktion finder man ‘vnꝺır’ × 3
og ‘unꝺır’ × 2.
I A manifesteres præpositionen und som ‘vnꝺ’ × 21.
I B manifesteres den som ‘vnꝺ’ × 2 og ‘unꝺ’.
Samtlige eksempler med und i såvel A som B optræder

i poetisk kontekst. I B finder man ingen eksempler med
undir i poesi, men i A forekommer denne form seks gange
idet adverbiel funktion inkluderes.1

5.9.25 Præpositionen við (og viðr)
Præpositionen við manifesteres i A som ‘v ’ × 192, ‘vıð’
× 170, ‘vıþ’ × 140, ‘Vıþ’ × 2, ‘vıꝺ’ og ‘v .’. I adverbiel funktion
er manifestationen ‘v ’ × 45, ‘vıþ’ × 32, ‘vıð’ × 31 og ‘vıꝺ’.
I modsætning til forholdene i B finder man i A et enkelt

eksempel på den oprindeligere form viðr i poetisk kontekst
(‘vıþr’).2
Fordelingen af de tre almindeligste skrivemåder for

præp. við i A fremgår af tabel 5.233, hvor skrivemåderne
relateres til hhv. håndskriftsider og tekstafsnit.3 Særlig to
tendenser kan registreres, dels den også ved andre hyp-
pige ordformer forekommende tendens til at mindske for-
kortelsesgraden i håndskriftets sidste del, dels en tendens
til øget brug af ‘vıð’ på bekostning af ‘vıþ’, således at den
sidstnævnte form slet ikke forekommer i længere stykker
i sidste del af håndskriftet. Det er formentlig en indika-
tion af at skriveren i sin egen norm har foretrukket skrive-
måden med ⟨ð⟩ frem for ⟨þ⟩, som til gengæld formodent-
lig er blevet anvendt i forlægget. At skrivemåden med ⟨þ⟩
kunne tænkes inspireret af forlæggets brug, derom vidner
formentlig også at der ved et sætningsindledende við med
majuskelgraf altid skrives ‘Vıþ’, idet skriveren formentlig
har været særlig påvirket af forlægget ved afskrivningen af
en sætnings første ord.
I B manifesteres præpositionen við som ‘v ’ × 64, ‘vıð’

× 18, ‘ꝩıð’ × 17, ‘vıꝺ’ × 9, ‘ꝩ’ × 5, ‘vıþ’ × 5, ‘ꝩıꝺ’ × 3, ‘ꝩıþ’ × 2,
‘uıð’ og ‘uıþ’. I adverbiel funktion er manifestationen ‘v ’
× 16, ‘vıð’ × 8, ‘ꝩıð’ × 8, ‘vıꝺ’, ‘ꝩıꝺ’, ‘ꝩıþ’ og ‘ꝩ’. Der synes

1Belæggene findes på 18v43, 19r52, 19v57, 20r42, 21r26 og 32r19 (sva-
rende til afsnit 34, 35, 36, 38, 39 og 67).

2Den så at sige helt gennemførte brug af den i analogi medmeð og/eller
i tryksvag stilling udviklede við er forventelig, da viðr allerede i klassisk
oisl. er trængt voldsomt tilbage af den yngre form (jf. Bandle 1956,
s. 448 m. henv.).

3Af tekniske årsager har jeg ved ‘vıþ’/‘Vıþ’ kun anført ‘vıþ’ som
kolonneoverskrift.

ikke at være noget interessant ved fordelingen af forkor-
tede vs. uforkortede skrivemåder i B.

5.9.26 Præpositionen yfir

Præpositionen yfir manifesteres i A som ‘ıꝼ͛’ × 59, ‘ẏꝼ͛’ × 3
og ‘ıꝼır’ × 2. I adverbiel funktion finder man ‘ıꝼ͛’ × 16, ‘ıꝼer’,
‘ıꝼır’, ‘ẏꝼır’ og ‘ẏꝼ͛’.
I B manifesteres præpositionen som ‘yꝼır’ × 8, ‘ẏꝼır’ × 6,

‘yꝼ͛’ og ‘ẏꝼ͛’.
I adverbiel funktion finder man ‘ẏꝼır’ × 4 og ‘ıꝼır’.
Mens den delabialiserede form altså synes at afspejle

normen hos hånd A, forekommer den kun en enkelt gang
i B.4

5.9.27 Andet
Ud over de ovenfor nævnte præpositioner finder man en
række tilfældemed særlige forbindelser som kunne betrag-
tes som sammensatte præpositioner, men som i den mor-
fosyntaktiske analyse er blevet betragtet som forbindelser
af præposition + substantiv. I A finder man således otte
eksempler på fyrir sakir e-s, syv eksempler på fyrir e-s sakir
og to eksempler på fyrir e-s sakar. I B finder man seks ek-
sempler på fyrir e-s sakir, fire eksempler på fyrir sakir e-s og
ét eksempel på fyrir e-s sakar. Jævnfør i samme forbindelse
de i afsnit 5.9.18 omtalte tilfælde med at móti i A.

5.10 Adverbier

I de følgende afsnit beskrives forholdene ved adverbier
som er særlig frekvente og/eller udviser særlig interessante
former. Indledningsvis skal nogle hyppige kategorier af ad-
verbier helt kort nævnes.
Af adverbier på -an finder man i A áðan ×4, austan

× 24, framan×4, heðan×8, heiman×2, hvaðan, innan× 3,
jafnan ×41, meðan ×8, neðan ×2, norðan ×8, (fyr) ofan
× 35, saman ×65, síðan ×236, sjaldan × 2, sunnan ×23,
undan × 53, útan ×26, vestan × 7 og þaðan × 39. I B fin-
der man áðan, framan, heðan × 7, heiman × 3, hvaðan × 2,
jafnan × 10, meðan × 3, norðan ×6, ofan ×6, saman ×20,
síðan× 75, sjaldan×2, sunnan× 2, undan× 10, útan×9 og
þaðan ×6.
Af adverbier på -gi/-ki finder man i A aldregi ×26, eigi

× 552, hvegi × 5, hvergi ×6, nǽrgi, vǽttki, þatki og þeygi × 2.
I B finder man aldrigi ×6, eigi × 178, hvergi × 3 og svági.
Af adverbier på -is finder man i A áleiðis, allárǽðis, sam-

dǿgris, umhverfis × 3, útanlendis og vilgis × 3. B rummer in-
gen eksempler.
Af adverbier på -la finder man i A framarla ×2, fíkula,

gǫrla × 7, hvatla, hála × 3, nýtla, ofarla, ríkula, síðarla,
skundila, snarla og varla ×9. I B finder man framarla, gǫrla
× 2 og varla ×2.

4Om former med tidlig delabialisering af /y/ > /i/, se afsnit 4.4.3.2.11
og der anførte henvisninger.
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Side v  vıð vıþ Side v  vıð vıþ Side v  vıð vıþ
1r 9 2 2 19r 1 3 1 29r 7 1
1v 7 2 7 19v 3 1 29v 2 5
2r 3 1 4 20r 3 9 30r 3 6
2v 6 3 3 20v 2 4 3 30v 3 1
3r 10 2 4 21r 4 3 4 31r 5 4
3v 8 4 21v 2 5 7 31v 5 9
4r 4 2 3 22r 7 7 32r 4 9
4v 5 1 5 22v 6 5 8 32v 3 6
5r 9 3 23r 1 1 3 33r 4 5
5v 8 1 23v 6 1 6 33v 2 5 2
6r 12 1 4 24r 1 3 5 34r 1 7
6v 10 3 24v 2 2 3 34v 3 11
7r 10 2 2 25r 3 35r 6 2
7v 7 2 25v 4 2 5 35v 14 1
8r 5 2 2 26r 1 1 2 36r 1 4 1
8v 5 2 6 26v 4 3 8 36v 8 2
9r 3 1 9 27r 3 3 8 37r 1 10 4
9v 9 5 27v 2 4 37v 1 6
18r 5 2 3 28r 7 7 4
18v 1 5 3 28v 4 1 2

Afsnit v  vıð vıþ Afsnit v  vıð vıþ Afsnit v  vıð vıþ
1 3 1 2 38 1 5 7 63 4 3
2 13 3 7 39 5 1 64 2 2
3 5 3 4 40 6 8 10 65 6
4 14 3 7 41 9 5 16 66 1
5 9 6 1 42 1 1 3 67 3 7
6 3 2 43 7 3 9 68 1 2
7 1 44 1 3 4 69 2
8 1 45 1 2 70 2 2
9 7 1 4 46 4 2 6 71 5 8
10 2 2 47 1 1 72 1 1
11 10 1 1 48 1 74 2 5 1
12 1 49 4 1 4 75 5
14 10 1 3 50 2 5 76 3 7
15 24 2 6 51 1 77 1 5
16 4 2 52 1 2 3 78 4 2
17 2 53 4 9 79 2
18 9 4 5 55 20 15 6 80 2 1
19 13 1 17 56 3 4 81 2
33 3 1 2 57 2 82 1 13
34 3 4 3 59 1 1 83 9 3
35 1 7 2 60 2 84 1 5 1
36 2 3 61 2 1 85 1 11 3
37 3 62 1

Tabel 5.233: Fordelingen af ‘v ’, ‘vıð’ og ‘vıþ’ i A
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Af adverbier på -liga finder man i A ágǽtliga× 3, áhyggju-
samliga, allákafliga, allfriðliga, ástsamliga, auðveldliga, ber-
liga, blíðliga ×8, bráðliga ×2, drembiliga, drengiliga × 5, dýr-
liga, fagrliga, fáliga, forkunnliga, framarliga, framliga ×2,
frekliga ×2, friðliga ×2, fúsliga, glíkliga, glǽsiliga, greini-
liga, greypliga, grimmliga×2, grópasamliga, hagliga, harðliga,
hneisuliga, hógliga, hugkvǽmliga, hversdagliga, illiliga, inni-
liga ×2, kappsamliga, konungliga ×2, kunnliga × 3, kyn-
liga ×2, látliga, leyniliga, lítillátliga, lofgjarnliga, meðalliga,
mjúkliga, mǿðiliga ×2, náliga × 18, ódrengiliga, ógurliga,
óhrǽðiliga, ólíkliga, ómakliga, optliga ×2, óvarliga ×2, óvin-
gjarnliga, óvirðiliga, prúðliga ×2, reiðuliga × 2, réttliga ×2,
ríkdómliga, ríkmannliga, sannliga ×2, skyndiliga, skǫruliga
×2, snarpliga × 2, snǽliga, steigurliga, stórmannliga ×2,
styggiliga, svívirðliga ×2, sǿmiliga × 3, tíguliga, trúliga, und-
arliga, útarliga, vandliga× 7, varliga× 2, vaskliga×4, vegliga
×2, vingjarnliga ×2, virðiliga × 3, vitrliga ×4, vǽgiliga ×2
og þungliga ×2. I B finder man ágǽtliga ×2, ákafliga ×2,
djarfliga, drengiliga, drengliga ×2, fagrliga, fastliga, friðsam-
liga, gjarnsamliga, gløggliga, hermiliga, hógliga ×2, hyggiliga,
hǿfiliga, hǫrmuliga ×2, jafngreypliga, leyniliga ×4, makliga
×2, mannliga, mikilliga, náliga × 3, ómakliga × 2, óvarliga,
reiðuliga, skrautliga, snarpliga, spakliga, stórmannliga, styggi-
liga, undarliga, vandliga, varliga × 3 og vendiliga.
Af adverbier på -(u)m finder man i A drjúgum, einkum

× 3, forðum ×2, lǫngum × 3, nǽstum ×2, skǫmmum, smám
og stundum×9. I B finderman einkum× 3, forðum, lǫngum,
nǽstum × 2, skǫmmum og smám ×4.
Herudover kan nævnes at adjektiver i akk. sg. neut. i en

lang række tilfælde anvendes adverbielt. Disse er imidler-
tid registrerede som adjektiver i den morfosyntaktiske op-
mærkning.

5.10.1 Udvalgte adverbiers manifestation
Ser man bort fra præpositioner med adverbiel funktion
samt adjektiver i akk. sg. neut. med adverbiel funktion, er
de 40 mest frekvente adverbier i A og B de i tabel 5.234
anførte.
I det følgende redegøres der for manifestationen af en

række af disse frekvente adverbier, men også en række an-
dre særlig interessante adverbier.

5.10.1.1 Adverbierne aldri, aldrigi og aldregi

I A er formen aldregi i 27 tilfælde (‘allꝺregı’ × 23, ‘allꝺgͤı’
× 3 og ‘Allꝺgͤı’) over for blot to tilfælde med aldri (‘Allꝺ ’
og ‘allrı’).1 Formen aldregi afspejler rimeligvis skriverens
egen norm, mens formen aldri formentlig er inspireret af
forlæggets brug. Dette understøttes af at det førstnævnte
af de to eksempler på aldri, ‘Allꝺ ’, er det første belæg for
aldri/aldregi i hele håndskriftet (det optræder på 1v19).2

1Den sidst anførte skrivemåde uden ⟨d⟩ findes 27v7.
2 Forlægspåvirkningen er formentlig blevet yderligere forstærket af dets
stilling som første ord i en sætning.

A B
Belæg Lemma Belæg Lemma
941 þá 304 nú
665 nú 299 þá
551 eigi 178 eigi
537 svá 131 þar
484 þar 125 svá
236 síðan 113 vel
220 ekki 75 síðan
219 upp 59 þó
179 vel 57 ekki
174 mjǫk 53 upp
169 þó 40 fram
128 út 37 mjǫk
119 hér 35 enn
106 fyrr 35 hér
96 ok 29 út
95 enn 23 fyrr
81 brott 23 þegar
77 fram 22 braut
74 norðr 22 heldr
71 aptr 21 ok
70 þegar 20 hversu
65 austr 20 saman
65 saman 19 inn
62 nǽr 18 heim
58 heldr 17 hví
56 suðr 16 aptr
55 inn 16 illa
51 áðr 16 niðr
45 síð 15 áðr
43 illa 15 nǽr
42 þangat 15 suðr
41 hversu 15 þangat
41 jafnan 15 þannig
40 niðr 12 brott
39 þaðan 11 því
34 ofan 10 hvar
33 lengi 10 jafnan
33 vestr 10 uppi
31 lítt 9 útan
29 opt 8 ávalt

Tabel 5.234:De mest frekvente adverbier i A og B
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I B er formen i seks tilfælde aldrigi (‘allꝺ gı’ × 5 og
‘allꝺ ·gı’), mens den i lige så mange tilfælde er aldri (‘allꝺ ’
× 5 og ‘allꝺrı’). Der er intet særlig bemærkelsesværdigt ved
formernes fordeling i håndskriftet.
I de ældste håndskrifter synes man at finde såvel aldregi

som aldrigi og aldri, dog dominerer den førstnævnte form
kraftigt med knap 70 eksempler over for to eksempler på
aldri og ét eksempel på aldrigi.1 Tolkningen af aldregi vs.
aldrigi kan dog være usikker.2 I det med MskMS nogen-
lunde samtidige AM 291 4° finder man fem tilfælde med
aldri over for seksten tilfælde med aldregi,3 mens man i
det ligeledes samtidige AM 519 a 4° finder aldregi i alle 26
tilfælde.4 Den yngre form aldrei, der altså ikke optræder
hos nogen af skriverne, har man med Björn K. Þórólfs-
son (1925, s. 72–3) almindeligvis først regnet for belagt i
1400-tallet,5men ifølgeONP (under aldrei) skulle den alle-
rede optræde i AM 580 4° (c1300–25) og desuden i det lidt
yngre AM 227 fol (c1350). Særlig det førstnævnte tidlige
eksempel harmonerer dårligt med den almindelige opfat-
telse af det generelle svind af /g/ (eller: overgang /g/ > /j/)
mellem kort vokal og et efterfølgende /I/ eller /j/. En
sådan overgang synes nemlig først at kunne konstateres
c1400,6 og spørgsmålet er derfor om der blot er tale om
en skrivefejl (et udeladt ⟨g⟩).

5.10.1.2 Adverbiet annarstaðar

At man skal regne med et adverbium annarstaðar, derom
vidner skrivemåder hos begge skrivere. I A finder man så-
ledes ‘aƞarstaþar’ × 2, ‘aƞarstaþar’ og ‘aɴarstaþar’. I B indi-
keres samme form i ‘annar staðar’, mens skrivemåden ‘an
staþar’ ikke kan belyse ordets status som selvstændigt ad-
verbium.

5.10.1.3 Adverbierne braut/brot(t) og brautu/brottu
Adv. brot(t) og braut manifesteres i A som ‘btͦ’ × 56, ‘brot’
× 24, ‘brꜹt’ × 13 og ‘btͦt’. De tre almindeligste skrivemåders
fordeling i A fremgår af tabel 5.235.
Som konstateret ved flere andre frekvente ordformer

kan der i A altså også ved brot(t) og braut konstateres en
tendens til mindsket anvendelse af forkortede skrivemåder
i håndskriftets senere del.
I B finder man ‘brꜹt’ × 20, ‘Brꜹt’, ‘brꜹtt’, ‘btͦ’ × 11 og

‘b⸌r⸍ott’, og fordelingen mellem braut og brot(t) i denne del

1 Jf. Larsson (1891) og de Leeuw van Weenen (2004).
2 I flere nyere glossarer, fx de Leeuw van Weenen (2004) og (2009),
normaliseres konsekvent til aldrigi, hvilket kunne give indtryk af at
man ikke skal regne med en form med /e/, men at en sådan har eksi-
steret bevidnes af den yngre form aldrei(gi) (hvis ikke den er dannet i
tilknytning til eigi/ei).

3 Jf. Larsson (1956, s. 9).
4 Ifølge en søgning i Menotas tekstarkiv.
5 Jf. således også Bandle (1956, § 85.d).
6 Jf. afsnit 4.4.5.2.4.

af håndskriftet fremgår af tabel 5.236, hvor formerne rela-
teres til hhv. håndskriftsider og tekstafsnit.7
Der kan altså konstateres en tendens til øget brug af

brot(t) i den senere del af B.
I A fordeler de 81 eksempler med brot(t) sig på 48 til-

fælde med í brot(t), 22 tilfælde med á brot(t) og 11 tilfælde
med brot(t). Fordelingen er noget anderledes ved braut,
hvor man slet ikke finder former med í, men syv tilfælde
med á braut og seks tilfælde med braut. I B fordeler de
12 eksempler med brot(t) sig på syv tilfælde med í brot(t),
tre tilfældemed brot(t) og to tilfældemed á brot(t). Også i B
er fordelingen anderledes ved braut, hvor man finder ti til-
fælde med braut, seks tilfælde med á braut og seks tilfælde
med í braut. Denne forskel indikerer rimeligvis at skrive-
måder med hhv. ⟨ro⟩/⟨o⟩ og ⟨rꜹ⟩ vitterlig afspejler forskel-
lige former på det fonologiske plan, henholdsvis /ro/ og
/rau/, og ikke blot er allografiske betegnelser for fonem-
forbindelsen /rǫ/.
Adverbiet brautu/brottu manifesteres i A som ‘btͦto’ × 5

og ‘brotto’ 33r21, mens man i B finder ét eksempel på
‘brꜹto’.
Det kan altså noteres at man ikke finder yngre former

som burt/burtu.8

5.10.1.4 Adverbierne eigi, ekki og ei

Adverbiet eigi manifesteres i A som ‘eıg’ × 488, ‘Eıg’ × 57,
‘eıgı’ × 4, ‘e.’ og ‘.e.’.
I B manifesteres det som ‘eıg’ × 115, ‘eg’ × 25, ‘eıgı’ × 23,

‘Eıg’ × 13, ‘Eıgı’ og ‘e ’.
De tre hyppigste formers håndskriftgeografiske distri-

bution i B fremgår af tabel 5.237, hvor skrivemåderne rela-
teres til hhv. håndskriftsider og tekstafsnit.
Skrivemåden ‘eıg’, der er den almindeligste hos begge

skrivere og næsten er helt gennemført i A, er også gene-
relt den hyppigste i mellemklassiske håndskrifter. Den i
B næsthyppigste skrivemåde, ‘eg’, er også ganske udbredt
i mellemklassiske håndskrifter og findes også i en række
ældre kilder. At den næsten kun optræder i første halvdel
af B kunne tale for at den er inspireret af forlæggets brug.
Den i B enkeltstående skrivemåde ‘e ’ bliver først for alvor
udbredt i 1300-tallet, men det må bemærkes at den, i hvert
fald ved linjeudgang, allerede forekommer i AM696XXIV
4° (c1200–25).9
Adverbiet ekki manifesteres i A som ‘eckı’ × 184, ‘Eckı’

× 27, ‘eccı’ × 4, ‘ekkı’ × 2, ‘ecckı’ og ‘Eccı’ × 2.
I Bmanifesteres det som ‘eccı’ × 25, ‘eı’ × 20, ‘Eccı’ × 6,

‘eckı’ × 5 og ‘Eı’. De to hyppigste skrivemåders fordeling
i B fremgår af tabel 5.238, hvor skrivemåderne relateres til

7Bemærk at formerne i denne tabel – i modsætning til formerne i ta-
bellen over skrivemåderne i A – er tolkede (og normaliserede).

8 Sådanne former er da også noget yngre, men optræder allerede i de
ældste rimer (digtede før c1450), jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. 72)
og Bandle (1956, s. 87).

9 Jf. Hreinn Benediktsson (1965, s. 90). Om forskellige skrivemåder for
eigi, se Lindblad (1954, s. 45).
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Side btͦ brot brꜹt Side btͦ brot brꜹt Side btͦ brot brꜹt
1r 3 18r 2 1 1 29v 1 1
1v 3 18v 1 30r 1
2r 2 1 19v 1 1 31r 1 1
3r 4 21r 1 31v 4
4r 3 22v 3 1 1 32r 5 1
4v 1 23v 1 32v 1
5r 1 24v 1 33r 1 1 1
5v 1 1 25r 1 33v 1 1
6r 2 1 25v 1 34r 2
6v 2 26r 1 35r 1 1
7r 3 1 26v 1 35v 2 1
7v 1 1 27v 3 1 36r 2 1
8r 1 28r 1 1 36v 3
8v 1 29r 1 37v 1

Afsnit btͦ brot brꜹt Afsnit btͦ brot brꜹt Afsnit btͦ brot brꜹt
1 3 35 1 1 66 2
2 3 40 1 67 1
3 2 1 41 3 1 1 68 4
4 4 43 1 69 1
5 3 44 1 71 2
9 1 46 2 72 2 1
11 1 1 48 1 74 1
14 3 1 50 1 75 2
15 5 1 53 3 1 78 1 1
16 1 1 55 3 2 80 1 1
18 1 56 1 81 1
19 1 62 1 82 2
33 2 1 1 63 1 83 3 1
34 1 65 2 85 1

Tabel 5.235: Fordelingen af ‘btͦ’, ‘brot’ og ‘brꜹt’ i A

Side braut brot(t) Side braut brot(t)

10r 3 15r 2 1
10v 3 1 15v 2 1
11r 1 16r 1
11v 2 16v 2 5
12v 2 17r 1
13r 1 17v 1
14r 4 25r 1

Afsnit braut brot(t) Afsnit braut brot(t)

20 2 27 9 1
21 4 1 28 5 6
22 1 32 1
23 1 33 1
24 1 46 1

Tabel 5.236: Fordelingen af braut og brot(t) i B

5.10.1.4
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Side eıg eg eıgı Side eıg eg eıgı
10r 8 1 14v 5 1 3
10v 7 5 2 15r 11 1 1
11r 2 1 15v 6 4
11v 6 2 16r 14 1
12r 5 2 2 16v 7 1
12v 4 4 17r 4
13r 6 3 17v 10 1
13v 11 4 2 25r 2
14r 9 2 3

Afsnit eıg eg eıgı Afsnit eıg eg eıgı
20 1 1 27 45 13 9
21 14 5 2 28 27 6
22 2 1 29 1
23 1 2 32 4 1
24 5 1 33 9
25 2 1 46 2
26 4 3 1

Tabel 5.237: Fordelingen af ‘eıg’, ‘eg’ og ‘eıgı’ i B

hhv. håndskriftsider og tekstafsnit (de i parentes anførte tal
angiver antal eksempler med pronominalformen ekki).
Forholdet mellem eigi og ekki er næsten identisk hos

skriverne, nærmere bestemt 72% : 28% i A over for
76% : 24% i B. De forholdsvis mange tilfælde med ekki

Side eı eccı Side eı eccı
10r 4 (1) 14r 5 (1)
10v 3 14v 2 3
11r 1 (1) 15r 1
11v 2 (2) 2 (1) 15v
12r 1 (4) 16r 3 2 (1)
12v 2 (1) 2 (1) 16v 1
13r 1 2 (1) 17r 2
13v 1 4 (5) 17v (1) 1 (3)

Afsnit eı eccı Afsnit eı eccı
20 4 (1) 26 (3)
21 3 27 6 (1) 17 (8)
22 1 (1) 28 4 2
23 2 (1) (1) 29 1
24 (1) 2 32 1
25 1 (1) 33 (1) 1 (3)

Tabel 5.238: Fordelingen af ‘eı’ og ‘eccı’ i B

som negation skal ses i lyset af at ekki i denne funktion
allerede vinder indpas fra c1200.1
Adverbiet ei optræder ikke i A, men er belagt to gange i

B (‘eı’ 10v8 og 14r35). Formen ei der er udviklet af eigi, er
belagt fra anden halvdel af 1200-tallet.2

5.10.1.5 Adverbierne ella og elligar

For “ellers” finder man i A lige så hyppigt ella (‘ella’ × 8)
som elligar (‘ellıgar’ × 7 og ‘ellıg’ͬ). Ingen af formerne er be-
lagt i B.

5.10.1.6 Adverbiet arri

Adverbiet arri (komp.) har den oprindelige formmed /a/
hos begge skrivere (‘ꝼıaʀı’ × 2 og ‘Ꝼıaʀı’ i A og ‘ꝼıaʀı’ × 2
samt ‘megın ꝼıaʀı’ i B).3 I B manifesteres superlativ som
‘ꝼyrst’ 15v27, en skrivefejl af en art, muligvis en misforstå-
else af det forholdsvis sjældne first, under indflydelse af su-
perlativformen til fyrr.

5.10.1.7 Adverbiet fram

Adverbiet fram manifesteres i A som ‘ꝼrā’ × 55, ‘ꝼmᷓ’ × 21
og ‘Ꝼrā’. Der er intet særlig bemærkelsesværdigt ved for-
delingen af skrivemåderne ‘ꝼrā’ og ‘ꝼmᷓ’.
I B er manifestationen ‘ꝼmᷓ’ × 34, ‘ꝼram’ × 4 og ‘ꝼrā’ × 2.

1 Jf. Bandle (1956, s. 436).
2 Jf. Bandle (1956, s. 135).
3Om den yngre i analogi med nǽrri dannede form ǽrri, se fx Bandle
(1956, s. 38 m. henv.).

5.10.1.7
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Der indikeres således ikke framm hos nogen af skri-
verne.1

5.10.1.8 Adverbiet gjarna

Formen gjarna er – ikke overraskende – enerådende hos
begge skrivere. I A finder man således ‘gıarna’ × 11 og
‘Gıarna’ × 2, mens man i B finder ‘gıarna’ × 3. Formen
gjarnan er således ikke belagt.2

5.10.1.9 Adverbiet gǫrla
Adverbiet gǫrla optræder i A som ‘gørla’ × 4, ‘gorla’ × 3 og
‘gl͛a’, i B som ‘goꝛla’ × 2.

5.10.1.10 Adverbiet gǫrva
Adverbiet gǫrva optræder hos begge skrivere udelukkende
i poesi. I A finder man ‘gørva’ × 3 og ‘gorva’ × 2, mens man
i B finder ‘gıꜹrꝼa’.

5.10.1.11 Adverbiet komp. gørr
Adv. komp. gørr er belagt to gange i A som ‘gıøʀ’ 3r18 og
‘gøʀ’ 19r15.

5.10.1.12 Adverbierne heðra og þaðra

I A finder man i poesi ét eksempel på heðra (‘heþra’ 19v51)
og to på þaðra (‘þaðra’ 18v49 og 19v8).3

5.10.1.13 Adverbierne hér og hérna

Adverbiet hér manifesteres i A som ‘h’͛ × 60, ‘her’ × 44,
‘Her’ × 13 og ‘ ’͛ × 2.
I B manifesteres det som ‘her’ × 20, ‘h’͛ × 14 og ‘Her’.
Det kan desuden bemærkes at man i A også finder tre til-

fælde med hérna (‘herna’ 1v54 og 30v15 samt ‘hn͛a’ 32r36).4

5.10.1.14 Adverbierne lítt og líttat

Adverbiet lítt manifesteres i A som positiv ‘lıtt’ × 24, ‘Lıtt’
× 2 og ‘lıt’,5 (suppletiv) komparativ ‘mıþr’, ‘mıðꝛ’ og ‘mıðr’
og (suppletiv) superlativ ‘mıɴzt’.

1Om fram(m), se Noreen (1923, § 277, anm. 5), Björn K. Þórólfsson
(1925, s. 71) og Bandle (1956, s. 102). Til sammenligning kan anføres at
man i detmedMskMSnogenlunde samtidige AM519 a 4° finder ét til-
fældemed framm over for knap 80 tilfældemed fram (jf. de Leeuw van
Weenen 2009, s. 132), mens man i den noget yngre Möðruvallabók
finder omtrent tre gange så mange eksempler på framm som fram
(jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 218).

2Om den yngre analogiske form gjarnan, se fx Björn K. Þórólfsson
(1925, s. 73) og Bandle (1956, s. 437). Björn K. Þórólfsson bemærker
at det ældste af ham registrerede eksempel er fra c1500, men ONP’s
citatsamling rummer ni eksempler fra 1300- og 1400-tallet. Ældste
belæg optræder i AM 325 VIII 5 a 4° (c1340–70).

3Et opslag i ONP’s citatsamling viser at disse adverbier, omend sjældne
i oisl., også optræder i prosa.

4Om adverbier på -na, se fx Bandle (1956, s. 434).
5Desuden forekommer ‘allítt’ én gang.

I B manifesteres det i positiv som ‘lıt’ × 2 og ‘lıṫ’ og i
(suppletiv) superlativ som ‘mınst’.

líttat (med det intensiverende suffiks -at) er også belagt
hos begge skrivere (‘lıttat’ 4v43 og 29v3 i A og ‘lıtat’ 16v45
i B).

5.10.1.15 Adverbiet mjǫk

Adverbietmjǫk manifesteres i A i positiv som ‘mıoc’ × 112,
‘Mıoc’ × 2 og ‘Mıog’,6 i (suppletiv) komparativ som ‘meıʀ’
× 30 og ‘Meıʀ’ og i superlativ som ‘mest’ × 28.
I B manifesteres det i positiv som ‘mıꜹc’ × 10, ‘mıꜹcc’

× 5, ‘mıǫk’ × 3, ‘mıꜹk’ × 2 og ‘mıǫc’ × 2,7 i (suppletiv) kom-
parativ som ‘meıʀ’ × 6 og ‘méıʀ’ og i superlativ som ‘mest’
× 8.
Om overgangen /k/ > /g/, der kommer til udtryk én

gang i mjǫk i A, se afsnit 4.4.5.2.4.

5.10.1.16 Adverbiet nǽr

Adverbiet nǽrmanifesteres i A i positiv som ‘ner’ × 14, ‘nęr’
× 7, ‘nr’ × 3 og ‘n’͛,8 i komparativ som ‘neʀ’ × 5, ‘nęʀ’ og
‘Nęʀ’ og i superlativ som ‘nest’ × 25 og ‘nęst’ × 5.
I B manifesteres det i positiv som ‘ner’ × 6, i komparativ

som ‘neʀ’ og i superlativ som ‘nest’ × 8.
Hos ingen af skriverne indikeres altså den oprindelige

komparativforms /rr/ i positiv.
I A finder man i et enkelt tilfælde også formen nǽrri

(‘neʀı’ 2r20).9

5.10.1.17 Adverbiet síðan

Adverbiet síðanmanifesteres i A som ‘ſıꝥ’ × 172, ‘Sıꝥ’ × 37,
‘ſıþan’ × 19, ‘Sıþan’ × 5, ‘ſıðan’ × 2 og ‘ſıð’. Fordelingen af
‘ſıꝥ’ og ‘ſıþan’ fremgår af tabel 5.239.
Det mest bemærkelsesværdige ved distributionen er det

næsten fuldstændige fravær af udskrevne former i de første
40 afsnit. Som ved en række andre frekvente ordformer
kan der altså registreres en tendens til formindsket forkor-
telsesgrad i sidste del af A.
I B manifesteres síðan som ‘ſıþan’ × 29, ‘ſıꝺan’ × 20, ‘ſıꝥ’

× 13, ‘Sıꝺan’ × 5, ‘Sıꝥ’ × 2, ‘ſıꝺaƞ’, ‘ſıðan’, ‘Sıðan’, ‘Sıð’,
‘ſıþaƞ’ og ‘Sıþan’.
Der synes ikke at være noget særligt at bemærke til bru-

gen af forkortede og uforkortede skrivemåder i B.

5.10.1.18 Adverbiet snemma/snimma

Som bemærket i afsnit 4.4.3.2.3 finder man i A snemma og
snimma hver fire gange (‘ſnīma’ × 4 over for ‘ſnēma’ × 2,

6Desuden forekommer ‘allmıoc’ og ‘ıaꝼn mıoc’ hver én gang.
7 I ét af tilfældene med ‘mıǫk’ er ⟨ı⟩ tilføjet interlineært som en rettelse.
Det er blot ét af flere eksempler på at mjǫk har skabt problemer for
hånd B. Af fejlagtige former finder man således tre tilfælde med ‘mǫk’
(15r35, 17v28 og 17v47), ét med ‘mok’ 14r35 og ét med ‘mǫc’ (10r6).

8Desuden finder man to tilfælde med allnǽr (‘all nęr’ og ‘allnęr’).
9Om nǽr(r) og nǽr(r)i, se fx Bandle (1956, s. 439).
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Side ſıꝥ ſıþan Side ſıꝥ ſıþan Side ſıꝥ ſıþan
1r 5 19r 2 28r 4
1v 3 19v 3 28v 3 1
2r 4 20r 2 29r 1
2v 1 20v 2 29v 5 1
3r 7 21r 3 30r 5 1
3v 2 21v 3 30v 5 1
4r 3 1 22r 4 1 31v 4
4v 4 22v 6 32r 1
5r 1 23r 7 32v 3 1
5v 5 23v 5 33r 5
6r 3 1 24r 3 34r 3
6v 3 24v 3 1 34v 4 1
7r 2 25r 1 35r 2 2
7v 3 25v 1 1 35v 5
8r 5 26r 1 36r 1
8v 3 26v 4 36v 5 1
9v 2 27r 3 37r 1 1
18v 1 27v 5 2 37v 1 1

Afsnit ſıꝥ ſıþan Afsnit ſıꝥ ſıþan Afsnit ſıꝥ ſıþan
1 4 38 3 64 1
2 4 39 1 65 3
3 4 40 7 67 1
4 8 41 9 1 69 2 1
5 5 1 42 6 70 1
8 1 43 7 71 2
9 3 44 4 1 72 3
10 1 46 1 2 75 3
11 1 48 1 76 2
12 2 49 2 77 2 1
13 2 50 2 78 2 1
14 3 1 52 2 79 1
15 5 53 6 1 80 4
16 3 54 1 81 1
18 8 55 13 2 83 6 1
19 2 56 1 1 84 1
34 1 57 4 1 85 1 2
35 5 58 1
36 1 59 4

Tabel 5.239: Fordelingen af ‘ſıꝥ’ og ‘ſıþan’ i A

5.10.1.18
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‘Snēma’ og ‘ıaꝼnſnēma’). Der synes ikke at være noget be-
mærkelsesværdigt ved fordelingen i håndskriftet. I B finder
man snimma i det ene forekommende tilfælde (‘ſnıa’).1

5.10.1.19 Adverbiet svá
Adverbiet svá optræder i A som ‘ſva’ × 373, ‘s’ͣ × 59, ‘Sva’
× 46, ‘.ſ.’ × 4 og ‘S ’ͣ.
Fordelingen af de to hyppigste skrivemåder fremgår af

tabel 5.240.2 Som ved en række andre frekvente ordformer
kan der i A konstateres en klar tendens til formindsket for-
kortelsesgrad i sidste del af A.
I B manifesteres adverbiet som ‘s’ͣ × 82, ‘ſva’ × 19, ‘Sva’

× 8, ‘ſꝩa’, ‘Sꝩa’ og ‘S ’ͣ.
Fordelingen af de to hyppigste skrivemåder fremgår af

tabel 5.241.3

5.10.1.20 Adverbiet vel
Adverbiet vel manifesteres i A i positiv som ‘vel’ × 125 og
‘Vel’ × 6,4 i (suppletiv) komparativ som ‘betr’ × 23 og i su-
perlativ som ‘bezt’ × 22, ‘bazt’ × 25 og ‘betzt’.6
I B manifesteres det i positiv som ‘ꝩel’ × 45, ‘vel’ × 43,

‘Vel’ × 5, ‘Uel’ og ‘ꝩæl’,7 i (suppletiv) komparativ som ‘betr’
× 10 og i superlativ som ‘bezt’ × 7 og ‘betz’.

5.10.1.21 Adverbiet þangat og lignende adverbier
på -at

Adverbiet þangat manifesteres i A som ‘ꝥgat’ × 38, ‘þangat’
× 2, ‘þang’ og ‘þā|gat’.
Adverbiet hingat er belagt 12 gange i denne form i A

(‘hīgat’ × 8 og ‘hıngat’ × 4). Derudover indikeres i ét til-
fælde higat (‘hıgat’ 18r24), hvis der altså ikke blot er tale
om en udeladt nasalstreg. Endelig finder man formentlig
én gang ‘hengat’ (1r47). Læsningen er dog ikke helt sikker,
da skriften er noget utydelig.
I B manifesteres þangat som ‘þangat’ × 8, ‘þang’ × 4,

‘ꝥgat’ × 2 og ‘þangað’.
Hos denne skriver er formen hingat i samtlige fem til-

fælde (‘hıngat’ × 5). Desuden finder man et fejlagtigt ‘hıng-
an’ 17v13.

1Om snemma vs. snimma, se fx Lindblad (1954, s. 107).
2 I tabellen inkluderes 54 tilfælde hvor svá er en del af den sammensatte
konjunktion svá at.

3 I tabellen inkluderes 13 tilfælde hvor svá er en del af den sammensatte
konjunktion svá at.

4Desuden finder man allvel (‘allvel’ × 4), jafnvel (‘ıaꝼnvel’ × 3, ‘ıaꝼn vel’,
‘ıaꝼn·vel’ og ‘ıaꝼƞvel’) og meginvel (‘meg vel’).

5De to eksempler med ‘bazt’ optræder på 24v50 og 35r9. Til sammen-
ligning kan det bemærkes at de få eksempler på formenmed /a/ svarer
nogenlunde til forholdene i det med MskMS omtrent samtidige AM
519 a 4°, hvor man over for ni eksempler med /e/ finder ét eksempel
med /a/.

6Brugen af ⟨tzt⟩ i skrivemåden ‘betzt’ kan skyldes at der er tale om en
rettelse fra ‘betr’.

7Desuden finder man ‘allꝩel’ og ‘ıaꝼnvel’ hver én gang.

Formerne higat, hegat og þagat, hvoraf den første synes
belagt én gang i A, optræder ikke i de ældste håndskrifter,
men synes særlig udbredt i 1300-tallet.8

5.10.1.22 Adverbiet þannig og andre adverbier på
opr. -veg

I A indikerer skrivemåderne i 14 tilfælde þannug (‘þaƞoc’
× 4, ‘þaɴoc’ × 2, ‘þaɴoc’ × 2, ‘Þaƞoc’ × 2, ‘ꝥnoc’ × 2, ‘Þaƞoc’
og ‘þaɴ|noc’), og dette afspejler rimeligvis skriverens egen
norm. I poesi finder man desuden hver to eksempler på
þannig (‘þaɴeg’ og ‘þaɴıg’) og þinig (‘þınıg’ og ‘þı|nıg’). En-
delig finder man i prosa også et enkelt tilfælde med þann
veg (‘ꝥveg’ 31v16).
Formen einnig/-ug er ikke belagt hos nogen af skriverne,

men i A finder man én gang et einn veg (‘eıƞ·veg’ 22v4) med
halvt mellemrum mellem leddene.
I A finder man i fem tilfælde hvernug (‘hvn͛oc’ × 4 og

‘Hvn͛og’), mens hvernig ikke er belagt, hvilket altså er en
parallel til de i prosa forekommende tilfælde med þannug,
men også til det én gang forekommende hinnug (‘hıƞog’).
I modsætning til forholdene i A indikeres þannig i alle

15 tilfælde i B (‘þannıg’ × 9, ‘þaıg’ × 3, ‘Þannıg’, ‘þaṅıg’ og
‘þanīg’).
Også hvernig (‘hvn͛ıg’ × 5 og ‘hvernıg’) er enerådende i B

(ingen eksempler med -ug).
De i A næsten gennemførte former på -ug (eller -uk?)

er ellers relativt sjældne,9 men bruges også konsekvent i
det med MskMS nogenlunde samtidige AM 519 a 4°, og i
dette håndskrift finder man ligeledes en række eksempler
på ⟨c⟩ (og ⟨k⟩),10 omend det ikke er så udbredt som i A.
Ved þannug finder man således 19 tilfælde på ⟨g⟩ over for
to tilfælde på ⟨c k⟩, mens hvernug i alle otte tilfælde skrives
med ⟨c⟩.11 Sombemærket i JónHelgason (1934a, s. 9) finder
man også formerne þannoc og hvernoc (præcise stavemåder
anføres ikke) hos hånd 1 i Holm perg 2 4°, hvis skrift også
i andre henseender forekommer beslægtet medMskMS.12
Bemærk at ingen af skriverne bruger former på -in.13

8 Jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. 71–2).
9Om vokalen i anden stavelse, se Noreen (1923, § 158 og § 226).
10Om sådanne former, hvor der indikeres /k/ i tryksvag udlyd, se No-
reen (1923, § 239, anm. 2).

11 Jf. de Leeuw van Weenen (2009, s. 281 og 336).
12 Jf. afsnit 1.3.2.1.
13 Former som hvernin(n) og þannin(n) optræder ikke i de ældste hånd-
skrifter, men er dog belagt i oisl. og enerådende i Gudbrandsbiblen
(jf. Bandle 1956, s. 436–37). Ældste belæg i ONP’s citatsamling er fra
c1300.
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Side ſva s ͣ Side ſva s ͣ Side ſva s ͣ
1v 2 5 19r 11 28v 11
2r 4 4 19v 11 2 29r 11
2v 5 2 20r 1 29v 10
3r 9 1 20v 6 1 30r 8
3v 3 3 21r 4 1 30v 9
4r 7 1 21v 9 31r 13 1
4v 6 7 22r 11 31v 13
5r 11 4 22v 14 1 32r 7
5v 4 2 23r 9 32v 6 1
6r 9 2 23v 7 33r 7
6v 6 4 24r 5 33v 5
7r 8 4 24v 12 2 34r 7
7v 4 4 25r 3 34v 5 1
8r 3 2 25v 9 35r 18
8v 4 3 26r 8 35v 6 1
9r 7 2 26v 6 1 36r 8
9v 9 2 27r 2 36v 6
18r 6 2 27v 6 37r 6
18v 9 28r 7 37v 7

Afsnit ſva s ͣ Afsnit ſva s ͣ Afsnit ſva s ͣ
1 2 36 1 62 7
2 2 7 37 1 63 3
3 5 2 38 6 1 64 5
4 13 4 39 4 1 65 7
5 7 7 40 13 67 5
6 3 1 41 23 1 68 2
7 1 1 42 11 69 3
8 3 43 7 71 8 1
9 4 3 44 13 2 72 6
10 2 1 45 2 74 2
11 9 3 46 12 75 7
12 1 47 2 76 4
13 1 48 4 77 2 1
14 8 3 49 3 78 16
15 15 9 50 3 1 79 1
16 3 1 53 8 80 1
17 1 1 55 39 81 1
18 7 5 56 7 82 10 1
19 16 4 57 1 83 8
33 5 59 8 84 3
34 8 60 1 85 10
35 23 2 61 3 1

Tabel 5.240: Fordelingen af ‘ſva’ og ‘s’ͣ i A
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Side s ͣ ſva Side s ͣ ſva
10r 10 14v 3 1
10v 11 15r 6
11r 8 15v 3
11v 11 2 16r 2 5
12r 11 1 16v 4 4
12v 3 2 17r 2
13r 2 1 17v 5 1
13v 5 2 25r 3
14r 4 1

Afsnit s ͣ ſva Afsnit s ͣ ſva
20 7 27 23 8
21 14 28 6 11
22 8 29 1
23 3 30 1
24 8 2 33 5 1
25 6 46 3
26 5 1

Tabel 5.241: Fordelingen af ‘s’ͣ og ‘ſva’ i B

5.10.1.23 Adverbiet þegar

Adverbiet þegar manifesteres i A som ‘þegar’ × 38, ‘þeg’ͬ
× 27, ‘Þeg’ͬ × 4 og ‘Þegar’.
Fordelingen af uforkortede og forkortede skrivemåder

fremgår af tabel 5.242.
Også ved dette adverbium kan der registreres en tydelig

tendens til formindsket forkortelsesgrad i den senere del
af A.
I B manifesteres þegar som ‘þegar’ × 19 og ‘þeg’ͬ × 4.

5.10.1.24 Adverbiet þrysvar

Man finder i B lydret /y/ i begge tilfælde med þrysvar
(‘þryſvar’ × 2).

5.10.1.25 Adverbiet ǫðruvís

Formen er ǫðruvís i begge forekommende tilfælde i A
(‘oþrovıſ’ og ‘oþ ͦ vıſ’).1 Man finder altså ingen eksempler
på -vísi, -vísa eller -vísu. Formen på -vís er i oisl. da også
den klart dominerende.2

5.10.2 Komparation
Ved adverbier med komparativ på -ar(r) er forholdene de
følgende i komparativ: I A indikeres -arr i 57 tilfælde over
for blot syv tilfælde med -ar. Gennemført brug af -arr fin-
der man ved aptarr, austarr, framarr ×4, hógligarr, norðarr,

1Det først anførte eksempel, der findes på 1v1, er utydeligt.
2 Således ifølge ONP’s citatsamling. Det er også fortsat tilfældet i Gud-
brandsbiblen (jf. Bandle 1956, s. 440).

ofarr ×2, optarr ×8, síðarr × 34, vandligarr og þungligarr
× 2. Gennemført brug af -ar finder man til gengæld blot i
innar. Vekslen mellem -ar og -arr finder man i sunnar(r)
(× 1 med -ar og × 1 med -arr) og útar(r) (× 1 med -ar og × 5
med -arr). I B indikeres -arr i ni tilfælde over for tre tilfælde
med -ar. Gennemført brug af -arr finder man ved framarr,
optarr ×4 og síðarr ×4, mens man finder gennemført brug
af -ar ved innar, sunnar og útar.3
Af andre komparativer finder man følgende former i

A: betr ×23, fyrr × 57, fyrri ×9, lengr ×23, meirr × 31,
miðr/minnr hhv. × 4 og × 1, nǽrr × 7, nǽrri, síðr × 14 og
verr × 11. I B finder man betr × 10, fyrr × 15, fyrri ×4, lengr
× 3, meirr × 7, nǽrr og verr ×2.
Ved adverbier med komparativ på -ar(r) er forholdene

de følgende i superlativ: I A indikeres -arst i 11 tilfælde over
for blot 4 tilfælde med -ast. Gennemført brug af -arst fin-
der man ved framarst × 3, neðarst og síðarst × 7, mens man
finder -ast ved optast ×4. I B indikeres -ast i det ene fore-
kommende tilfælde (hógligast).4
Af andre superlativer finder man følgende former i A:

bezt/bazt hhv. × 23 og × 2, fyrst ×48, helzt × 11, lengst × 2,
mest ×28,minnzt, nǽst × 30, sízt ×2 og verst × 5. I B finder
man bezt ×8, first (skr. ‘ꝼyrst’, jf. afsnit 5.10.1.6), fyrst ×8,
helzt, minnzt, mest ×8 og nǽst ×8.

5.11 Konjunktioner

Da det samlede antal konjunktioner er forholdsvis lille,
meddeles i det følgende ikke blot de mest frekvente, men
samtlige lemmata. De enkelte konjunktioner anføres gene-
relt i alfabetisk rækkefølge, men som ved en række andre
ordklasser behandles visse konjunktioner sammen i ét af-
snit når det forekommer hensigtsmæssigt.
I en morfosyntaktisk analyse er det i vid udstrækning

en beslutningssag hvormange sammensatte konjunktioner
man vil regne med, og redegørelsen for konjunktionerne i
MskMS afsluttes derfor med en omtale af forholdene ved
visse sammensatte konjunktioner, som ikke er opmærkede
som konjunktioner i den til grund for analysen liggende
XML-fil.

5.11.1 Konjunktionen áðr (en)

Hos begge skrivere finder man såvel áðr som áðr en.
I A manifesteres áðr som ‘aþr’ × 22, ‘aðr’ × 5, ‘aðꝛ’ × 3 og

‘a’ × 2, mens áðr enmanifesteres som ‘aþr en’ × 9, ‘aðr en’
× 3 og ‘aðr eƞ’.
I B manifesteres áðr som ‘aþr’ × 8 og ‘aðꝛ’ × 2, mens áðr

en manifesteres som ‘aþr en’ × 12.

3Om -ar vs. -arr i AM 519 a 4°, se de Leeuw vanWeenen (2009, s. 132),
om forholdene i Möðruvallabók, se de Leeuw van Weenen (2000,
s. 218–19). Forholdene i begge håndskrifter minder i vid udstrækning
om situationen i MskMS.

4Om -ast vs. -arst i AM 519 a 4°, se de Leeuw van Weenen (2009,
s. 132), om forholdene i Möðruvallabók, se de Leeuw van Weenen
(2000, s. 218–19). Forholdene svarer stort set til hvad man finder i
MskMS.
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Side fork. ufork. Side fork. ufork. Side fork. ufork.
1r 2 2 9r 1 29r 1
1v 1 9v 3 29v 2
2r 1 19r 1 30v 1
3r 3 19v 1 1 31v 1
3v 1 20v 1 32r 1
4r 1 22v 2 33r 2
4v 1 23r 1 34r 1
5r 1 23v 2 34v 1
5v 2 24r 1 35r 1
6r 3 24v 1 35v 1
6v 5 1 26v 1 36v 2
7r 2 1 27v 1 1 37r 2
8r 1 28r 1 1 37v 1
8v 2 1 28v 1

Afsnit fork. ufork. Afsnit fork. ufork. Afsnit fork. ufork.
1 1 2 19 3 2 59 1
2 1 1 35 1 2 67 1
3 1 38 1 69 1
4 3 40 1 72 2
5 2 41 2 75 1
9 2 42 1 77 1
11 1 43 3 78 1
12 1 44 1 80 1
14 2 50 1 83 2
15 8 2 53 1 1 85 3
18 3 55 1 5

Tabel 5.242: Fordelingen af forkortede og uforkortede skrivemåder af þegar i A

Som det fremgår af de anførte tal, finder man mellem A
og B en tydelig forskel i forholdet mellem áðr og áðr en,
idet den sidstnævnte form er betydelig mere frekvent i B.
I A er forholdet mellem áðr og áðr en således 71% : 29%,
mens det tilsvarende forhold i B er 45% : 55%. Umiddel-
bart fremstår brugen i B dermed yngst, da den usammen-
satte konjunktion efterhånden udryddes på bekostning af
den sammensatte. I Gudbrandsbiblen er áður en således be-
tydelig almindeligere end áður.1 Man må dog regne med
stor variation inden for én og samme periode, og til sam-
menligning kan eksempelvis anføres at forholdet mellem
áðr og áðr en i Möðruvallabók, der som bekendt er noget
yngre end MskMS, er 89% : 11%,2 hvorved håndskriftet
udviser en tilsyneladende ældre brug end MskMS.3
Til fordelingen af áðr og áðr en er der intet særligt at

bemærke hos nogen af skriverne.

1 Jf. Bandle (1956, s. 462).
2 Jf. tabellen i de Leeuw van Weenen (2000, s. 263).
3Til variation af denne type må det også bemærkes at den i høj grad kan
være forlægs- og/eller genrebetinget.

5.11.2 Konjunktionen annat hvárt

Konjunktionen annat hvárt er belagt to gange i A som
‘aɴathvart’ og ‘aɴat hvart’.

5.11.3 Konjunktionen allz

Konjunktionen allzmanifesteres som ‘allz’ i såvel A som B
(hhv. × 4 og × 2).

5.11.4 Konjunktionen at

Konjunktionen at manifesteres i A som ‘at’ × 1223 og ‘At’
× 4.
I B manifesteres den på samme måde: ‘at’ × 364 og ‘At’

× 4.

5.11.5 Konjunktionen bǽði

Konjunktionen bǽði manifesteres i A som ‘beþı’ × 34 og
‘beðı’.
I B manifesteres den som ‘beþı’ × 13 og ‘beꝺı’.

5.11.5
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5.11.6 Konjunktionen ef

Konjunktionen ef manifesteres i A som ‘eꝼ’ × 186 og ‘Eꝼ’
× 10.
I B er manifestationen den samme: ‘eꝼ’ × 76 og ‘Eꝼ’ × 2.

5.11.7 Den sideordnende konjunktion en

Den sideordnende konjunktion en manifesteres i A som
‘en’ × 715, ‘En’ × 130, ‘Eɴ’ × 14, ‘eƞ’ × 9, ‘eɴ’ × 6, ‘Eƞ’ × 3,
‘eƞ’ × 2, ‘ęn’ og ‘Eɴ’.
I B manifesteres den som ‘en’ × 240, ‘En’ × 22, ‘eƞ’ × 6

og ‘Eṅ’.

5.11.8 Den underordnende konjunktion en

Den underordnende konjunktion enmanifesteres i A som
‘en’ × 118, ‘eɴ’ × 2, ‘eƞ’ × 2 og ‘eƞ’ × 2.
I B manifesteres den som ‘en’ × 24.

5.11.9 Konjunktionen eða

Konjunktionen eða manifesteres i A som ‘.e.’ × 101, ‘eþa’
× 26, ‘Eþa’ × 3 og ‘.ę.’.
I B manifesteres den som ‘(.)ę(.)’ × 21, ‘eþa’ × 11, ‘(.)e.’

× 4 og ‘ęþa’.
Bemærk at formen eðr, der er hyppig i 1300-tallet,1 ikke

anvendes af nogen af skriverne.

5.11.10 Konjunktionen enda

Konjunktionen endamanifesteres som ‘enꝺa’ i såvel A som
B (hhv. × 14 og × 6).

5.11.11 Konjunktionen fyrr(i) en

Konjunktionen fyrr en manifesteres i A som ‘ꝼẏʀ en’ × 4.
I B er manifestationen ‘ꝼẏʀ en’ og ‘ꝼ r en’.
I A finder man desuden et enkelt eksempel på fyrri en

(‘ꝼẏʀı en’ 29r27).

5.11.12 Konjunktionen hvárt

Konjunktionen hvárt manifesteres i A som ‘hvart’ × 31,
‘Hvart’, ‘hvtᷓ’ og ‘hvtͬ’.
I B manifesteres den som ‘hvart’ × 4.

5.11.13 Konjunktionen hvár(t)ki

Konjunktionen hvár(t)kimanifesteres i A som ‘hvartkı’ × 3
og ‘hvarkı’ × 2.
I alle fem tilfælde er der tale om hvár(t)ki né.

5.11.14 Konjunktionen hvars

Konjunktionen hvars (= hvar er) er belagt én gang i A
(i prosa) som ‘hvarſ’.

1 Jf. Björn K. Þórólfsson (1925, s. 74) og Bandle (1956, s. 454).

5.11.15 Konjunktionen meðan

Konjunktionen meðan manifesteres i A som ‘m;an’ × 24,
‘meþan’, ‘meþā’ og ‘meꝥ’,2 mens den i B i alle seks tilfælde
manifesteres som ‘m;an’ × 6.3
Bemærk at man ikke finder eksempler på á meðan hos

nogen af skriverne.4

5.11.16 Konjunktionen né

Konjunktionen né manifesteres som ‘ne’ hos såvel A som
B (hhv. × 22 og × 1).

5.11.17 Konjunktionen nema

Konjunktionen nema manifesteres i A som ‘nema’ × 12,
‘nēa’ × 11 og ‘neā’, mens den i B manifesteres som ‘nema’
× 7 og ‘nēa’ × 4.

5.11.18 Konjunktionen ok

Konjunktionen ok manifesteres i A som ‘oc’ × 4602, ‘Oc’
× 231, ‘ok’ × 5 og ‘Ok’.
I B manifesteres den som ‘’ × 1218, ‘Oc’ × 91, ‘oc’ × 70,

‘Ok’ × 7 og ‘’.

5.11.19 Konjunktionen (og relativpartiklen) sem
I den morfosyntaktiske opmærkning er der ikke blevet
skelnet mellem sem anvendt som konjunktion og de langt
sjældnere tilfælde hvor sem har funktion af relativpartikel.
Der kan derfor ikke anføres eksakte tal for brugen af sem
som relativpartikel. Det kan blot konstateres at man hos
begge skrivere finder et mindre antal eksempler på en så-
dan brug. Som eksempler kan fra A nævnes ‘m; ollō teckıō
oc lanꝺſcẏllꝺō þeī ſē ꝁ attı’ 20r4 og ‘at geta þeſſ ſē vɴıt
er’ 24r2, mens der fra B kan nævnes ‘at mest þẏrstı þan ſē
⟨m;⟩ ħe bẏɢv’͛ 11v35 og ‘hvart haꝼꝺır þv ꝥ ſem ı·ſıoþnō var’
16v16–17.5
Manifestationen af sem er i A ‘ſē’ × 428, ‘ſem’ × 58 og

‘Sē’.
I B finder man ‘ſem’ × 83, ‘ſē’ × 29 og ‘Sē’ × 2.

5.11.20 Konjunktionen síz

Konjunktionen sízmanifesteres i A som ‘ſızt’ × 2,mens den
i B manifesteres som ‘ſız’. Hos begge skrivere er konjunk-
tionen kun belagt i poesi.

2 Som adverbium finder man ‘meꝥ’ × 6, ‘meðan’ og ‘m;an’.
3 Som adverbium finder man samme manifestation i alle tre forekom-
mende tilfælde.

4Til sammenligning kan anføres at det samme stort set er tilfældet i
Möðruvallabók, der blot rummer ét eksempel på á meðan over for
93 tilfælde uden á (jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 263). I Gud-
brandsbiblen dominerer formen med á derimod kraftigt (jf. Bandle
1956, s. 455).

5 Selvom sem oprindelig kun anvendtes som konjunktion, optræ-
der ordet tidligt som relativpartikel, således fx i Holm perg 15 4°
(jf. de Leeuw van Weenen 1993, s. 149).
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5.11.21 Konjunktionen svá at

Den sammensatte konjunktion svá atmanifesteres i A som
‘ſva at’ × 47 og ‘s ͣ at’ × 7, mens den i B manifesteres som
‘s ͣ at’ × 8, ‘ſva at’ × 4 og ‘ſꝩa at’.

5.11.22 Konjunktionen unz

Konjunktionen unz manifesteres i A som ‘vɴz’ × 3, ‘vƞz’
× 3, ‘vƞꝺz’ og ‘vz’,
mens den i B manifesteres som ‘vnꝺz’ × 3, ‘vnz’ × 2 og

‘unꝺz’.1

5.11.23 Konjunktionen þars

Konjunktionen þars optræder 11 gange i A (heraf fem gange
i poesi), altid som ‘þarſ’, og samme manifestation finder
man i det ene forekommende tilfælde i B (prosa). Der er
intet bemærkelsesværdigt ved fordelingen af prosaeksem-
plerne i A.2

5.11.24 Konjunktionen þó at/þótt

Konjunktionen þóat/þóttmanifesteres i A oftest kontrahe-
ret som ‘þott’ × 46 og ‘Þott’ × 2. Lidt sjældnere er formen
þó at, der manifesteres som ‘þo at’ × 31 og ‘Þo at’ × 4.
Som det fremgår af tabel 5.243, kan der spores en klar

tendens til først og fremmest at anvende formen þó at i
første del af A, mens den kontraherede form þótt er enerå-
dende i sidste del af A.
Da fordelingen snarere er kodikologisk end tekstuelt be-

tinget, er den mest sandsynlige forklaring på denmarkante
forskel i formernes fordeling at skriveren i sin egen norm
har foretrukket þótt som efterhånden får overtaget på be-
kostning af forlæggets þó at.
I modsætning til forholdene i A er den ukontraherede

form þóat langt almindeligere end den kontraherede form i
B og manifesteres i alle 23 tilfælde som ‘þo at’. Den kontra-
herede form forekommer blot fem gange og manifesteres
som ‘þott’ × 3,3 ‘þot’ og ‘þoṫ’.

5.11.25 Konjunktionerne því at og fyr(ir) því at

Konjunktionen því at manifesteres i A som ‘þ  at’ × 78, ‘þvı
at’ × 12, ‘Þ at’ × 7 og ‘Þvı at’ × 4.
Konjunktionen fyr(ir) því at er også belagt i A, hvor man

finder ‘ꝼ  þ  at’ × 6, ‘ꝼıre þ  at’, ‘ꝼ ı þ  at’, ‘ꝼ  þvı at’ og ‘ꝼ  þ . at’.
Det er tvivlsomt om der er noget særlig bemærkelses-

værdigt ved fordelingen af formermed og uden fyr(ir), men
det kan noteres at de ti tilfælde med fyr(ir) alle optræder i
anden halvdel af håndskriftet (første belæg på 18v17).
I B manifesteres því at som ‘þ  at’ × 42, ‘þuı at’ × 5 og ‘þvı

at’ × 2. Hos denne skriver er fyr(ir) því at ikke belagt.

1 For bemærkninger til forholdet mellem unz, þar til er og til þess er, se
afsnit 5.11.26 (under þar til er).

2De optræder på 3v23, 6r6, 6v16, 20r24, 24v32 og 27r28.
3Et af eksemplerne, en interlineær tilføjelse, er muligvis skrevet af A.

5.11.26 Andre sammensatte tilfælde
Síðan er er ikke blevet analyseret som en sammensat
konjunktion, men forbindelsen optræder fire gange i A.
Alle disse er inkluderede i tallene for adv. síðan og rela-
tivpartiklen er. Det kan bemærkes at man ikke finder ek-
sempler på brug af síðan som selvstændig konjunktion hos
nogen af skriverne.4

Svá sem er ikke blevet analyseret som en sammensat
konjunktion, men forbindelsen optræder elleve gange i A
og tre gange i B. Alle disse er inkluderede i tallene for adv.
svá og konjunktionen/relativpartiklen sem.

Til þess er er ikke blevet analyseret som en sammensat
konjunktion, men forbindelsen optræder tre gange i A.
Disse tilfælde er inkluderede i tallene for præp. til, pron.
sá og relativpartiklen er. For bemærkninger til forholdet
mellem unz, þar til er og til þess er, se ndf. under þar til er.

Þá er er ikke blevet analyseret som en sammensat
konjunktion, men forbindelsen optræder 85 gange i A og
21 gange i B. Alle disse er inkluderede i tallene for adv. þá
og relativpartiklen er. Det kan bemærkes at man ikke fin-
der eksempler på brug af þá som selvstændig konjunktion
hos nogen af skriverne.

Þar er er ikke blevet analyseret som en sammensat
konjunktion, men forbindelsen optræder 33 gange i A og
6 gange i B. Alle disse er inkluderede i tallene for adv. þar
og relativpartiklen er.

Þar sem (jf. afsnit 5.11.19) er ikke blevet analyseret som
en sammensat konjunktion, men forbindelsen optræder
27 gange i A og 7 gange i B. Alle disse er inkluderede i tal-
lene for adv. þar og konjunktionen/relativpartiklen er.

Þar til er er ikke blevet analyseret som en sammensat
konjunktion, men forbindelsen optræder i A med sikker
temporal betydning i fire tilfælde (desuden i to tvetydige
tilfælde hvor der kan være tale om temporal betydning) og
én gang i B. Alle disse er inkluderede i tallene for adv. þar,
præp. til og relativpartiklen er.
Forholdet mellem unz, þar til er og til þess er afviger no-

get skriverne imellem. I B dominerer unz stærkt, idet man
ved siden af seks tilfælde med denne form blot finder ét
eksempel på þar til er og slet ingen eksempler på til þess er.5
I A finder man flere tilfælde med yngre former, idet man
ved siden af otte tilfælde med unz finder 4–6 tilfælde med
þar til er i temporal betydning6 og tre tilfældemed til þess er.
Som det fremgår af tabel 5.244, hvor de enkelte former sæt-
tes i relation til hhv. håndskriftsider og tekstafsnit, kan der
registreres en vis tendens i den håndskriftgeografiske for-
deling, idet den ældre form unz ermest brugt i begyndelsen
af A, mens de yngre former þar til er og til þess er er mere

4Til sammenligning kan anføres at síðan anvendt som konjunk-
tion er næsten dobbelt så hyppig som síðan er i Möðruvallabók
(jf. de Leeuw van Weenen 2000, s. 264).

5Eksemplerne med unz findes på 10v5 (afsn. 21), 13v13 (afsn. 27), 13v24
(afsn. 27), 14r50 (afsn. 27), 14v57 (afsn. 27) og 15r37 (afsn. 27), mens det
enkeltstående tilfælde med þar til er findes på 10v22 (afsnit 21).

6De to usikre tilfælde hvor brugen er tvetydig, er i de nedenstående
tabeller anbragt i parentes.
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Side þó at þótt Side þó at þótt Side þó at þótt

1r 3 2 8v 3 26v 1
1v 2 2 9r 3 27v 2
2r 2 9v 1 4 28v 2
2v 2 18r 1 1 29r 2
3r 1 19r 1 29v 3
3v 1 20r 1 30r 2
4r 1 20v 1 31r 2
4v 1 21v 1 33r 1
5r 1 22r 1 1 34v 2
5v 2 23v 1 35r 2
6v 2 2 24r 1 36r 1
7r 2 2 24v 2 36v 2
7v 3 25v 1 37r 1
8r 1 1 26r 1 37v 2

Afsnit þó at þótt Afsnit þó at þótt Afsnit þó at þótt

1 2 1 19 5 4 55 7
2 3 3 33 1 56 2
3 3 34 1 61 1
4 2 35 1 62 1
5 2 38 1 1 72 1
8 1 40 1 76 2
11 1 41 1 1 78 2
12 1 43 2 82 1
13 1 44 2 83 2
15 5 4 46 2 85 3
16 2 50 1
18 3 1 53 2

Tabel 5.243: Fordelingen af þó at og þótt i A

frekvente i sidste del af A. Dette forhold skal formentlig
ses i lyset af at skriveren i begyndelsen af afskrivningspro-
cessen har været mere tro over for forlæggets ordlyd.

Þangat til er er ikke blevet analyseret som en sammensat
konjunktion, men forbindelsen optræder én gang i A (med
temporal betydning). De enkelte ordformer er inkluderede
i tallene for adv. þangat, præp. til og relativpartiklen er.

Þegar er er ikke blevet analyseret som en sammensat
konjunktion, men forbindelsen optræder tolv gange i A
og fem gange i B. Alle disse er inkluderede i tallene for
adv. þegar og relativpartiklen er. Det kan bemærkes at man
ikke finder eksempler på brug af þegar som selvstændig
konjunktion hos nogen af skriverne.
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Side unz þar til er til þess er

1r 1
1v 1
2r 1
5v 1
7r 1
18r (1)
22r 1
22v 1
24v 1
25v 1
30v 1
32r 1
32v (1)
34r 1
35r 1 1
35v 1

Afsnit unz þar til er til þess er

2 2
3 1
12 1
15 1
34 (1)
40 1
41 1
44 1
46 1
60 1
69 1
70 (1)
75 1
78 1 1
80 1

Tabel 5.244: Fordelingen af unz, þar til er og til þess er i A

5.12 Relativpartikel

Ud over sem, som behandles sammen med den tilsvarende
konjunktion i afsnit 5.11.19, finder man som relativpartikel
i A ‘er’ × 870, ‘e’͛ × 340 og ‘ær’ × 2 samt enklitisk ‘ſ’ × 2 og
‘z’ × 2.
I B finder man ‘e’͛ × 169 og ‘er’ × 163 samt enklitisk ‘z’.
De i alt fire eksempler på enklitiske former i A og det

ene tilfælde i B optræder alle i poesi (‘þaɴz’ 22r10 og 24r49,
‘þeırſ’ 2r17 og ‘þeīſ’ 23v1 i A og ‘þatz’ 11r47 i B).1
Mens der umiddelbart ikke er noget at bemærke til for-

delingen af skrivemåderne for er i B, kan der i A – som ved
den enslydende præsensform af vera – registreres en tyde-
lig tendens til mindsket brug af forkortede former i anden
del af håndskriftet. Jf. således tabel 5.245, hvor forekomster
af ‘e’͛ vs. ‘er’ relateres til hhv. håndskriftsider og tekstafsnit.

5.13 Negerende verbalsuffiks

Det negerende verbalsuffiks -a(t) optræder i A i såvel poesi
som prosa.
I poesi optræder det som -at i bað-at ‘baþat’ 24r45, er-at

‘Erat’ 18v12, fekk-at ‘ꝼeccat’ 3v11, fell-at ‘ꝼellat’ 25r50, gat-at
‘gatat’ 37v10, mun-at ‘mvnat’ 3r41, sér-at ‘ſerat’ 19v40, var-
at ‘varat’ 23v35 og det fejlskrevne ‘rarat’ 36r17, veit-at ‘veıtat’
9v6 og þarf-at ‘þarꝼat’ 20r40 og som -a i fekk-a ‘ꝼecca’ 18v51,
rǽðr-a ‘reðra’ 18v27, skal-k-a ‘Scalka’ 19r30, skínn-a ‘ſcıɴa’
19r30, tér-a ‘tera’ 21v52 og var-a ‘vara’ 32r5 og 34r26.
I prosa optræder det i A som -at i er-at ‘Erat’ 27v26,

hef-k-at ‘heꝼkat’ 19r52 og mun-k-at ‘mvncat’ 8v10 og som
-a i er-a ‘Era’ 21r9 og 22r37, ‘era’ 6r44, 8v57 og 30r11,mun-a
‘mvna’ 6r57 og vǽri-a ‘verea’ 6v3.
I B bruges suffikset kun i poesi. Det manifesteres som

-at i flǿr-at ‘ꝼlerat’ 15v32 og gekk-at ‘Geccat’ 13r25, som -t i
á-t ‘at’ 13r31 og vildi-t ‘vıllꝺıt’ 13r32 og som -a i vex-a ‘vexa’
13r32.2

5.14 Infinitivmarkør

Infinitivmarkøren manifesteres konsekvent som ‘at’ hos
begge skrivere (× 418 i A og × 152 i B).

5.15 Interjektioner

Af interjektioner finder man i A putt (‘Putt’ 22r56) og vei
(‘Veı’ 31r40). I B finder man blot vei (‘veı’ 13r48).

1 Jf. desuden de i afsnit 5.11.14 og 5.11.23 omtalte konjunktioner hvars
og þars.

2 Snarere således end et svagt verbum vexa.
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Side e͛ er Side e͛ er Side e͛ er
1r 9 7 19r 7 17 29r 1 20
1v 6 16 19v 7 11 29v 18
2r 9 12 20r 5 10 30r 3 17
2v 8 12 20v 9 19 30v 4 26
3r 5 12 21r 7 15 31r 4 19
3v 9 15 21v 7 19 31v 1 17
4r 18 16 22r 5 14 32r 1 18
4v 9 11 22v 4 8 32v 1 17
5r 19 3 23r 4 8 33r 15
5v 7 14 23v 7 18 33v 1 16
6r 20 10 24r 3 13 34r 1 17
6v 18 10 24v 3 16 34v 2 16
7r 13 15 25r 2 8 35r 22
7v 20 16 25v 2 23 35v 23
8r 15 10 26r 5 16 36r 19
8v 4 14 26v 1 19 36v 18
9r 5 6 27r 1 22 37r 2 15
9v 11 15 27v 1 9 37v 1 20
18r 14 4 28r 5 12
18v 7 15 28v 14

Afsnit e͛ er Afsnit e͛ er Afsnit e͛ er
1 7 4 38 9 20 62 2 12
2 8 19 39 4 10 63 2 7
3 14 15 40 13 31 64 2
4 9 21 41 8 20 65 13
5 27 23 42 4 11 66 1
6 9 43 7 25 67 6
7 1 1 44 4 16 68 1 7
8 3 45 1 2 69 10
9 11 6 46 3 30 70 8
10 9 2 47 6 71 1 16
11 10 3 48 4 8 72 11
12 2 7 49 1 4 73 2
13 2 3 50 1 17 74 1 10
14 9 7 51 3 75 1 12
15 49 34 52 1 10 76 1 5
16 10 10 53 1 16 77 1 13
17 3 2 54 2 78 19
18 19 18 55 6 64 79 3
19 16 27 56 3 10 80 12
33 9 2 57 8 81 6
34 11 17 58 5 82 16
35 14 25 59 2 14 83 26
36 5 4 60 2 5 84 5
37 1 5 61 1 1 85 3 30

Tabel 5.245: Fordelingen af ‘e’͛ og ‘er’ (relativpartikel) i A
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6 Resultater og diskussion

I nærværende kapitel sammenfattes og diskuteres de vig-
tigste aspekter af den eksterne og interne variation. Af-
snit 6.1 rummer en opsummering af de vigtigste forskelle
mellem skriverne, mens afsnit 6.2 opsummerer og analy-
serer den vigtigste interne variation hos hver af skriverne,
herunder de forskellige håndskriftgeografiske tendenser.
I afsnit 6.2 behandles også spørgsmålet om spor af even-
tuelle sekundære interpolationer. I afsnit 6.3 følger en dis-
kussion af hvad analysen af forholdene i MskMS kan
bidrage med i relation til det mere generelle spørgsmål
om kriterier for skriveridentificering, inden kapitlet afslut-
tes med en redegørelse for dateringsspørgsmålet i afsnit
6.4. Ud over anførelsen af argumenter for dateringen af
MskMS indeholder det sidstnævnte afsnit en mere gene-
rel diskussion af eksterne dateringskriterier.

6.1 Ekstern variation

I analyserne i kapitel 3–5 er en række forskelle mellem
skriverne blevet noteret, og i nærværende afsnit skal de
vigtigste observationer sammenfattes hvad palæografiske,
ortografiske, orddannelsesmæssige, morfologiske og visse
andre forskelle angår. Dermed skabes også et bedre grund-
lag for diskussionen af de i afsnit 6.3 og 6.4 behandlede
spørgsmål.

6.1.1 Palæografiske forskelle
Som den palæografiske gennemgang af de enkelte graf-
klasser i kapitel 3 har vist, finder man mellem skriverne
en række forskelle af såvel makro- som mikropalæografisk
karakter. Forskellene kommer dermed til udtryk på både
grafklasse- og graftypeniveau.

6.1.1.1 Makropalæografiske forskelle
Fra et overordnet makropalæografisk perspektiv kan det
konstateres at grafklasseinventaret ikke er identisk, og at
visse grafklasser optræder med meget forskellig frekvens
hos de to skrivere.
Følgende grafklasser udmærker A, idet de enten slet

ikke optræder i B eller optræder i et i forhold til A sær-
deles begrænset antal tilfælde:

1. De simple og modificerede alfabetiske minuskelgraf-
klasser (herunder kapitæler) |f| (× 8), |ɴ| (hyppig i A,
kun × 3 i B), |ø| (hyppig i A, kun × 1 i B) og || (× 32).

2. De alfabetiske majuskelgrafklasser |C| (× 4), || (× 9)
og |D²| (× 2),1 |E²| (ca. 95% af tilfældene med ⟨E⟩),2
|Ę| (× 1), |F| (× 7), |L| (× 35), |N| (hyppig), |²| (× 5) og
|P| (× 3).

3. Ligaturgrafklasserne | | (× 13), || (× 1), || (hyppig
i A, kun × 1 i B) og || (hyppig i A, muligvis × 1 i B).

4. Abbreviaturgrafklasserne |ō| (× 2), |ø| (× 1), |ʀ| (× 3), |s|
(× 8),3 |ꝓ| (× 1) og (sandsynligvis) |ᴍ| (× 1).

5. Interpunktionsgrafklassen || (× 170).

På tilsvarende vis udmærker de følgende grafklasser B:

1. De simple og modificerede alfabetiske minuskelgraf-
klasser || (× 1), || (× 31 i B, muligvis × 1 i A), || (hyp-
pig),4 |ᴍ| (× 225 i B, × 40 i A), |ó| (× 32 i B, × 5 i A),
|ǫ| (× 60 i B, × 8 i A), || (× 7), |ꝛ| (hyppig i B, kun × 31
i A), |u| (× 700 i B, × 250 i A), |ú| (× 1), || (× 16 i B,
× 5 i A), |ꝩ| (hyppig), |ý| (× 1).5

2. De alfabetiske majuskelgrafklasser |D¹| (× 2),6 |É|
(× 1) og |I| (× 3).

3. Ligaturgrafklasserne || (× 3), || (× 10), |Ꜹ| (× 3), ||
(× 16), || (× 1), || (× 1), || (× 3) og || (× 1).7

4. Abbreviaturgrafklasserne |t| (× 1), |.| (× 50 i B, × 3 i A),
|| (hyppig) og || (× 2).

Det er således ikke mindst bemærkelsesværdigt at en
række grafklasser kun bruges i B på trods af den langt min-
dre tekstmængde i denne del af håndskriftet. Blandt disse

1 I B finder man |D¹|.
2 I de resterende tilfælde anvendes den i B gennemførte |E¹|.
3 I blot tre af de otte tilfælde er der tale om en egentlig abbreviatur.
4 Forholdet mellem |m| og || er ca. 99% : 1%.
5Desuden muligvis ||, men det enkeltstående eksempel er usikkert.
6 I A bruges |D²| og ||.
7Muligvis også || × 1, der imidlertid er noget usikkert læst, samt |ŋ|,
der dog muligvis optræder én gang i A.
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må særlig fremhæves ||, ||, |ꝩ|, || og || der optræder
med en vis frekvens (over ti belæg).
Ellers er det særlig bemærkelsesværdigt at kun to alfa-

betiske minuskelgrafklasser, |ɴ ø|, er blandt de for A ud-
mærkende grafklasser som optrædermed en vis hyppighed
(andre for A særegne relativt frekvente grafklasser er ma-
juskelgrafklassen |N|, ligaturgrafklassen || og interpunk-
tionsgrafklassen ||). Bortset fra abbreviaturen || og ligatu-
ren || udgøres alle de mere frekvente for B udmærkende
grafklasser til gengæld af alfabetiske minuskelgrafklasser,
nemlig |  ᴍ ó ǫ ꝛ ꝩ|. Det større antal hyppige alfabeti-
ske minuskelgrafklasser i B kan ses som udtryk for mindre
makropalæografisk ensretning i denne del af håndskriftet.
Der er i et ortografisk perspektiv tale om variantbetegnel-
ser som principielt ikke er nødvendige. Samtidig må det
dog påpeges at der i visse tilfælde er tale ommere eller min-
dre systematisk variation, hvoraf den mest systematiske er
den grafotaktisk betingede brug af |ꝛ|.
Yderligere to tendenser kan betragtes som udtryk for

mindre makropalæografisk ensretning i B, nemlig den
større tendens til anvendelse af 1) ligaturer og 2) accentue-
rede grafklasser.
Den eneste grafklassekategori med betydelig flere med-

lemmer i A end i B, er de alfabetiske majuskelgrafklasser,
hvilket rimeligvis hænger sammenmed det langt større an-
tal majuskelgrafer i denne del af håndskriftet. Det kan i øv-
rigt bemærkes at de fleste majuskelgrafemer også relativt
set er mere frekvente i A.1 Den hyppigere brug i A skyl-
des især den i afsnit 6.1.2.1 omtalte langtmere gennemførte
brug af majuskelgrafer i proprier, men den kan også tilskri-
ves det forholdsmæssigt større antal strofer i denne del af
håndskriftet, da begge skrivere i vid udstrækning anvender
majuskelgrafer i en strofes første ord.2Det større antal ma-
juskelgrafklasser i A skal derfor ikke betragtes som udtryk
for mindre makropalæografisk ensretning.

6.1.1.2 Mikropalæografiske forskelle
Der kan konstateres mikropalæografiske forskelle mellem
skriverne ved |a b B c ꝺ ð e ę ꝼ g G ɢ j k K M ¹ ƞ O p r
ſ S t T V x y Y z þ Þ æ ꜹ st a ı ɴ r v ᷓ  ꝝ – .|. De mest
bemærkelsesværdige eller markante af disse tilfælde synes
de følgende at være:3

1. De alfabetiske minuskelgrafklasser |a ꝺ ð ɢ ſ x y z|.

2. De alfabetiske majuskelgrafklasser |G ¹ O S T V|.

1Af hyppigere forekommende majuskelgrafemer med en mere udpræ-
get forskel i frekvens A og B imellem kan i alfabetisk rækkefølge næv-
nes ⟨B⟩ (36:2), ⟨E⟩ (550:90), ⟨F⟩ (110:8), ⟨G⟩ (100:20), ⟨H⟩ (250:40),
⟨J⟩ (275:35), ⟨K⟩ (145:2), ⟨L⟩ (35:0), ⟨M⟩ (375:11), ⟨S⟩ (650:80) og ⟨Þ⟩
(600:55).

2Ud over visse tolkningsmæssigt usikre eksempler i form af grafer an-
bragt i margenen og grafer indledende mindre poetiske stykker indlej-
rede i dialoger er ‘stor’ 25v2 eneste undtagelse fra brugen af majuskel-
graf ved strofeindledning i A. B rummer lidt flere undtagelser (i alt × 5,
fx ‘lıꝼſ’ 11r1).

3 Jf. de nærmere kommentarer til de enkelte grafklasser i afsnit 3.3.

3. Ligaturgrafklasserne |æ ꜹ st|.

4. Abbreviaturgrafklasserne |a v ᷓ  – .|.

Selv ikke i disse tilfælde er forskellene mellem skriverne
dog lige markante. De er generelt mindre bemærkelses-
værdige ved majuskelgrafklasserne, dels fordi de fleste af
de enkelte grafklasser er forholdsvis sparsomt belagt, dels
fordi man finder større intern variation i denne grafklasse-
kategori. Derimod synes forskellene særlig bemærkelses-
værdige ved de alfabetiske minuskelgrafklasser, hvor man
oftest finder mange belæg, og hvor forskellene ikke blot
kommer til udtryk i alternative mindre frekvente grafty-
per. Ved abbreviaturgrafklasserne er forskellene ligeledes
meget bemærkelsesværdige ved | ᷓ  –| (forskellig udform-
ning, herunder hældningsgrad) og |.| (forskellig placering i
forhold til firlinjesystemet).4 I det hele taget er det interes-
sant at man finder så forholdsvis mange bemærkelsesvær-
dige forskelle ved abbreviaturgrafklasserne med tanke på
hvor få medlemmer denne grafklassekategori har.
Selvom spørgsmålet om graden af mikropalæografisk

ensretning i hhv. A og B egentlig hører hjemme i analy-
sen af den interne variation, må den mindre grad af ens-
retning i B fremhæves også ved analysen af den eksterne
variation, idet en række af de konstaterede mikropalæo-
grafiske forskelle skriverne imellem udspringer af at man
ved nogle grafklasser i B kan registrere mere variation og i
visse tilfældemå skelnemellem flere graftyper. Af en sådan
variation må især den følgende fremhæves:

1. Den i forhold til grundtegnene mere skødesløse pla-
cering af accentstregerne.

2. Den større variation i udformningen af skaftets top
ved grafer med overlængde.

3. Den større variation (flere graftyper) ved |a b c ꝺ ꝼ G
ɢ k ¹ O p ſ t S y z þ ꜹ st –|.5

6.1.2 Ortografiske forskelle
En række forskellige typer ortografiske forskelle er blevet
konstateret mellem skriverne, hvoraf flere allerede er om-
talt i opsummeringen af de makropalæografiske forskelle.
I det følgende skal de ortografiske forskelle forsøges op-
summeret på mere systematisk vis.

4 Skrivernes forskellige placering af |.| gælder både ved brug som abbre-
viatur og som interpunktionstegn.

5 I enkelte tilfælde udviser A mere mikropalæografisk variation end B.
Der er imidlertid så at sige udelukkende tale om variation i udform-
ningen af majuskelgrafklasserne |B Ꝼ M T V Þ|. Afskrivere har for-
mentlig generelt ladet sig påvirke mere af forlægget ved skrivningen
af (sætningsindledende) majuskelgrafer (jf. note 3 på s. 409), og den
større variation i A skal formodentlig ses i lyset af de langt flere fore-
komster af majuskelgrafer i denne del af håndskriftet.

6.1.2
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6.1.2.1 Overordnede forskelle på tværs af
fonem-grafem-relationer

Somvigtigere eksempler påmere overordnede ortografiske
forskelle der ikke knytter sig til specifikke grafem-fonem-
relationer, kan de følgende nævnes:

1. Den i A langt mere gennemførte brug af majuskler
som første graf i proprier.1

2. Forskelle i praksis ved sammen- og særskrivning af
ord og orddele2 samt ved orddeling ved linjeskift (of-
tere praktiseret i A).

3. Den forskellige brug af accentstreg, både hvad fre-
kvens og specifik brug angår. Accentstreger er gene-
relt langt hyppigere i B (optræder bl. a. også ved dif-
tonger), og man finder i B ikke nogen overrepræsen-
tation i poesi, som det ses i A.

4. Den i A mere gennemførte tendens til anvendelse af
kapitæler for geminerede konsonanter (med undta-
gelse af den for B kendetegnende brug af ⟨s⟩ for /ss/).3

5. En række generelle forskelle i brugen af abbreviatu-
rer,4 navnlig ved ⟨a⟩/⟨ ᷓ⟩ (især forskellig forkortelse
af adv. svá og forskellig forkortelsesgrad ved /rá/ og
/vá/), ⟨e⟩ (langt hyppigere i A), ⟨ı⟩ (langt hyppigere
i A), ⟨ ͛⟩ (i A hyppigere for /ér/ og /Ir/; i B hyppigere
for /r/ og i forbindelsen ⟨ ͛r⟩ for /err/), ⟨ ᷑⟩ (hyppigere
i A), ⟨·⟩ (langt hyppigere i B) og ⟨–⟩ (nasalstreg langt
hyppigere i A, især for /n/).

Det er ikke mindst bemærkelsesværdigt hvor tydeligt
forskellene kommer til udtryk i abbreviaturbrugen med
hensyn til frekvens og/eller specifik brug.

6.1.2.2 Forskelle i fonem-grafem-relationer
En række forskelle i specifikke fonem-grafem-relationer er
konstateret, og flere af disse er allerede omtalt i redegø-
relsen for de makropalæografiske forskelle. I det følgende
redegøres der mere systematisk for vigtigere forskelle re-
laterede til hhv. vokalsystemet (afsnit 6.1.2.2.1) og konso-
nantsystemet (afsnit 6.1.2.2.2).5

1 I proprier er forholdet mellem egentlige minuskler, majuskler
og kapitæler ca. 57,5 % : 41,5 % : 1,0% i A, mens det i B er
ca. 91,9% : 8,6% : 0,4%.

2 Bemærk især den i A større tendens til sammenskrivning af præposi-
tionerne á og í med styrelsen.

3Ved /gg/ er forholdet mellem ⟨ɢ⟩ og ⟨gg⟩ i A ca. 97% : 3%, i B
ca. 58% : 42%. Ved /nn/ er forholdet mellem betegnelser hvori
hhv. ⟨ɴ⟩, ⟨ƞ⟩ og ⟨n⟩ indgår, i A ca. 62,8% : 36,4% : 0,8%, i B
ca. 0,4% : 11,7 % : 87,9%. Ved /rr/ er forholdet mellem ⟨ʀ⟩ og ⟨[rꝛ]r⟩
i A ca. 94,8% : 5,2%, i B ca. 79,6% : 20,4%. Ved /ss/ er forholdet mel-
lem ⟨s⟩ og ⟨ſſ ⟩ i A ca. 0,7 % : 99,3%, i B ca. 83,3 % : 16,7 %.

4 Se også kommentarer til en række specifikke skrivemåder i afsnit
6.1.2.3.

5Bemærk at forhold af orddannelsesmæssig karakter (fx forskelle re-
lateret til brug af kendte sideformer som afledninger på -end-/-ind-/
-ynd-) behandles i afsnit 6.1.3.

6.1.2.2.1 Vigtigere forskelle i vokalernes
manifestationen

Når det gælder vokalernes manifestation, kan der fra et
grafofonematisk perspektiv især fremhæves forskelle i
brugen af6

1. ⟨[Aa]v⟩: Den i A ikke helt sjældne brug af ⟨[aA]v⟩ for
/au/ – og i mindre grad /ǫ/– forekommer slet ikke
i B.

2. ⟨ę ⟩: Begge betegnelser har noget bredere reference i
B (særlig ⟨ę⟩).

3. ⟨u⟩ vs. ⟨v⟩: Langt hyppigere brug af ⟨u⟩ i B.

4. ⟨ꜹ⟩: Begge skrivere anvender (i varierende grad) ⟨ꜹ⟩
for /au/ og /ǫ/,menB anvender det desuden ikke helt
sjældent for /ø/.

Fra et fonografematisk perspektiv kan der især fremhæ-
ves forskelle i relation til manifestationen af

1. /ǿ/: Yngre skrivemåder som ⟨e ę ⟩ bruges i 92% af
tilfældene i B, men kun i 5% af tilfældene i A.

2. /ǫ/: ⟨o⟩ er den meget dominerende hovedbetegnelse i
A, mens ⟨ꜹ⟩ er (den ikke helt så dominerende) hoved-
betegnelse i B. Bemærk især at andenkomponenten i
brydningsdiftongen /jǫ/ i A næsten undtagelsesløst
skrives ⟨o⟩, mens ⟨ꜹ⟩ dominerer kraftigt i B.

3. /I/: ⟨e⟩ er en hel del sjældnere i B.

Ikke overraskende kan det noteres at de fleste af forskel-
lene ikke (primært) afspejler noget fonologisk, men sna-
rest skyldes forskellige rent ortografiske valg. Den vigtig-
ste undtagelse herfra er den meget forskellige grad af indi-
kation af sammenfald mellem ældre /ǽ/ og /ǿ/.

6.1.2.2.2 Vigtigere forskelle i konsonanternes
manifestationen

I konsonanternes manifestation er en række tydelige for-
skelle mellem skriverne blevet konstateret. Ved enkeltkon-
sonanterne kan der især konstateres forskelle ved

1. /d/: Langt flere eksempler på ⟨ð⟩ i B.

2. /f/ uden for stavelsesinitial stilling: Langt hyppigere
brug af ⟨v ꝩ u⟩ i B.

3. /g/: I adjektivformer på -(l)igt rummer B blot to til-
fælde med ⟨c⟩, som til gengæld er reglen i A. Pa-
latalt /g/ foran /ø/ markeres noget hyppigere i B.
Kun A rummer eksempler på (den tidlige) overgang
/gj/ > /j/ efter lang vokal.

6 Jf. også de i afsnit 6.1.1.1 omtalte betegnelser som (næsten) udeluk-
kende er belagt hos den ene af skriverne, fx den i B langt hyppigere
brug ⟨ǫ⟩ (for såvel /ö/ (< /ø ǫ/) som /ǿ/) og den i A langt hyppigere
brug af ⟨ø⟩ (i en række funktioner).

6.1.2.2.2
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4. /k/: Især de helt forskellige (temmelig systematiske)
regler for fordelingen af ⟨k⟩ og ⟨c⟩.

5. /m/: Langt hyppigere brug af nasalstreg i A. Langt
hyppigere brug af ⟨ᴍ⟩ i B (i former af maðr).

6. /n/: Langt hyppigere brug af nasalstreg i A.

7. /r/: ⟨ꝛ⟩ bruges kun sporadisk i A.

8. /s/: Noget hyppigere brug af ⟨s⟩ i B (især pga. brug i
proprier).

9. /t/: Især den i B betydelig hyppigere brug af ⟨tt⟩ og
af ⟨d ð þ⟩ i tryksvag udlyd.

10. /v/: Den hyppige brug af ⟨u ꝩ⟩ i B.

11. /þ/ uden for stavelsesinitial stilling: Langt hyppigere
brug af ⟨d⟩ i stedet for ⟨þ⟩ i B.

Ved de geminerede konsonanter kan der især konstate-
res forskelle i manifestationen af

1. /kk/: Især den i B noget hyppigere brug af ⟨cc⟩ frem
for ⟨ck⟩.

2. /mm/: Helt forskellige hovedbetegnelser.

3. /nn/: Stor forskel i hovedbetegnelserne. Generelt
langt hyppigere brug af ⟨n⟩ i B.

4. /pp/: Den helt dominerende betegnelse i A, ⟨⟩, er
blot belagt én gang i B, hvor hovedbetegnelsen er ⟨p⟩.

5. /ss/: ⟨ſſ ⟩ er næsten helt gennemført i A, mens ⟨s⟩ er
hovedbetegnelsen i B.

6. /tt/: Langt hyppigere brug af ⟨t⟩ i B.

Ved konsonantgrupper kan der særlig bemærkes for-
skelle ved

1. /ld/: Især den betydelig hyppigere brug af ⟨ll⟩ foran
⟨d⟩ (= /d/) i B og den langt hyppigere brug af ⟨ll⟩
foran ⟨z⟩ (= /(dental)s/) i A.

2. /nd/: Betegnelser der ellers bruges for /nn/, optræder
knap 100 gange i A for /n/ i forbindelsen /nd/, men
aldrig i B.

3. /ft/~/pt/: I eptir og sammensætninger hermed gen-
nemfører B ⟨f⟩, mens A med to undtagelser gennem-
fører ⟨p⟩.

4. /rl/: ⟨ll⟩ kun belagt i B, der også rummer langt flere
eksempler på ⟨rll⟩.

5. /rn/: En tydelig tendens i A til at /n/ i forbindelsen
/rn/ i udlyd skrives med betegnelser der ellers bruges
for /nn/.

6. /[þd]s/: Langt hyppigere brug af ⟨z⟩ i A.

7. /[nl]þ/: B synes i en række tilfælde at indikere over-
gang /[nl]þ/ > /[nl]d/ efter kort rodstavelse.

8. Refleksivformanten: Med undtagelse af enstavelses-
former af kveðask indikeres langt oftere -sk (frem
for -st) i A.1

I to tilfælde er det ikke usandsynligt at forskellenmellem
skriverne afspejler en reel sproglig (lydlig) forskel. Det dre-
jer sig for det første om overgangen /[nl]þ/ > /[nl]d/ efter
kort rodstavelse i B. Denne yngre overgang synes både at
komme til udtryk i omvendte skrivemåder med ⟨ð⟩ for /d/
og i direkte indikationer i form af skrivemåder med ⟨d⟩ for
/þ/. For det andet drejer det sig om den ligeledes nævnte
forskel i manifestationen af refleksivformanten.
I de øvrige tilfælde med forskelle i konsonanternes ma-

nifestation er det mindre sandsynligt (eller helt usandsyn-
ligt) at de afspejler reelle sproglige forskelle i skrivernes ta-
lesprog.Demå først og fremmest betragtes som forskellige
rent (orto)grafiske valg, som dog i visse tilfælde er resultat
af ældre lydudviklinger. En del af forskellene udspringer
af efterlevelse af forskellige kendte mere eller mindre faste
regler for fordeling af visse specifikke ortografiske varian-
ter. Dette ses navnlig ved 1) /k/ (især ⟨k⟩ ~ ⟨c⟩), 2) /kk/
(⟨ck⟩ ~ ⟨cc⟩) og 3) /r/ (⟨r⟩ ~ ⟨ꝛ⟩).2
Andre forskelle udspringer af forskellig forholden sig til

visse (gamle) neutralisationer, jf. ikke mindst bemærknin-
gerne til 1) /ft/~/pt/ og 2) /gt/~/kt/.
Atter andre skal ses i lyset af den forskellige grad af

morfofonemiske associationers indflydelse på ortografien,
jf. især bemærkningerne til 1) /ds/ (⟨z⟩ i A vs. ⟨dz⟩ i B) og
2) /þs/ (⟨z⟩ i A vs. ⟨[þðd]z⟩ i B).
Endelig skyldes en række forskelle forskellige valg af be-

tegnelser som principielt kan sidestilles, og som ikke ud-
springer af noget lydligt fænomen, jf. således bemærknin-
gerne til 1) /mm/ (især ⟨– –m⟩ i A vs. ⟨ ṁ⟩ i B), 2) /nn/
(⟨ɴ ƞ ɴ ƞ n⟩ i A vs. ⟨ n ƞ nn ṅ⟩ i B), 3) /pp/ (især ⟨⟩ i A
vs. ⟨p⟩ i B), 4) /ss/ (⟨ſſ ⟩ i A vs. ⟨s⟩ i B), 5) /v/ (især ⟨v⟩ i
A vs. ⟨v ꝩ u⟩ i B) og 6) /þ/ uden for stavelsesinitial stilling
(den noget forskellige fordeling af ⟨þ⟩:⟨ð⟩:⟨d⟩).3
Ser man nærmere på de fremhævede forskelle i spe-

cifikke fonem-grafem-relationer, er det ikke mindst be-
mærkelsesværdigt at den eksterne variation træder så tyde-
ligt frem ved konsonanterne. Desuden må det bemærkes
at størstedelen af forskellene i vokalernes manifestation
kan relateres til lydhistoriske forhold, nærmere bestemt or-
tografisk variation opstået som følge af visse fonemsam-
menfald (sammenfaldet mellem /ǫ/ og /ø/ og mellem /ǽ/

1 Forskellig manifestation af refleksivformanten må dog snarere rubri-
ceres som en morfologisk forskel.

2 I tilfældet /k/ kan forskellen mellem skriverne ydermere sættes ind i
et ortografihistorisk perspektiv (A følger en ældre skik).

3 I samme forbindelse kan nævnes forholdene ved /ld/ (⟨ld⟩ i A vs. ⟨lld⟩
i B) og /nd/ (/n/ skrives i A hyppigt med betegnelser der ellers bruges
for /nn/, hvilket aldrig er tilfældet i B). Som nærmere omtalt i afsnit
4.4.5.2.8 regner man ganske vist med at brugen af ⟨ll⟩ foran /d/ indi-
kerer en bestemt fonetisk kvalitet, men forskellen afspejler rimeligvis
ikke en fonetisk forskel mellem skriverne (bemærk desuden at de tra-
ditionelle regler ikke overholdes i B).

6.1.2.2.2
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og /ǿ/) og sænkningen af /e/ (ændringen i identifikatio-
nen af infortisvokalen /I/). Selvom lydhistoriske ændrin-
ger også ligger bag en del af den vigtige variation i kon-
sonanternes manifestation, spiller de en mindre domine-
rende rolle, idet en stor del af den pågældende variation
blot skyldes forskellige rent (orto)grafiske valg (undertiden
afspejlende kronologisk betingede tendenser der ikke af-
spejler lydhistoriske forhold). Det er desuden værd at be-
mærke at en vigtig årsag til at den eksterne ortografiske
variation kommer særlig tydeligt til udtryk ved konsonan-
terne, ikke mindst er de mange manifestationsmuligheder
ved geminerede konsonanter og en række konsonantkom-
binationer.

6.1.2.3 Variation på grafordsniveau ved visse
frekvente ordformer

En række vigtigere tilfælde med ekstern variation på graf-
ordsniveau i frekvente ordformer kan fremhæves, nær-
mere bestemt visse former af app. maðr (især dat. pl.),
pronominalformerne sér (forskellig forkortelsesgrad), þér
(forskellig forkortelsesgrad), honum (ældre (A) vs. yngre
(B) forkortelsespraksis), þann og þeir(r)a, verbalformen
og den relative partikel er (forskellig forkortelsesgrad),
præteritumformer af kveð(j)a (forskellig forkortelsesprak-
sis), præteritumformen mǽlti (forskellig forkortelsesprak-
sis), præp. frá (forskellig forkortelsesgrad) og konj. eða
(forskellig vokalbetegnelse). Da der er tale om frekvente
ordformer, er det ikke overraskende at de fleste forskelle
kan relateres til forkortelsessystemet. De kommer således
primært til udtryk i forskellig forkortelsesgrad eller i an-
vendelse af forskellige forkortelser.

6.1.2.4 En række forskelle i et grafotaktisk
perspektiv

Der er ikke foretaget nogen fuldstændig grafotaktisk ana-
lyse med opstilling af grafotaktiske regler som kendt fra
tilsvarende fonotaktiske analyser, men en række tegnkom-
binationer som optræder med en vis frekvens hos begge
skrivere er blevet undersøgt.1
For at få et overblik over forskellene i brugen af mere

frekvente betegnelser er de 60 mest frekvente kombina-
tioner af tre tegn (herunder grafisk grænse)2 blevet under-

1Det må samtidigt understreges at overvejelser af grafotaktisk karak-
ter også er indgået i såvel den palæografiske som ortografiske analyse
(jf. fx redegørelsen for brugen af ‖ꝺ¹‖ vs. ‖ꝺ²‖ og af ⟨r⟩ vs. ⟨ꝛ⟩), bl. a. fordi
en analyse af en skrivers interne variation må tage hensyn til variation
som udelukkende er af grafotaktisk karakter og eksempelvis ikke skal
ses i lyset af forskellig form for forlægspåvirkning. Som et interessant
eksempel på hvorledes en analyse af grafotaktiske forhold kan spille
en rolle for tolkningen af et lydhistorisk fænomen, kan der desuden
henvises til behandlingen af den eventuelle lukning af /þ/ til /d/ efter
kort rodstavelse i afsnit 4.4.5.2.16. Et andet interessant eksempel fin-
der man ved omtalen af Hreinn Benediktssons tolkning af nokkur- vs.
nökkur- i AM 519 a 4° (jf. s. 279).

2Med grafisk grænse (angivet som ‘#’) menes helt eller halvt mellem-
rum, linje- eller sideskift eller interpunktionstegn.

søgt i såvel A som B.3 For at sætte denne eksterne vari-
ation i relation til den interne variation hos den enkelte
skriver er A og B blevet inddelt i en række afsnit bestå-
ende af omtrent 7000 lemmatiserede ordformer således at
de grafotaktiske forhold kan klarlægges for forskellige dele
af de to skriveres produktion. Endelig er en række udvalgte
tegn blevet undersøgt på samme vis, nærmere bestemt de
på grundlinjen anbragte ⟨d⟩, ⟨ę⟩, ⟨f ⟩, ⟨k⟩, ⟨m⟩, ⟨ƞ⟩, ⟨o⟩, ⟨s⟩,
⟨y⟩ og ⟨ꜹ⟩ samt de som interlineære abbreviaturer anbragte
⟨a⟩, ⟨ı⟩, ⟨o⟩, ⟨ ͛⟩, ⟨ ᷓ⟩ og ⟨–⟩. De fuldstændige grafotaktiske
oversigter kan downloades fra nfi.ku.dk/publikationer/
webpublikationer/msk.
Ud over at demonstrere at en ikke uvæsentlig del af såvel

den interne som eksterne variation der er fremgået af kapi-
tel 4 og 5, også afspejles i en række grafotaktiske forskelle,
skulle de følgende bemærkninger gerne vise brugbarheden
af grafotaktiske undersøgelser ved skriversammenlignin-
ger. Det sidste diskuteres nærmere i afsnit 6.3.
Af de undersøgte tegnkombinationer synes forholdene

ved ⟨d⟩, ⟨f ⟩, ⟨k⟩, ⟨ƞ⟩, ⟨s⟩, ⟨ ͛⟩, ⟨ ᷓ⟩ og ⟨–⟩ særlig bemærkel-
sesværdige, idet ganske tydelige forskellemellem skriverne
træder frem, samtidig med at ikke alle forskelle udviskes af
intern variation hos den enkelte skriver. Ved de forskellige
tegn må især det følgende fremhæves:

1. ⟨d⟩: Den langt hyppigere brug af bl. a. ‘ꝼꝺı’, ‘ıꝺ#’, ‘ıꝺa’
og ‘ıꝺı’ i B. Forskellen skyldes den i B hyppigere brug
af ⟨d⟩ for /þ/ uden for stavelsesinitial stilling.

2. ⟨f ⟩: Den i B langt hyppigere brug af ‘eꝼt’, ‘#ꝼu’, ‘#ꝼꜹ’
og ‘oꝼ#’, og den i A langt hyppigere brug af ‘ıꝼ͛’ og
‘oꝼþ’. Den i B hyppigere brug af ‘#ꝼu’ og ‘#ꝼꜹ’ skyl-
des den hyppigere brug af ⟨u⟩ og ⟨ꜹ⟩ (for /ǫ ø/). Den
i B hyppigere brug af ‘eꝼt’ skyldes den specifikke brug
af ⟨f⟩ i eptir(-), og den i B hyppigere brug af ‘oꝼ#’
skyldes det større antal tilfælde med præp. of. Den i
A hyppigere brug af ‘ıꝼ͛’ (forekommer slet ikke i B)
skyldes tendensen til at foretrække den delabialise-
rede form ifir på bekostning af yfir. Den i A hyppigere
brug af ‘oꝼþ’ skyldes primært forskellig manifestation
af de ganske hyppige plurale (indikativiske) præteri-
tumformer af hafa.

3. ⟨k⟩: Den i A langt hyppigere brug af ‘ıkı’ og ‘ckı’ og
den i B langt hyppigere brug af ‘#k.’ og ‘ek#’. For-
skellene skyldes den meget forskellige applicering af
regler for fordelingen af ⟨c⟩ vs. ⟨k⟩.

4. ⟨ƞ⟩: Selvom visse kombinationer bruges af begge skri-
vere, er frekvensen generelt helt forskellig. Det skyl-

3Grundlaget for de grafotaktiske analyser er de tegn man finder i trans-
skriptionerne i XML-filerne, og tegninventaret svarer dermed stort
set til de tentative grafemer. Dog skelnes der mellem |f| og |ꝼ| (og |F|
og |Ꝼ|) og mellem en variant af |y| med og uden prik (‘y’ og ‘ẏ’). Des-
uden gengives ⟨d⟩ ikke som ‘d’, men som ‘ꝺ’. Skal grafotaktiske forhold
undersøges med skriversammenligning for øje, kan man ikke tage ud-
gangspunkt i egentlige grafemer etableret på basis af minimale par, da
man eksempelvis ikke ville kunne påvise interessant variation i tilfælde
med komplementær distribution af to grafklasser.

6.1.2.4
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des især at ⟨ƞ⟩ i større udstrækning anvendes for /nn/
i B.

5. ⟨s⟩: 18 af 25 kombinationer i A optræder slet ikke i B,
og 23 af 30 kombinationer i B forekommer ikke i A.
Det skyldes især at ⟨s⟩ i B i høj grad også bruges for
/ss/.

6. ⟨ ͛⟩: Den i A langt hyppigere brug af ‘ꝺ#͛’, ‘ꝼ͛#’, ‘g#͛’,
‘ga͛’, ‘n#͛’, ‘s#͛’, ‘t#͛’ og ‘þ#͛’ og den i B langt hyppigere
brug af ‘e#͛’, ‘hr͛’ og ‘r#͛’. Forskellene er først og frem-
mest et resultat af forskellig tendens til forkortelse af
visse pronominalformer på -ér, en i A større tendens
til forkortelse af /Ir/ og til anvendelse af forkortede
(delabialiserede) former af vb. gera, en i B mere gen-
nemført brug af forkortelsen ‘e’͛ og en i B mindre gen-
nemført brug af ⟨ʀ⟩ for /rr/ (‘hr͛a’ i B vs. ‘heʀa’ i A).

7. ⟨ ᷓ⟩: Den i B langt hyppigere brug af ‘qþᷓ’ (optræder
slet ikke i A). Den noget hyppigere brug af ‘ꝼmᷓ’ i A.
Den førstnævnte forskel skyldes forskellig manife-
station af den forholdsvis hyppige verbalform kvað,
mens den sidstnævnte skyldes forskellig manifesta-
tion af det forholdsvis hyppige adverbium fram.

8. ⟨–⟩: En række tydelige forskelle mellem skriverne.
De skyldes bl. a. forskellig brug i forbindelse med ⟨n⟩
og ⟨ƞ⟩, en generel tendens i A til hyppigere brug af
⟨–⟩ i funktion af nasalstreg og forskelligt valg af for-
kortelse af visse frekvente ordformer (fx honum og
konungs).

Som denne kortfattede gennemgang har vist, giver de
grafotaktiske forhold således direkte indikationer af inter-
essante forskelle mellem skriverne, ikke mindst af orto-
grafisk natur.

6.1.3 Orddannelsesmæssige forskelle
Den eksterne variation træder på orddannelsesmæssigt ni-
veau langt tydeligere frem i forbindelse med vokalerne
pga. en række sideformer med divergerende omlyds- eller
aflydsforhold.
De vigtigste tilfælde udgøres for det første af følgende

afledninger:

1. -end-/-ind-/-ynd- (A: -end- × 34, -ind- ×28 og -ynd-
× 5; B: -ind- ×8).

2. -in-/-un- i morginn (A: -un- næsten enerådende; B:
-in- × 5 og -un- × 1).

3. -(n)aðr/-(n)uðr (A: -u- ×6 ved siden af det alminde-
ligere -a-; B altid -a-).

For det andet af følgende andre tilfælde:

1. /á/~/ó/ i app. ván (/vá/ i B, i A også /vó/).

2. /e/~/a/ i superl. af góðr og vel (i A både /e/ og /a/,
i B altid /e/).

3. /e/~/i/, især i adjektivartiklen enn (/e/ meget almin-
deligere i A).

4. /e/~/ø/, især i former af verberne koma (altid /ø/ i A,
oftest /e/ i B) og gera (langt oftere /e/ i A).

5. /[eø]r/~/eyr/ i app. ørendi (B indikerer /eyr/, A in-
dikerer /ør/ × 23 og /er/ × 8).

6. /i/~/y/, især i former af vb.munu (former medmind-
er hyppige i B, men ikke belagt i A), i præp. yfir(-)
(/i/ meget dominerende i A, /y/ meget dominerende
i B) og i adjektivformenmiklu brugt adverbielt (/y/ og
/i/ i A, kun /i/ i B).

7. /o/~/u/, især i former af vb. munu, i mindre grad i
appellativerne fugl og gull (former med /o/ langt hyp-
pigere i A).

8. /ó/~/ú/ i det privative præfiks (ú-former langt hyp-
pigere i A).

9. /vǽ/~/ǿ/ i former af vb. koma (/vǽ/ i B, oftest /ǿ/
i A).

10. -ug vs. -ig i adverbier som þannig (oftest -ug i A, -ig
i B).

De vigtigste sideformer med divergerende konsonant-
forhold er de følgende:

1. /gl/~/l/ i ord som glíkr (/gl/ og /l/ i A, /l/ i B).

2. /Ir/~/I/ i præp./adv. fyri(r) (udlyd på såvel /Ir/ som
/I/ almindeligt i A, i B altid /Ir/).

3. -va vs. -ja i verberne sýkva/svíkja og syngva/syngja
(-ja i A, -va i B).1

Af andre forskelle kan særlig de følgende fremhæves:

1. aldregi~aldrigi~aldri (A har aldregi og to eksempler på
aldri, i B er aldrigi og aldri lige frekvente).

2. fyr~fyrir (forholdet mellem en- og tostavelsesformen
er 79% : 21% i A, 38% : 62% i B).

3. þó at~þótt (begge former frekvente i A, þó at langt al-
mindeligere i B).

1Bemærk at forskellen i konsonantforholdene ved sýkva/svíkja også
medfører en forskel i vokalforholdene.
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6.1.4 Morfologiske forskelle
Man finder blot få mere markante morfologiske forskelle
mellem skriverne. De følgende synes at være de vigtigste:1

1. ja-/jō-stammebøjning (B) vs. a-/ō-stammebøjning
(A) af adjektiverne fátǿkr og ríkr.

2. akk. sg.mask. engi (B) vs. (helt overvejende) engan
(A).2

3. Den meget forskellige bøjning af det indefinitte pro-
nomen nøkkurr (nekkverr/nakkvat) med forskellige
stammeformer (det i B meget dominerende nökkver-
er slet ikke belagt i A, hvor man finder nökkor-,
nökkvor- og nakkvar-).

6.1.5 Andre forskelle
Forskelle af anden karakter, fx leksikalsk, er ikke blevet
systematisk undersøgt, men det følgende er noteret:

1. I B er brugen af den sammensatte konj. áðr en (på be-
kostning af det usammensatte áðr) betydelig alminde-
ligere end i A.

2. Mens det negerende verbalsuffiks i B kun anvendes
i poesi, anvendes det i A i såvel poesi som prosa (og
ikke helt sjældent i prosa).

3. Mens præp. of er sjælden i A, hvor den i vid udstræk-
ning begrænser sig til poesi, er den hyppig i B og
belagt i hele denne del af håndskriftet i prosaisk kon-
tekst.

4. Ved enklitisk -k (ek) er dobbeltbetegnelse (som ek
settak þik) noget almindeligere i B.

6.2 Intern variation

Et vigtigt element i analysen af de to skriveres skrift og
sprog har været afdækningen af den interne variation hos
den enkelte skriver. I nærværende afsnit opsummeres de

1Ud over de her anførte morfologiske forskelle kan visse mindre be-
mærkelsesværdige forskelle noteres. Inden for substantivbøjningen
finder man variation hvad angår bøjningsklasse (ved tigr/tugr/tøgr,
þrándr/þróndr, sǫk ogDanmǫrk) og bøjningsendelser (i gen. sg. af ma-
skuline ia-stammer og dat. sg. af feminine i-/ō-stammer). Inden for
adjektivbøjningen finder man variation i bøjningen af adj. dyggr (wa-/
wō-stammebøjning i A, a-/ō-stammebøjning i B). Inden for prono-
minalbøjningen finder man forskelle i genitivformen af (þ)ér, yð(v)ar,
og i det possessive pronomen yðvarr (med og uden -v-) samt i det
demonstrative prononomen sjá/þessi (hyppigere yngre former i B).
Inden for verbalbøjningen finder man dels variation hvad angår bøj-
ningsklasse (ved ját(t)a og neita), dels en række andre bøjningsmæs-
sige forskelle (endelsen i 1. pers. sg. præs. konj. (-a vs. -i), endelsen
i 2. pers. sg. præs. ind. af vilja (forskel i frekvens af former med og
uden -t), præt. ind. af þurfa (/u/ vs. /y/) og refleksivformantens ma-
nifestation i 1. pers. sg.).

2 Bemærk dog at en tolkning som engan ikke kan udelukkes i B, omend
den ikke er sandsynlig (jf. afsnit 5.4.4.7). Ved engi kanman også notere
forskellen i gen. sg.mask./neut. (enkis i B, enskis i A).

vigtigste af de mange (spredte) iagttagelser i den palæo-
grafiske, ortografiske og morfologiske analyse.
Intern variation kommer til udtryk på alle de undersøgte

niveauer, nemlig på det palæografiske, det ortografiske, det
morfologiske, det orddannelsesmæssige og det leksikalske
niveau.

6.2.1 Palæografisk variation

6.2.1.1 Makropalæografisk variation
Makropalæografisk variation kan registreres hos begge
skrivere, men som begrebet er defineret i nærværende af-
handling (variation på grafklasseniveau inden for ét og
samme tentative grafem), er variationenmest udpræget i A.
Dette skyldes først og fremmest større variation i majus-
kelgrafklassernes manifestation,3 hvilket formentlig pri-
mært skal ses i lyset af det allerede flere gange omtalte langt
større antal majuskelgrafer i denne del af håndskriftet.4

6.2.1.2 Mikropalæografisk variation
Som allerede nævnt i afsnit 6.1 finder man større mikro-
palæografisk variation i B. Skriften fremstår langt mindre
regelret og ensartet end i A, først og fremmest pga. min-
dre regelrethed i udformningen af de enkelte grafers ele-
menter eller konstituenter. Mere overordnet kan dette be-
skrives som utilsigtet variation på mikropalæografisk ni-
veau, en variation der formentlig både udspringer af mang-
lende færdigheder og af mindre interesse for at overholde
en fast palæografisk norm. Selvom hånd B rimeligvis også
er professionel skriver, er den formentlig mest karakteri-
stiske umiddelbare forskel mellem skriverne det indtryk af
mindre træning som hånd B giver. Mens variationen på
graftypeniveau i A – lige som variationen på grafklasseni-
veau – først og fremmest kommer til udtryk ved en række
majuskelgrafklasser, nemlig ved |B Ꝼ GMN S T V Þ|,5
rummer B hovedsagelig variation på graftypeniveau ved
en lang række minuskelgrafklasser, nærmere bestemt ved
|a b c ꝺ ꝼ ɢ k p ſ t v y z þ ꜹ  st|.6Desuden kanman i B be-
mærke den i forhold til grundtegnene mere skødesløse pla-
cering af accentstregerne og den større variation i udform-
ningen af skaftets top ved grafer med overlængde.

3Det drejer sig om majuskelgrafklasserne |D²| (× 2) vs. || (× 10), |E¹|
vs. |E²| (forholdet er ca. 1:20), |Ꝼ| vs. |F| (forholdet er ca. 14:1) og |¹|
(ca. × 70) vs. |²| (× 5) vs. |N| (ca. × 40). Desuden finder man i A va-
riation mellem det hyppige |ꝼ| og det otte gange forekommende |f|.
I B finder man af tilsvarende variation blot |m| vs. || (forholdet er
ca. 1000:1).

4Til gengæld rummer B flere unikke minuskelgrafklasser, og relaterer
man grafklasserne til et fonem- eller grafemsystem, realiseres systemet
således mere varieret i B.

5 I A finder man desuden variation på graftypeniveau ved minuskelgraf-
klasserne |v æ|.

6Desuden ved majuskelgrafklasserne |G ¹ O S| og abbreviaturgrafklas-
sen |– |.

6.2.1.2
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6.2.2 Ortografisk variation
I de følgende to underafsnit belyses særlig to former for in-
tern ortografisk variation, nemlig variation på mere over-
ordnet fonografematisk niveau og variation på grafordsni-
veau ved visse frekvente ordformer.1

6.2.2.1 Overordnet fonografematisk variation
I bilag A er manifestationen af de enkelte fonemer opstil-
let i tabeller med udgangspunkt i de i afsnit 4.4 anførte
oversigter over de enkelte fonemers manifestation. Bilaget
giver en summarisk oversigt over hovedbetegnelserne for
de enkelte fonemer2 og illustrerer på mere overskuelig vis
graden af konsekvens i betegnelsen af disse. Som det frem-
går af de pågældende oversigter, varierer graden af konse-
kvens i de enkelte fonemers betegnelse betydeligt (jf. også
figur 6.1).
Betragter man vokalsystemet, er variationen ved de

korte vokaler størst ved /u/ (især i B), /ø/ og /ǫ/.3 Ved
de lange vokaler (herunder diftonger) er variationen størst
ved /ú/ (i B), /ǽ/ (især i A) og /ǿ/ (især i B). Ved infortis-
vokalerne er variation størst ved /U/ (især i B).
I konsonantsystemet er variationen ved de korte kon-

sonanter hos begge skrivere særlig stor ved /hl/, /k/, /m/
og ved /þ/ uden for stavelsesinitial stilling (især i B). Der-
udover er variationen i B stor ved /hr v/.4 Ved de lange
konsonanter er variationen hos begge skrivere stor ved
/kk mm nn/, i B desuden i udpræget grad ved /gg/.5 I det
hele taget må det understreges at man særlig ved de lange
konsonanter finder mindre konsekvens i betegnelserne i B.

6.2.2.2 Variation på grafordsniveau ved visse
frekvente ordformer

Selv ved frekvente ordformer finder man i en række til-
fælde udpræget ortografisk variation.6 Som mere interes-
sante tilfælde kan nævnes adskillige meget frekvente pro-

1Derimod omtales fx ikke den følgende form for variation nærmere:
1) En række tilfælde med variation mellem former med labialiseret og
ulabialiseret rodvokal: I former af pron. engi indikerer begge skrivere
hyppigt såvel labialiseret som ulabialiseret rodvokal. Det samme er til-
fældet i B i sg. præs. ind. af koma og i A i præt. af róa. 2) Variation
ved gengivelsen af specifikke fonemkombinationer i individuelle ord-
former: Eksempelvis varierer rodvokalens manifestation betragteligt i
udskrevne former af pl. præt. ind. af vera, og visse proprier manifeste-
res i A i nom. sg. både med og uden denasalering (jf. afsnit 5.2.1).

2Ud over /hl hn hr/ indeholder tabellerne derfor ingen redegørelse for
særlige (evt. forkortede) kombinationer.

3Desuden ved /y/, hvis der ikke tages hensyn til tilfælde med tidlig
delabialisering.

4 Pga. særlige (systematiske) forhold i B også ved /r/ (pga. den grafo-
taktisk betingede brug af ⟨ꝛ⟩) og ved /p/ (pga. anvendelsen af ⟨f⟩ i ord
som eptir).

5Også i A finder man variation ved /gg/, men i meget mindre omfang. I
B finderman, i modsætning til forholdene i A, desuden en del variation
ved /dd pp rr ss tt/.

6Bemærk at der i frekvente ordformer også kan forekomme morfolo-
gisk og orddannelsesmæssig variation. Jf. fx bemærkningerne til mor-
fologisk variation ved pron. sjá i afsnit 6.2.3 og til orddannelsesmæssig
variation ved pron. nøkkurr og vb. munu i afsnit 6.2.4.

nominalformer.7 Hos begge skrivere finder man således
udpræget variation ved pronominalformerne vér og hans
samt i alle kasusformer af pron. (þ)ér.8Desuden finderman
i A stor variation ved pronominalformerne þér, þann, þeir
og hverr, og i B ved ek, þú, þess og þeira.
Også i meget frekvente verbalformer og appellativer fin-

der man interessant nok en række tilfælde med udpræget
variation hos begge skrivere, fx i former af vb. gera og vera
samt app. bróðir (A), faðir (A), frǽndi (A), konungr (især
i A), maðr og orrusta (A). Mindre overraskende er den
store variation ved en række frekvente proprier, fxEysteinn
(A og B; se afsnit 5.2.3.1), Magnús (A; se afsnit 5.2.3.2) og
Sigurðr (A; se afsnit 5.2.3.3).

6.2.3 Morfologisk variation
Som det fremgår af afsnit 6.2.3, rummer såvel A som B en
række eksempler på morfologisk variation. Ved substanti-
verne kan følgende variation fremhæves:9

1. -r vs. -∅ i nom. sg.: son(r) og vin(r) (A og B).

2. -i vs. -∅ i dat. sg. af maskuliner: herr (A) og sjóðr (B).

3. En- vs. tostavelsesform i dat. sg.: faðir og -bróðir (A).

4. -u vs. -∅ i dat. sg. af femininer: I A ved fǫr, hǫll, ǫr,
Svíþjóð og proprier på -ey, i B muligvis ved lypting.

5. -s vs. -jar i gen. sg.: herr (A).

6. -s vs. -ss i gen. sg. af maskuline og neutrale ia-stammer
(A).

7. Variation i pluralbøjningen af maskuline sub-
stantiver: Såvel i- som rodstammebøjning ved
þrándr/þróndr (A).

8. Variation i pluralbøjningen af feminine substantiver:
Såvel ō- som i-stammebøjning ved sǫk (A og B) og jǫrð
(B). Såvel i- som rodstammebøjning ved rǫnd (B).

Ved adjektiverne kan følgende variation fremhæves i A:

1. Komparativdannelse med både -ar- og -r-: -meðr
(ǫlmeðr med -mennari, fámeðr med -meðri), ríkr og
vildr.

2. Superlativdannelse med både -ast- og -st-: fríðr.

7 Bemærk at variationen kun i en mindre del af tilfældene synes hånd-
skriftgeografisk betinget, i A er det dog tilfældet ved fx pronominal-
formerne þér (af þú) og honum.

8 I varierende grad findes i både A og B også variation ved pronomi-
nalformerne honum (især A), hennar (især B) og henni (især B) samt i
former af pron. annarr (især A) og pron. sjá, fx ved þessu(m) (især A)
og þessir (især A).

9Ud over de her nævnte punkter kunne også nævnes tilsyneladende
et eksempel på -endum vs. det almindelige -ǫndum i dat. pl. af en nd-
stamme (A). Da eksemplet både er enestående i A og i forhold til den
generelle sproghistoriske udvikling synes noget tidligt på færde, skal
formen dog muligvis blot kategoriseres som en skrivefejl (jf. afsnit
5.1.1.9).
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Ved pronomenerne er der først og fremmest kon-
stateret intern morfologisk variation i visse former af
sjá.1 Hos begge skrivere finder man både sjá og þessi i
nom. sg.mask./fem. (forholdet sjá:þessi er 29:35 i A og 4:13
i B) I A finder man derudover variation i dat. sg.mask. og
dat. sg. neut., idet man ved siden af det almindelige þessum
og þessu finder hvert ét eksempel på hhv. þeima og þvísa.
Hos begge skrivere finder man variation i manifesta-

tionen af den efterhængte artikel i akk. sg. fem. (med og
uden -i-), nærmere bestemt ved (-)fǫr (A), (-)gjǫf (B), sǫk
(A) og ǫr (A).
Ved verberne kan følgende variation fremhæves:

1. Variation i bøjningsklasse i A: ját(t)a er belagt som
både ē- og ō-verbum og neita som både ō- og ia-
verbum. Såvel ríta (st.) som rita (sv.) forekommer.

2. Visse ja-verber er i præt. part. belagt såvel med som
uden -i-: berja (A og B), leggja (A og B), skilja (B) og
telja (A).

3. Variation i refleksivformantens manifestation: -mk
vs. -mst i 1. pers. pl. (A og B). -sk/-zk vs. -st i 2. pers. pl.
(A). -sk/-zk vs. -st i supinum (i B i enstavelsesformer,
i A også i flerstavelsesformer efter vokal). -sk vs. -st i
andre flerstavelsesformer efter vokal (A).

4. Visse præteritopræsentiske verber er belagt med både
ældre og yngre endelser i pl. præs.: eiga (A), kunna
(A og B), mega (A), þurfa (B) og vita (A). Øvrige
præteritopræsentiske verber optræder kunmed ældre
endelser.

5. Andre forskelle i bøjningsendelser: Former med og
uden -t i 2. pers. sg. præs. ind. af vilja (A og B). For-
mer med og uden -r i 3. pers. sg. præs. ind. af þykkja
betinget af efterfølgende kontekst (A og B). For-
mer med og uden -m/-ð i plurale første- og an-
denpersonsformer betinget af efterfølgende kontekst
(A og B). Ældre og yngre (tredjepersons)form i
1. pers. sg. præs. konj. (B).

6. Varierende vokalforhold i visse bøjningsformer: fló
vs. flaug (A). hljópu vs. hlaupu (B). /u/ vs. /y/ i
præt. ind. af þurfa (B).

6.2.4 Orddannelsesmæssig variation
Hos begge skrivere finder man intern variation af orddan-
nelsesmæssig karakter, men dog i langt højere grad i A,
hvor det oftest drejer sig om variation i vokalforholdene,
først og fremmest det følgende:

1. /a/:/e/ (superl. af adv. vel og adj. góðr).

2. /ǽ/:/jó/:/já/ (app. sǽr/sjór/sjár).

1 Jf. dog også bemærkningerne til bøjningen af nøkkurr nedenfor under
opsummeringen af den orddannelsesmæssige variation.

3. /e/:/i/ (adv. snemma/snimma).

4. /e/:/i/:/y/ (afledninger på -end-/-ind-/-ynd-).

5. /i/:/ø/ (app. tigr).

6. /o/:/u/:/a/ (vb. munu).

7. /úa/:/ó/ (app. búandi/bóndi).

8. /vi/:/y/ (app. kvikvendi/kykvendi).

9. /ý/:/ǿ/ (proprier på -býr/-bǿr).

10. /A/:/U/ (appellativer på -(n)aðr/-(n)uðr).

Sjældnere drejer det sig om variation i konsonantforhol-
dene, men jf. det følgende:

1. /ggv/:/ggj/ (vb. byggva/byggja).2

2. /kv/:/kj/ (vb. ýkva/víkja).3

3. /kv/:/k/ (former af vb. koma og kveða).

4. /r/:∅ (præp./adv. fyri(r)).

I pron. nøkkurr finder man variation i såvel vokal- som
konsonantforholdene, idet tre stammeformer forekommer
(nökkor-, nakkvar- og nökkvor-).
I B har jeg af tilsvarende variation blot registreret det

følgende:

1. /kv/:/k/ (pl. præt. ind. af koma).

2. /m/:/mb/ (præp./adv. um(b)).4

6.2.5 Opsummerende bemærkninger til den
interne variation hos hver af skriverne

Spørgsmålet om hvorledes de to skrivere kan karakterise-
res i forhold til hinanden hvad graden og typen af intern
variation angår, skal her kort uddybes.
Betragter man den interne palæografiske variation, kan

der registreres tydelige forskelle mellem skriverne, hvil-
ket først og fremmest synes at bero på en mindre sikker
skriverhånd hos B. Man finder godt nok større makro-
palæografisk variation i A, men det skyldes næsten udeluk-
kende større variation i majuskelgrafklassernes manifesta-
tion, som nævnt formentlig blot pga. det langt større antal
majuskelgrafer i denne del af håndskriftet. Det kan således
næppe betragtes som et for A særlig kendetegnende træk.

2Om man skal tale om intern ortografisk variation eller leksikalsk va-
riation, afhænger af hvorledes man formelt anskuer forholdet mellem
verber på -va og -ja.

3 Bemærk at forskellen i konsonantforholdene ved ýkva/víkja ogsåmed-
fører en forskel i vokalforholdene.

4 I forbindelse med um(b) kan det desuden bemærkes at man finder ud-
præget (leksikalsk) variation mellem of og um.

6.2.5
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I B finder man til gengæld større mikropalæografisk vari-
ation (også ved frekvente minuskelgrafklasser), og da va-
riationen i de fleste tilfælde synes utilsigtet/usystematisk,
beror den formentlig på mindre træning.
Betragter man den interne ortografiske variation, kan

der ligeledes noteres en række forskelle mellem skriverne.
Mere bemærkelsesværdige forskelle hvad konsekvens in-
den for betegnelserne af det enkelte fonem angår, fin-
der man især ved /u/, /ú/, /ø/, /ǿ/, /U/, /gg/, /hr/, /k/,
/mm/, /p/, /pp/, /r/, /rr/, /ss/, /tt/, /v/ og ved /þ/ uden
for stavelsesinitial stilling.1 Med undtagelse af forholdene
ved /ø/ er tendensen helt entydigt den at hovedbetegnel-
sens andel er betydelig lavere i B. Også i grafem-fonem-
relationerne kan der således konstateres en klar tendens til
mindre ensretning i B, og også denne form for ortografisk
variation skal formentlig ses i lyset af mindre træning.
Når det gælder ortografisk variation på grafordsniveau,

kan der ikke i samme grad konstateres store overordnede
forskelle mellem skriverne. Også A rummer således mange
eksempler på variation i manifestationen af selv meget fre-
kvente ordformer.
B udmærker sig heller ikke i forhold til A ved en større

grad af morfologisk variation. Som fremgået af den oven-
stående redegørelse er denne type variation rent faktisk
større i A, dog ikke i mere udpræget grad end at det for-
mentlig skal tilskrives det større tekstkorpus.
Om det større tekstkorpus tillige er årsag til den i A

mere udprægede variation af orddannelsesmæssig karak-
ter, er mere usikkert. Graden af intern variation er nem-
lig så forholdsmæssig meget større i A at det ikke synes
rimeligt alene at betragte variationen som resultat af den
større tekstmængde. Da B i flere andre henseender synes
mindre sikker i efterlevelsen af en norm, kunne man fo-
restille sig at B i højere grad gengiver forlæggets brug ved
mere slavisk kopiering, mens A til gengæld oftere lader sin
egen norm komme til udtryk.Men da B i en række tilfælde
konsekvent vælger den yngre form, mens A benytter såvel
yngre som ældre former,2 synes en sådan tolkning allige-
vel ikke oplagt. Når der i sådanne tilfælde kan registreres
større variation i A, skyldes det måske at afstanden mel-
lem forlæggets brug og skriverens norm er såmeget større i
B’s tilfælde, hvorfor det har forekommet skriveren mindre
naturligt at overføre formerne direkte fra forlægget, mens
A’s noget mere konservative sprog (og formentlig større
selvsikkerhed som skriver) i højere grad har tilladt en så-
dan overførsel.

1 Jf. oversigterne over det relative forhold, angivet procentuelt, mellem
de forskellige betegnelser for hvert fonem i bilag A.

2Dette er eksempelvis tilfældet ved afledninger på -end-/-ind-/-ynd-
(B indikerer konsekvent -ind-), ved superlativ af adv. vel og adj. góðr
(B indikerer konsekvent /e/) og ved adv. snemma/snimma (B indike-
rer konsekvent /i/).

6.2.6 Nærmere analyse af den interne variation

6.2.6.1 Forskelle mellem poesi og prosa
En del af den interne variation udspringer hos begge skri-
vere af en delvist afvigende brug i hhv. poesi og prosa.
Bortset fra en i A klar overrepræsentation af accent-

streger i poesi og en i samme kontekst noget mere udpræ-
get brug af ⟨ę⟩ for /ǽ/ finder man imidlertid kun spredte
tilfælde med afvigende ortografisk brug inden for poesien
(som eksempler kan nævnes at seks af otte eksempler på
⟨ǫ⟩ optræder i poesi, herunder det i A enkeltstående ek-
sempel på ⟨ǫ⟩ for /á/ < //, og at seks af ni tilfælde med
⟨a⟩ i pl. præt. ind. af vera (vár-) optræder i poesi).
Hos begge skrivere finder man således generelt store lig-

heder mellem den ortografiske brug i poesi og prosa. I A
kan især fremhæves fordelingen af ⟨k⟩ vs. ⟨c⟩ (palatalreglen
dog en smule mere gennemført i poesi). I B kan især frem-
hæves den for skriveren særlig kendetegnende brug af ⟨ıꜹ⟩
for /jǫ/, de meget gennemførte indikationer af delabialise-
ring af /ǿ/, de særlige regler for fordelingen af ⟨k⟩ vs. ⟨c⟩
(i overensstemmelse med den yngre fra Den anden gram-
matiske afhandling kendte regel), manifestationen af /v/
(forholdetmellem ⟨v⟩, ⟨ꝩ⟩ og ⟨u⟩) ogmanifestationen af /þ/
uden for stavelsesinitial stilling (forholdet mellem ⟨þ⟩, ⟨ð⟩
og ⟨d⟩).
Hos begge skrivere finderman derimod i poesi en række

tilfældemed afvigelser fra forholdene i prosa på det morfo-
logiske, det orddannelsesmæssige og det leksikalske plan.
Af en sådan form for morfologisk variation kan især den

følgende fremhæves:

1. Forskellige bøjningsendelser ved substantiver: skógr
(gen. sg. -s vs. -ar; A) og fǫr (dat. sg. -u vs. -∅; A).

2. Forskellig komparativ- og superlativdannelse ved ad-
jektiver: vildr (komp.med -r- vs. -ar-; A) og fríðr (sup.
med -st- vs. -ast-; A).

3. Særlige pronominalformer i poesi: den stærkt bøjede
pronominalform øngr (A); den possessive pronomi-
nalform ossum (B).

4. Særlige verbalformer: hefr vs. hefir (B), segr vs. segir
(A og B) og supinumformen barzk vs. barizk (A).

5. Refleksivformanten: generel overrepræsentation af
‘-ſc’ (i stedet for ‘-z’) i flerstavelsesformer i poesi i A.

Når det gælder sideformer og leksikalsk variation, kan
følgende forskelle mellem poesi og prosa nævnes:

1. Substantivet girkr vs. grikkr (A).

2. Pronominalformen hánum vs. honum (A og B).

3. Infinitiven gørva vs. gera (A og B).

4. Visse præpositioner: of vs. um (A), und vs. undir
(A og B) og viðr vs. við (A).

6.2.6.1
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5. Visse adverbier: þannig/þinig vs. þannug, gǫrva
(A og B), heðra (B) og þaðra (B) kun belagt i poesi.

6. Konjunktionen síz kun belagt i poesi (A og B).

6.2.6.2 Håndskriftgeografiske tendenser i den
interne variation

Ved analysen af den interne variation er de registrerede
mønstre blevet sat i relation til håndskriftgeografiske for-
hold idet det er blevet undersøgt om der kan registreres
kodikologiske eller tekstuelle tendenser i fordelingen af va-
riantformerne. Forskellige aspekter af dette spørgsmål be-
lyses i de fem følgende underafsnit.

6.2.6.2.1 Afvigende forhold i første del af A og B
som resultat af forlægspåvirkning

I en lang række tilfælde er den interne variation kodikolo-
gisk betinget, således at et bestemt forhold (af ikke mindst
palæografisk og ortografisk art) er særlig udpræget i begyn-
delsen af hhv. A og B, hvor skriveren sandsynligvis har væ-
ret mere forlægstro. Denne variation kommer til udtryk på
flere niveauer, og som vigtigere tilfælde i A kan anføres:

1. Mere overordnet fonografematisk variation: ⟨e⟩ for
/I/ er særlig frekvent på første side. ⟨l⟩ (og ikke ⟨ll⟩)
foran /d/ (og i mindre grad /t/) er særlig frekvent
i håndskriftets begyndelse. ⟨ƞ ƞ⟩ (og ikke ⟨ɴ ɴ⟩) er
næsten enerådende i begyndelsen, men kun sporadisk
belagt i sidste del af A.

2. Variation på grafordsniveau: I app. orrusta og sam-
mensætninger hermed dominerer ⟨rr⟩ kraftigt i første
del af A, mens ⟨ʀ⟩ dominerer i sidste del af A. I pro-
nominalformen þeira optræder det ene eksempel med
skrivemåden ‘ꝧa’ på første side. Skrivemåden ‘vıþ’ (og
ikke ‘vıð’) er særlig frekvent i første del af A.1

3. Sideformer: I pronominalformen (þ)ér er de sjæld-
nere (ældre) former uden /þ/ noget hyppigere i be-
gyndelsen af A.2 I vb. munu optræder de sjældnere
formermed /u/ (frem for /o/) særlig i begyndelsen af
håndskriftet.3 Ved pron. nøkkurr kan det især bemær-
kes at stammeformen nökkvor-/nökkvot kun er belagt
i omtrent første halvdel af A. Konj. þó at er meget do-
minerende i første del af A, mens þótt er enerådende
i sidste del af A.

1At formenmed ⟨þ⟩ er inspireret af forlæggets brug, indikeres ikke blot
af den håndskriftgeografiske fordeling, men også af at A i tilfælde med
sætningsindledende ⟨V⟩ kun anvender formen med ⟨þ⟩.

2 Som ved við i A, og som omtalt nedenfor taler det ligeledes for for-
lægspåvirkning at B i former med (sætningsindledende) majuskelgraf-
klasser kun anvender former uden /þ/).

3En yderligere indikation af at forlægget formentlig har foretrukket
former med /u/ finder man i de i afsnit 6.2.6.2.4 omtalte fire tilfælde
i B med ⟨u v⟩ (i stedet for det i B almindelige ⟨ı⟩) i præt. af munu.

Forholdene ved ⟨ƞ ƞ⟩ vs. ⟨ɴ ɴ⟩ kan ikke umiddelbart si-
destilles med de øvrige tilfælde, da såvel ⟨ƞ⟩ som ⟨ɴ⟩ er så
frekvente. Som i andre tilfælde optræder den ene af beteg-
nelserne ⟨ƞ⟩ (og ⟨ƞ⟩) ganske vist kun sporadisk i slutningen
af A, men i og med at den på de første orten sider er næ-
sten helt enerådende og uhyre frekvent, vilman nødig alene
tilskrive den forlægspåvirkning. Situationen er formentlig
snarere den at A i sin egen norm har haft to mere eller min-
dre sidestillede varianter, ⟨ɴ⟩ og ⟨ƞ⟩, og at forlæggets brug
af ⟨ƞ⟩ i begyndelsen har fået ham til stort set at gennemføre
⟨ƞ⟩.Hvorfor A ret dramatisk ændrer praksis på 8r, kan ikke
umiddelbart afklares, men jf. den videre omtale af dette i
afsnit 6.2.6.2.5.
Også B rummer eksempler på kodikologisk betinget va-

riation der mest overbevisende kan forklares som større
forlægstroskab indledningsvis (og/eller på den selvstæn-
dige 25r, der ikke behøver at være skrevet i umiddelbar for-
længelse af den øvrige del af B). Som eksempler kan det
følgende nævnes:

1. Mikropalæografisk variation: ‖ꝼ²‖ ermeget klart over-
repræsenteret på første side (10r) og i lidt mindre grad
på den selvstændige 25r. ‖p²‖ bruges kun én gang helt
i begyndelsen af B. 12 af i alt 22 eksempler på ‖ſ³‖ fin-
des på første side. 10 af 34 eksempler på ‖þ²‖ optræder
på 10r og hele 12 på 25r (de resterende 12 eksempler
findes på 10v–13v). En lidt afvigende graftype af |z|
optræder på 25r.

2. Overordnet fonografematisk variation: Ud gennemB
mindskes brugen af ⟨u⟩ til fordel for ⟨v⟩.

3. Variation på grafordsniveau: Singulære præsensfor-
mer af koma med ⟨ǫ⟩ optræder først og fremmest
i begyndelsen af B. Skrivemåderne ‘ħo’ og ‘ħō’ (for
honum) er kun belagt på 25r, der ikke rummer ek-
sempler på den ellers dominerende skrivemåde ‘ħm’.
For pronominalformen þeira optræder skrivemåden
‘ꝧa’ kun i første del af B, hvor den til gengæld domi-
nerer. De seks tilfælde med skrivemåden ‘mð’ (með)
optræder alle på første blad i B. De seks eksempler
på ‘(.)t.’ (til) optræder på de to første blade i B. De
tretten tilfælde med ‘t ’ (til) optræder på den i B selv-
stændige 25r. Skrivemåden ‘eg’ (eigi) optræder næsten
kun i første del af B. Skrivemåden ‘s’ͣ (svá) er enerå-
dende på de første tre sider, mens udskrevne former
senere bliver mere almindelige.

4. Sideformer: Det privative præfiks manifesteres langt
oftere som ⟨v⟩ (frem for ⟨o⟩) i første del af B. Formen
braut er næsten enerådende i første del af B, mens brot
især anvendes i sidste del af B (ved siden af braut).
Præp./adv. fyr (og ikke fyrir) er noget hyppigere i be-
gyndelsen af B.

6.2.6.2.1
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Det må bemærkes at ikke alle forhold som udmærker
de første sider i B, nødvendigvis skal ses i lyset af direkte
forlægspåvirkning. Det gælder således formentlig ikke for:

1. Tilfældene med ⟨gıꜹ⟩ for /gø/. Alle fem eksempler
med ⟨gıꜹ⟩ i app. gørsemi og alle tolv eksempler med
⟨gıꜹ⟩ i relevante former af vb. gera optræder på de to
første blade i B (14 af 17 tilfælde endda på det første
blad).

2. Former med ⟨ꜹ⟩ (i stedet for ⟨o⟩) i første stavelse af
pron. nøkkurr er kun belagt i første del af B.

Når forlægspåvirkning betragtes som mindre sandsyn-
lig i tilfældene med ⟨gıꜹ⟩, skyldes det at brugen af ⟨ꜹ⟩
(og ikke ⟨o⟩) efter ⟨ı⟩ ellers er meget ualmindelig og der-
med et for B særlig kendetegnende træk.1 Om årsagen til
at der formentlig ikke er tale om forlægspåvirkning i til-
fældet nøkkurr, se afsnit 5.4.4.17.

6.2.6.2.2 Mindsket brug af forkortelser i en række
frekvente ordformer i A

En anden overordnet tendens i den håndskriftgeografiske
variation kommer kun til udtryk i A. I sidste del af A kan
der således spores en generel tendens til mindsket brug af
forkortelser i en række frekvente ordformer. Denne ten-
dens, der formentlig ikke skyldes forlægspåvirkning,2 er
noteret i følgende tilfælde:

1. Pronominalformerne sér (‘s’͛ vs. ‘ſer’),3 honum (‘ħō’ vs.
‘honō’),4 hon (‘h’ͦ vs. ‘hon’) og þann (‘ꝥ’ vs. ‘þaɴ’).

2. Former med þess- af pron. sjá (‘þs -’/‘ꝥs-’ vs. ‘þeſſ-’).

3. Verbalformen og relativpartiklen er (‘e’͛ vs. ‘er’).

4. Verbalformen var (‘v’ͬ vs. ‘var’).

5. Former af vb. gera uden for præt. part. (‘g-͛’ vs.
‘ger-’/‘gør-’).

6. Præp./adv. til (‘t ’ vs. ‘tıl’).

7. Præp./adv. við (‘v ’ vs. ‘vıð’/‘vıþ’).

8. Adv. brot(t) (‘btͦ’ vs. ‘brot’).

9. Adv. síðan (‘ſıꝥ’ vs. ‘ſıþan’).

1 Jf. nærmere omtale i afsnit 4.4.3.2.16 ved kommentarerne til bryd-
ningsdiftongen /jǫ/.

2Det kan naturligvis ikke udelukkes at den mere udprægede brug af
forkortede former af en række frekvente ordformer i begyndelsen af
A skal ses i lyset af et forlægs brug. Som en indikation heraf kunne
man således anføre de i note 5 omtalte forhold. Til gengæld taler de i
note 3 omtalte forhold imod at det generelt skulle gøre sig gældende.

3At B, som i flere henseender synes mere forlægstro, aldrig forkorter
ordformen, taler snarest imod at de i begyndelsen af A hyppigere for-
kortede skrivemåder skulle skyldes forlægspåvirkning.

4En lignende, men langt svagere tendens kan noteres i nominativ- og
akkusativformen hann (‘ħ’ vs. ‘haɴ’).

10. Adv. svá (‘s’ͣ vs. ‘ſva’).5

11. Adv. þegar (‘þeg’ͬ vs. ‘þegar’).

Denne tendens til mindsket brug af forkortede ordfor-
mer afspejles også på den i figur 6.2 anførte graf over an-
tal forkortelser pr. 100 ord i A fordelt på håndskriftsider,
selvom den generelle tendens ikke er så udpræget som i
de ovenfor anførte tilfælde. Til sammenligning anføres på
figur 6.3 den tilsvarende graf for B, hvoraf det tydeligt
fremgår at en tilsvarende tendens ikke kan registreres i
denne del af håndskriftet.
Årsagen til dette mønster kan ikke fastslås med sik-

kerhed, men forholdet skal muligvis ses i lyset af selve
planlægningen af håndskriftet og arbejdsdelingen mellem
skriverne. Når der efter det af B skrevne tredje læg kan
konstateres en klar tendens til mindre brug af forkortede
skrivemåder af de omtalte frekvente ordformer, er årsagen
muligvis den at A ikke længere har følt sig nødsaget til at
forkorte i samme grad som i håndskriftets to første læg.
Som fremgået af afsnit 3.2.2 har man ved den indledende
opdeling af arbejdet undervurderet tekstmængden i hånd-
skriftets to første læg, hvorfor man har været nødt til at
indsætte et nu tabt løst blad efter andet læg (inden B tager
over i tredje læg). Den højere forkortelsesgrad i de to første
læg skyldes muligvis at A har været opmærksom på proble-
matikken og anvendt flere forkortelser end han ellers ville
have gjort. Fra og med erde læg har det ikke været nød-
vendigt at tage denne form for hensyn, og A har kunnet
skrive mere i overensstemmelse med sin foretrukne prak-
sis, hvilket giver sig udtryk i tendensen til mindsket brug
af forkortelser i de omtalte frekvente ordformer. Er denne
tolkning korrekt, taler det i øvrigt snarest for at håndskrif-
tets oprindelige syvende læg, der nu er helt tabt, har været
skrevet af A.

6.2.6.2.3 Intern variation i overskrifterne
Som nærmere omtalt i afsnit 3.2.4.3 kan der registreres en
vis håndskriftgeografisk leksikalsk variation ved udform-
ningen af overskrifterne, idet de seks tilfælde med beskri-
vende overskrifter indledt af præp. um kun optræder på
30v, 31r og 34r (fem af seks tilfælde optræder endda i umid-
delbar forlængelse af hinanden som optakt til afsnit 59–63,
mens det sidste eksempel med um findes i en overskrift til
afsnit 75). Eksemplernes fordeling kombineret med visse
grammatiske fejl sandsynliggør at ikke blot rubrikator (A),
men også forlægget almindeligvis har brugt frá-typen,6
men at forlægget dog i en række tilfælde, muligvis første
gang i afsnit 59, har haft um.

5 Forholdene i B indikerer at forlægget formentlig har foretrukket for-
kortede former. På de første tre sider i B finder man således kun
forkortede skrivemåder, mens udskrevne former senere bliver mere
almindelige.

6 Flere forekomster af karolingisk |F| skal rimeligvis også tilskrives
forlægspåvirkning.

6.2.6.2.3
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Figur 6.2: Antal forkortelser pr. 100 ord i A fordelt på håndskriftsider
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Figur 6.3: Antal forkortelser pr. 100 ord i B fordelt på håndskriftsider

6.2.6.2.4 Spredt intern variation der kunne skyldes
forlægspåvirkning

En række tilfælde med intern variation skyldes muligvis
forlægspåvirkning selvom de hverken udmærker første del
af de to skriveres produktion eller optræder i poesi eller
overskrifter.
Hos begge skrivere finder man et mindre antal tilfælde

hvor andre dele end begyndelsen af håndskriftet udmærker
sig. I visse af disse tilfælde beror variationen rimeligvis på
forlægspåvirkning, omend konklusionen er mindre sikker.
Variationen kunne skyldes helt andre forhold, fx kunne
man forestille sig at skriveren midlertidigt har afbrudt ar-
bejdet og arbejdet på noget andet som kan have forårsa-

get en (midlertidig) ændring i brugen ved genoptagelsen af
arbejdet med MskMS. Er der tale om forlægspåvirkning,
skal den muligvis ses i lyset af ændringer i forlæggets brug.
Som eksempler på en sådan form for variation kan føl-

gende tilfælde nævnes fra A:1

1. Makropalæografisk variation: De 19 eksempler med
|E¹| (forstørret minuskel) i stedet for |E²| (uncial form)
er ikke jævnt fordelt i A. Bortset fra ét eksempel i
andet læg (‘Eẏþenꝺr’ 5v33) optræder alle eksempler i

1Andre (mindre bemærkelsesværdige) punkter kunne anføres. Jf. fx at
de syv eksempler med ⟨ę⟩ for /e/ alle optræder i sidste halvdel af hånd-
skriftet, og at de tre eksempler med ⟨æ⟩ for /e/ optræder på 5r–6v
(afsnit 11, 14 og 15).

6.2.6.2.4
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håndskriftets tre sidste læg (fra 24v og frem). Læg fire
rummer ét eksempel, læg fem rummer elleve eksem-
pler og læg seks rummer seks eksempler (fordelingen
synes ikke tekstuelt betinget).

2. Med undtagelse af ét usikkert eksempel på 1r optræ-
der alle godt fyrre tilfælde med skrivemåder med ⟨ ͛⟩
i former af svara på håndskriftets ni sidste blade (en
del af læg 5 og hele læg 6).

3. Pl. præt. ind. af koma manifesteres ni gange med ⟨ ͦ⟩,
fx ‘qmͦo’ 22r6 over for 48 tilfælde med ⟨o⟩, fx ‘como’
23r6. Bortset fra to eksempler på hhv. 1r og 6v findes
alle tilfælde med ⟨ ͦ⟩ på 19v–26r (afsnit 36–47), hvor
de er lige så frekvente som tilfældene med ⟨o⟩.

4. Fordelingen af refleksive flerstavelsesformer med ‘-ſc’
(i stedet for ‘-z’) er langtfra jævn. Formerne er således
næsten helt fraværende i første og andet læg, men til
gengæld særlig hyppige på de to sidste blade i erde
læg (bl. 24–25, afsnit 43–6) og dér endda lige så fre-
kvente som formerne med ‘-z’.1

Også i B er det sjældent at andet end første del udmær-
ker sig. Nævnes kan dog de sjældnere former med ⟨u v⟩
(i stedet for ⟨ı⟩) i præt. og inf. præt. af munu. Som omtalt i
afsnit 5.8.1.4.6 dukker disse former først op omkring mid-
ten af B, men da de også er i mindretal i anden halvdel af B,
synes det ikke rimeligt at betragte dem som repræsentan-
ter for skriverens norm. De er formentlig snarere udtryk
for forlægspåvirkning, men det er ikke umiddelbart let at
indse hvorfor den i tilfældet munu pludselig træder tydeli-
gere frem et stykke inde i B.2
Som flere gange noteret i de forskellige analyser skal en

række andre tilfælde med endnu mere spredt variation for-
mentlig også ses i lyset af forlægspåvirkning, men da der
ikke i samme grad kan registreres overordnede mønstre,
er det umiddelbart knap så interessant.3

1Bemærk i samme forbindelse at man i poesi finder en mere entydig
håndskriftgeografisk variation. Mens tilfældene med ‘-ſc’ generelt do-
minerer meget kraftigt i poesi, er det ikke tilfældet i håndskriftets sid-
ste læg, der blot rummer ét tilfælde med ‘-ſc’ over for tretten tilfælde
med ‘-z’.

2Under alle omstændigheder må betydningen af de forholdsvis få ek-
sempler på former med ⟨u v⟩ ikke overdrives.

3 Fra analyserne af forholdene i A kunne eksempelvis nævnes: 1) De
forholdsvis få tilfælde med ⟨ꝛ⟩. Bemærk at den i A klart mest domi-
nerende kombination med ⟨ꝛ⟩ er ⟨ðꝛ⟩. Hvis tilfældene med ⟨ꝛ⟩ – som
her antaget – skyldes forlægspåvirkning, synes forlægget i ret vid ud-
strækning at have anvendt ⟨ꝛ⟩ efter ⟨ð⟩. 2)Den sjældne skrivemåde ‘hō ’
(for honum). 3) De enkeltstående tilfælde med pronominalformerne
þeima og þvísa (i stedet for þessum og þessu). 4) Det enkeltstående til-
fælde med præp. ýr (i stedet for ór). 5) De to tilfælde med adv. aldri
(i stedet for aldregi).
Fra analyserne af forholdene i B kunne eksempelvis nævnes:

1) Brugen af accentstreg ved diftonger. 2) Tilfældene med ⟨ǫ⟩ for /ǿ/.
Hvis der er tale om forlægspåvirkning, er det interessant at ⟨ǫ⟩ én gang
også bruges for /ǽ/, idet det kunne indikere at /ǽ/ og /ǿ/ (i en vis
udstrækning) også er blevet sammenblandet i forlægget. 3) Tilfældene
med ⟨ǫ⟩ for /ǫ/, jf. især forholdene ved brydningsdiftongen /jǫ/, hvor
tilfældene med ⟨ǫ⟩ næsten helt begrænser sig til adv. mjǫk. At der er

6.2.6.2.5 Tekstuelt betinget intern variation
Afdækningen af tendenserne i den håndskriftgeografiske
distribution er en forudsætning for diskussionerne i afsnit
6.3 og 6.4. Denne del af analysen skal imidlertid også ses
i lyset af ønsket om at efterprøve om undersøgelsen kan
bidrage til en (delvis) afklaring af det omstridte spørgsmål
om de eventuelle forskellige tekstlag i Msk, altså om for-
hold i MskMS kan give sikrere indikationer om forekom-
sten af eventuelle sekundære interpolationer i Msk.
Som nærmere omtalt i afsnit 1.3.1.3 har man ikke mindst

diskuteret om demange forMskMS så karakteristiske tot-
ter også har stået i ÆMsk. Især de seks i YFlb manglende
totter er af visse forskere (fx Finnur Jónsson, Bjarni Aðal-
bjarnarson og Heinrich Gimmler) blevet betragtet som
senere indskud.4 Yderligere ti totter fremhæves i Bjarni
Aðalbjarnarson (1937, s. 154–59), idet de ud over ikke at
optræde i Hkr og Fsk både karakteriseres af en ganske
løs forbindelse til resten af stoffet og af forekomsten af en
række gentagelser, uden at Bjarni Aðalbjarnarson dog tør
sige noget om deres eventuelle status af senere interpola-
tioner.5 Som nærmere omtalt i afsnit 1.3.1.3 anfører Bjarni
Aðalbjarnarson tillige 24 andre stykker som “kunde skjæ-
res bort uten å efterlate noen arr”, men han mener dog at
kun ét af disse (historien om Giffarðr i afsnit 43/58) med
større sikkerhed kan betragtes som en senere interpola-
tion, idet den synes bygget omkring et indskud fra Ágrip.6
Gimmler (1976) er noget uklar i forhold til interpolations-
spørgsmålet, men ud over de seks i YFlb manglende tot-
ter regner han Þorsteins þáttr Hallssonar (A, 11/20), Þor-
varðs þáttr krákunefs (B, 26/41) og Odds þáttr Ófeigssonar

tale om forlægspåvirkning underbygges desuden af fire eksempler på
et fejlagtigt ‘mǫk’, hvoraf ét er rettet ved interlineær tilføjelse af et ⟨ı⟩,
idet en sådan fejltype formentlig lettest opstår ved mekanisk kopie-
ring (man finder ingen fejlagtige former i de hyppigere tilfælde med
⟨ꜹ⟩, skriverens normalbetegnelse for /ǫ/). 4)De to tilfælde med ⟨u v̇⟩
for /y/. Bemærk dog at begge eksempler optræder i verbalformen spyrr
(for yderligere kommentarer hertil, se afsnit 4.4.3.2.11). 5) I de sjæld-
nere tilfælde med ⟨c⟩ i initialstilling synes man at finde spor af palatal-
reglen. Da B ikke ellers følger palatalreglen, er forlægspåvirkning den
mest oplagte forklaring. 6) I pronominalformen (þ)ér, “I”, finder man
ved (sætningsindledende) majuskelgrafklasser kun de ellers sjældnere
former uden /þ/. 7)De to tilfældemed præp./adv. umb (og det én gang
forekommende sammensatte appellativ umbráð). 8) Præp./adv. um vs.
of. Med tanke på Footes (1955, s. 79) datering af “overgangen” af of til
um er den formentlig mest oplagte tolkning af de talrige forekomster
af of at de er overført fra et forlæg (jf. dog omtalen af de omvendte
skrivemåder i afsnit 5.9.21). Om tilfælde med um i B også er overført
fra det umiddelbare forlæg eller er indslag af skriverens egen norm,
er umuligt at sige, men bemærk at de er forholdsvis mere frekvente
på den selvstændige 25r, der synes at rumme flere andre tilfælde med
mere udpræget forlægspåvirkning. Dette kunne faktisk tale for at of
kunne være indført af B.

4De pågældende afsnit er 15/24 og 18/30 i A samt 21/36, 23/38, 25/40
og 28/43 i B.

5Det drejer sig om afsnit 11/20, 41/56, 50/65, 53/68, 55/70, 57/72 og
en del af 82/97 i A samt 26/41 og 32/47 i B, foruden 33/48 som begge
skrivere har bidraget til.

6 Som bemærket i afsnit 1.3.1.3 har Gade (2000) siden argumenteret for
at afsnittet om Giffarðr har stået i ÆMsk.
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(A+B, 33/48) for sekundære interpolationer.1 Andersson
&Gade (2000) regner derimod ikkemed noget nævnevær-
digt sekundært indskud af totter og henviser ikke mindst
til Louis-Jensen (1977, s. 77–8), der gør opmærksom på at
de seks i YFlb manglende totter alle findes i H-Hr, og at
placeringen (af visse af dem) heri taler imod at de skulle
være indsat uafhængigt af hinanden i henholdsvis H-Hr og
MskMS.2 Andersson & Gade (2000, s. 34) regner imid-
lertid med at totten Frá Óláfi konungi ok krákukarli (afsnit
39/54) kunne være et senere indskud.
Analyserne af den interne variation kan desværre ikke

bidrage til afklaringen af spørgsmålet om et eventuelt se-
kundært indskud af totter. Den tekstuelt betingede varia-
tion som i visse tilfælde kan noteres, er ikke af et omfang
som berettiger brugen af palæografiske, ortografiske, mor-
fologiske eller orddannelsesmæssige forhold i en argumen-
tation for sekundære indskud.
Den eneste mere markante ændring som sammenfalder

med en tekstuel grænse (ved en tot), er den ovenfor omtalte
ændring i brugen af ⟨ƞ ƞ⟩ vs. ⟨ɴ ɴ⟩.3 Som allerede bemærket
har A i sin egen norm formentlig haft to mere eller min-
dre sidestillede varianter, ⟨ɴ⟩ og ⟨ƞ⟩, men har i begyndelsen
(formodentlig pga. forlæggets brug) i udpræget grad fore-
trukket ⟨ƞ⟩. Som ligeledes noteret er det ikke let at indse
hvorfor A ændrer praksis fra og med 8r, men fordi ændrin-
gen er så markant og indtræffer så pludseligt, kunne man
forestille sig at en ændring i forlæggets brug ligger bag.
Som håndskriftet i dag er bevaret, indtræffer ændringen
fra og med Halldórs þáttr Snorrasonar, men et blad mang-
ler umiddelbart inden blad 8. Dette blad må have indeholdt
slutningen af beretningen om Magnús’ død og hvad der
svarer til tre afsnit i YFlb (Um þing Haralds, Um líkfǫr
Magnúss konungs og Um þing Haralds) og begyndelsen af
Halldórs þáttr Snorrasonar.4 Det kan derfor ikke udeluk-
kes at ændringen i brugen af ⟨ƞ ƞ⟩ vs. ⟨ɴ ɴ⟩ er indtruffet
allerede før Halldórs þáttr Snorrasonar. Skulle ændringen
imidlertid også i det fuldstændige MskMS være indtruffet
medHalldórs þáttr Snorrasonar, er det interessant i forhold
til diskussionen af eventuelle sekundære indskud af tot-
ter. Den pågældende tot er som nævnt ovenfor én af de
seks i YFlb manglende totter, og den er faktisk lidt ander-
ledes placeret i H-Hr. Louis-Jensen (1977, s. 77) har dog
gjort opmærksom på at placeringen i MskMS er “ualmin-
delig klodset”, idet den har afbrudt fortællingen om Þor-
kell geysas døtre (jf. YFlb), hvorfor det kan have været en

1 Som nærmere omtalt i 1.3.1.3 finder Gimmler det ikke usandsynligt
at flere andre stykker (såkaldte “Þættir-ähnliche Erzählstücke”) er se-
kundære indskud.

2 Som nærmere omtalt i afsnit 1.3.1.3 må det imidlertid fremhæves at
det eneste somLouis-Jensens tekstkritiske undersøgelser i denne sam-
menhæng viser, er at man ad tekstkritisk vej ikke kan nå bag omMsk2
(hvad totterne angår) og dermed ikke få sikre indikationer om totter-
nes stilling i ÆMsk.

3 Selvom det ikke kan tillægges stor vægt, kan det dog som yderligere et
punkt noteres at ovennævnte tot Frá Óláfi konungi ok krákukarli ind-
ledes af en trelinjeinitial og ikke den forventede tolinjeinitial (jf. af-
snit 3.2.4.3).

4 Jf. oversigten i bilag B.

nærliggende forbedring at flytte den lidt frem. Den tem-
melig klodsede placering i MskMS kunne dog også tale
for at der rent faktisk er tale om en sekundær interpola-
tion, og placeringen i H-Hr umiddelbart efter afslutnin-
gen på Magnúss saga góða kan måske også betragtes som
en så nærliggendemulighed at det omtrentlige sammenfald
med placeringen iMskMSmuligvis ikke behøver at tillæg-
ges så stor betydning i forhold til spørgsmålet om hvorvidt
en eventuel interpolation allerede er indtruffet i MskX (el-
ler tidligere).5Nogen yderligere sandsynliggørelse af at der
skulle være tale om et sekundært indskud synes imidlertid
ikke at kunne fremsættes, og det må understreges at æn-
dringen i brugen af ⟨ƞ ƞ⟩ vs. ⟨ɴ ɴ⟩ ikke er noget stærkt ar-
gument, da fænomenet jo ikke begrænser sig til Halldórs
þáttr Snorrasonar. Der er blot tale om en ændring i praksis
som muligvis er indtruffet i denne tot, men som videre-
føres i de efterfølgende tekster. Selv hvis der skulle være
tale om en markant ændring i forlæggets brug ved begyn-
delsen af den pågældende tot, behøver det naturligvis ikke
skyldes en sekundær interpolation. Det kunne også skyl-
des skriverskifte i forlægget.
Nærværende undersøgelse har således ikke kunnet af-

sløre sikrere indikationer af sekundære indskud i Msk,
men det er værd at understrege at dette naturligvis ikke
beviser at totter ikke er indskudt efter ÆMsk. Når de em-
piriske data ikke afslører eventuelle indskud, kan det blot
bero på senere skriveres udviskning af sporene. Eventuelle
spor af palæografisk og ortografisk karakter ville under alle
omstændigheder have haft svært ved at overleve. Dette in-
dikeres ikke mindst af den ovenfor og i afsnit 6.2.6.2.1 om-
talte tendens til kodikologisk betinget variation. En lang
række forhold der udmærker begyndelsen af hhv. A og B,
skal som allerede nævnt formentlig ses i lyset af større for-
lægstroskab i begyndelsen af afskrivningsprocessen. Når
det kan konstateres at skriverne i løbet af afskrivningspro-
cessen skriver mere ogmere i overensstemmelsemed deres
egne respektive normer, er det klart at det vil være vanske-
ligt at finde indikationer af eventuelle sekundære tekstlag i
form af afvigende palæografiske og ortografiske karakteri-
stika.6 Pga. de i mange henseender ret entydige tendenser
i den kodikologisk betingede variation kan man dog for-
mentlig tillade sig forsigtigt at konkludere at mest taler for
at skriverne af MskMS ikke selv har indskudt totter fra et
alternativt forlæg, med Halldórs þáttr Snorrasonar som en
mulig undtagelse.
Om det samme gælder for stroferne, er mindre sikkert.

Som nærmere omtalt i afsnit 1.3.1.3 behandles spørgsmå-
let om eventuelle sekundære indskud af strofer i Msk ud-
førligt i Andersson & Gade (2000, s. 25–57). Sagen er

5 Jf. stemmaet i afsnit 1.3.1.2.
6 På sammemåde som den omtalte kodikologisk betingede variation in-
direkte viser at det under alle omstændigheder ville være svært at finde
tydelige spor af eventuelle sekundære tekstlag, viser den ovenfor og i
afsnit 6.2.6.2.2 omtalte tendens til mindsket brug af forkortelser i en
række frekvente ordformer i A at variationen i denne del af håndskrif-
tet i en række tilfælde synes uafhængig af forlæggets brug, hvorfor
spor af et heterogent forlæg vil være vanskelige at finde.
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særdeles kompliceret, og i næsten alle tilfælde fremhæver
Andersson & Gade da også konklusionernes usikkerhed. I
diskussionen af mulige indskud omtales især strofe 59–63,
156, 165–70, 178, 221, 248–49, 252, 254–56, 257–61 (de fle-
ste eller alle), 262, 270–72, 281 og 283–85.1 Som bemærket
i afsnit 1.3.1.3 er Anderssons&Gades fremhævelse af en se-
nere bearbejders brug af et (skrevet) eksemplar af Sigurðar
bǫlkr særlig interessant i relation til MskMS. Denne se-
nere revidering skulle have ført til visse ændringer i begi-
venhedernes rækkefølge i prosafremstillingen, undertiden
med tautologiske beskrivelser til følge. Særlig interessant
er det at bearbejderen i sit forsøg på at skabe naturlige over-
gange mellem den gamle og den nye tekst undertiden får
skabt akavede eller ligefrem grammatisk forkerte sætnin-
ger, hvilket især er tilfældet ved strofe 262 og 281.2 Anders-
son & Gade konkluderer derfor at bearbejderen har væ-
ret vant til at kopiere, men ikke til at forfatte tekst, og de
finder det mest sandsynligt at revideringen er sket i selve
MskMS.Desuden kan strofe 158 og 190 fremhæves. Strofe
158 er identisk med anden halvstrofe af den ifølge Anders-
son & Gade (2000, s. 31–2) i Msk2 indskudte strofe 156,
når man ser bort fra en ændring af første linjes verr til
ferr i strofe 158. Andersson & Gade foreslår forsigtigt at
denne ændring kunne være indtruffet i MskX, men som
bemærket i afsnit 1.3.1.3 synes det umiddelbart rimeligere
at gå ud fra at det er sket mellem MskX og MskMS (eller
i MskMS). Strofe 190 rummer udsagnet ‘þıoð raɴ mvlſc
tıl møþı’ (23r31–32), hvor ‘mvlſc’ afspejler adjektivformen
mylsk. Det i prosakonteksten forekommende ‘vt a mvlſc’
(23r30) for det forventede ‘vt a mvl’ kan evt. forklares ved
at en senere skriver har misforstået adjektivet og overført
det som en propriumform til prosakonteksten. Læsningen
i F indikerer at ændringen ikke går tilbage til ÆMsk, og
denmå enten være foretaget iMskX eller iMskMS. Ende-
lig må der mindes om at A i andre tilfælde med sikkerhed
både har foretaget rettelser i strofer han selv har skrevet,
og fuldendt (og korrigeret) to strofer som hånd B har på-
begyndt, men ikke færdigskrevet (strofe 102 og 103).3
Betragter man ortografi og sprog i de af Andersson &

Gade (2000) særlig diskuterede strofer, finder man ikke
umiddelbart indikationer af et andet ophav end ved andre
strofer. Da skriverne, som nævnt ovenfor og nærmere om-
talt i afsnit 6.2.6.1, imidlertid i vid udstrækning også i stro-
ferne anvender deres egen ortografiske norm, vil det på den
anden side formentlig også være svært at finde sådanne in-
dikationer, selv hvis en given strofe skulle være indskudt i
selve MskMS. I denne forbindelse må et enkelt træk dog
nævnes, nemlig fordelingen af skrivemåder med ‘-ſc’ vs.
‘-z’ i refleksive flerstavelsesformer. Som bemærket i bl. a.
note 1 på s. 405 kan der registreres en klar håndskriftgeo-
grafisk variation, idet håndskriftets sidste læg blot rummer

1Alle de nævnte strofer optræder i A.
2 Jf. den nærmere redegørelse for dette i note 5 på s. 12.
3 For en nærmere beskrivelse af dette, se afsnit 3.2.5. Jf. i denne for-
bindelse den forsigtigt fremsatte tolkning af rettelsen af ‘hneckır’ til
‘hne⸌ẏ⸍ckır’ (for hneykir) i strofe 102 som indikation af at B kan have
haft tilgang til et alternativt strofeforlæg.

ét tilfælde med det i poesi ellers meget dominerende ‘-ſc’
over for tretten tilfælde med ‘-z’. Man kunne fristes til at
sætte dette i relation til Anderssons & Gades tese om at
en senere bearbejder har gjort brug af et skrevet eksemplar
af Sigurðarbǫlkr, idet de pågældende strofer netop findes i
håndskriftets sidste læg. De omtalte tilfældemed ‘-z’ findes
imidlertid ikke blot i stroferne af Sigurðarbǫlkr, hvorfor det
rimeligvis ikke er forklaringen.

6.3 Variation og skriveridentificering

Der har aldrig hersket tvivl om antallet og fordelingen af
skriverhænder i MskMS, og spørgsmålet om skriveriden-
tificering spiller derfor ingen central rolle i afhandlingens
analyser. Af især to grunde skal spørgsmålet alligevel om-
tales nærmere.
For det første kan de netop anførte redegørelser for

den eksterne og interne variation i MskMS bidrage til
diskussionen af hvilke kriterier der kan være mere eller
mindre relevante ved skriveridentificering. Som eksempel-
vis Björn Hagström har gjort opmærksom på, ligger ho-
vedproblemet ved skriveridentificering nemlig i skærings-
punktet mellem spørgsmålet om graden af ekstern og in-
tern variation:

Problemet ligger i skärningspunkten mellan två mot-
satta frågeställningar: hur stor likhet kan skilda hän-
der uppvisa i ortografi och paleografi? och: hur
stora variationer kan förekomma hos samma hand?
(Hagström 1975, s. 15)

For det andet skal den i nærværende afhandling frem-
satte model for håndskriftundersøgelser også tage højde
for faktorer med relevans for spørgsmålet om skriveriden-
tificering, da det er centralt formegen filologisk håndskrift-
forskning. Som det vil fremgå af afsnit 6.4, kan det bl. a.
spille en afgørende rolle ved datering (og lokalisering).4
I det følgende diskuteres forskellige kriteriers anvende-

lighed ved skriveridentificering på basis af tidligere forsk-
nings vurderinger og forholdene i MskMS. Der skal især
fokuseres på det omdiskuterede spørgsmål om palæografi-
ske vs. ortografiske kriterier, men nogen forskningshisto-
risk oversigt er der ikke tale om.5

4 Som det vil fremgå af det pågældende afsnit, har blandt andre Per-Axel
Wiktorsson og StefánKarlsson understreget den store værdi som skri-
veridentificeringer har som en form for faste holdepunkter ved kort-
lægningen af Nordens middelalderlige håndskriftlandskab.

5Længere overordnede diskussioner af kriterierne for skriveridentifi-
ceringer med mere eller mindre grundige forskningshistoriske per-
spektiveringer har i løbet af de seneste godt ti år fundet vej til meto-
diske afsnit i flere afhandlinger om nordiske middelalderhåndskrifter.
Jf. navnlig Johansson (1997, s. 82–93) ogMårtensson (2007, s. 75–83),
der rummer omtaler af metodiske bidrag i især følgende afhandlinger
om nordiske forhold: Rode (1974),Westlund (1974), Hagström (1975),
van Arkel (1979), Rode (1979), Westlund (1979), Gunneng (1981),
Haugen (1988), Gunneng (1992) og Bakken (1997). Ud over visse af
disse afhandlinger fremhæverDverstorp (2010, s. 55–6) ogsåHedlund
(2003). Spørgsmålet om skriveridentificering er naturligvis også blevet
diskuteret inden for palæografisk forskning internationalt, men hver-
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Bischoffs (1990, s. 44) beskrivelse af skriveridentifice-
ring som “one of the most fascinating and delicate tasks of
palaeography” må bl. a. ses i lyset af at disciplinen besvær-
liggøres af både systematisk og usystematisk intern varia-
tion.1
Den interne variation vil typisk føre til at man gør flere

skrivere ud af én og samme person,2 men det forekommer
naturligvis også at to skriftstykker tolkes som én mands
værk, selvom de er skrevet af to (beslægtede) skrivere. En
sådan fejltolkning, der formentlig lettest opstår ved under-
søgelsen af ret upersonlig skrift i mere formelle skriftarter
på højere skriftudførelsesniveau, vil formodentlig forud-
sætte at de to skrivere har fået samme skoling,3 og at de
måske oven i købet har arbejdet i længere tid i sammemiljø.
I flere arbejder om skriveridentificering diskuteres væg-

ten af hhv. palæografiske og ortografiske kriterier, og de
fleste forskere anerkender relevansen af begge områder.
Forskellen ligger i den nærmere prioritering, og da først
og fremmest i hvor stor betydning de ortografiske kri-
terier tillægges. I de fleste af de i note 5 på forrige side
anførte afhandlinger tillægges de palæografiske kriterier
størst vægt,4 men eksempelvis Hagström (1975) har frem-
hævet at man på trods af de palæografiske kriteriers for-
rang også bør inkludere ortografiske forhold. Endnu hø-
jere prioritering af ortografiske kriterier finder man i Hau-
gen (1988) og Bakken (1997), og i samme forbindelse kan
Stefán Karlsson nævnes. Selvom han ikke har skrevet læn-
gere metodiske redegørelser for principperne bag skrive-
ridentificering, har han i sine praktiske arbejder i høj grad
inddraget ortografiske forhold som et vigtigt kriterium. Et
direkte udsagn om værdien af ortografiske kriterier, nær-
mere bestemt de specifikke kombinationer af forskellige
træk, findes da også i Stefán Karlsson (1999, s. 144):

There have always, of course, been groups of scribes
who wrote individual characters and expressed indivi-
dual phonemes in the same way. But in writing in ge-
neral the graphic and orthographic possibilities were
so numerous that it is highly improbable that any two
scribes would adopt exactly the same combinations.

ken Johansson (1997) eller Mårtensson (2007) rummer nogen egent-
lig omtale af denne forskning (Mårtensson omtaler dog Gilissen 1973
ganske kort ved gennemgangen afGunneng 1992). Da spørgsmålet om
skriveridentificering er perifert for nærværende afhandling, skal der
blot henvises til følgende arbejder, der alle rummer en række yderligere
henvisninger: Gilissen (1973), Poulle (1974), Schlögl (1978 og 1980),
Bischoff (1990, s. 44–5) og Powitz (1998, s. 241–48).
1 Jf. afsnit 2.2.1.
2 Powitz (1998, s. 245) bemærker at man efter hans erfaring med sen-
middelalderlige håndskrifter oftere identificerer for mange end for få
skrivere. På samme vis bemærker van Arkel (1979, s. 27) i sin vurde-
ring af Eva Rodes og Börje Westlunds metoder til identificering af
skriverhænder i Holm perg 15 4° at det kunne se ud til at der findes
en korrelation mellem antallet af kriterier og det antal skrivere man
mener at kunne identificere.

3 Jf. Powitz (1998, s. 244).
4Dette gælder (i lidt varierende grad) eksempelvis for Lindblad (1954,
s. 239), Westlund (1974), Rode (1974), van Arkel (1979), Johansson
(1997), Mårtensson (2007) og Dverstorp (2010).

Argumenterne for palæografiske kriteriers forrang er
først og fremmest at ortografiske forhold lettere kan over-
føres fra forlægget og/eller – som især Johansson (1997)
har fremhævet – kan lade sig normere af skrifttraditionen
i et givet skrivermiljø.5 Man regner altså med at en skri-
vers skrift på mikro- og makropalæografisk niveau er langt
mere konstant end på ortografisk niveau. Desuden er det
blevet hævdet at den ortografiske variation – i stærk mod-
sætning til dele af den palæografiske variation – er temme-
lig begrænset fra skriver til skriver.6
Når det gælder de specifikke kriterier, harman ved palæ-

ografisk funderet skriveridentificering i nordisk sammen-
hæng generelt taget udgangspunkt i grafernes morfologi
og analyseret ligheder og forskelle i deres udformning (og
brug).7 Desuden har adskillige forskere fremhævet brugen
af mikropalæografiske kriterier,8 ikke mindst Johansson
(1997) og Mårtensson (2007), men også Rode (1974) og
van Arkel (1979). I Mårtensson (2007, s. 83) hedder det
således at man ved skriveridentificering må tage udgangs-
punkt i det mikropalæografiske niveau, og “[o]m några tyd-
liga skillnader då föreligger kan man betrakta saken som
avgjord, d. v. s. att det rör sig om skilda skrivare”.9
De specifikke kriterier ved ortografisk funderet skriver-

identificering er blevet mindre diskuteret, bl. a. fordi or-
tografiske forhold er blevet tillagt mindre betydning. Visse
kriterier omtales dog nærmere i nogle af de allerede nævnte
afhandlingermedmetodiske diskussioner. Efter at have ar-
gumenteret for at en fonografematisk analyse skal spille en
væsentlig rolle ved skriveridentificering, idet sammenstø-
det mellem skriverens underliggende fonologiske system
og forlæggets kommer til udtryk i løsninger som “more of-
ten than not testify to the scribe’s individuality” (Haugen
1988, s. 257), undersøger Haugen således en række over-
ordnede fonografematiske relationer i det islandske AM
645 4°.10 Også Bakken (1997, s. 22–4) anvender en række

5 I modsætning til Johansson mener Lindblad (1954, s. 235) – med hen-
visning til Spehr (1929, s. 167) – at man på Island ikke kan regne med
nogen særlig stærk normering forårsaget af skrifttraditionen i skriver-
miljøet. Andetsteds (s. 43) fremhæver han også hvor forskellig brugen
kan være hos to skrivere der har virket i samme miljø, med henvisning
til de to hovedhænder i AM 334 fol (jf. note 2 på s. 473).

6Det sidstnævnte argument fremsættes i Dverstorp (2010, s. 52) – se
kritik ndf.

7Dette gælder i øvrigt generelt for nordisk palæografi, ikke blot i for-
bindelse med skriveridentificering. I det i international forskning må-
ske mest systematiske bidrag til palæografisk baseret skriveridentifi-
cering, Gilissen (1973), tillægges grafernes morfologi da også størst
betydning, men yderligere fire elementer undersøges, nemlig duktus
(pennedragenes rækkefølge og retning), skriftvinklen (vinklenmellem
trykstreger og grundlinjen), formatet (forholdet mellem grafernes me-
dianbredde og -højde udregnet med hensyntagen til linjeafstanden) og
skriftens vægt (trykstregernes betydning for synsindtrykket beregnet
ud fra en formel).

8Også før den formelle introduktion af betegnelserne i van Arkel
(1979).

9 Johanssons fremstilling er noget mere nuanceret. Hans udgangspunkt
er at de indikationer om skriveridentitet som den makropalæografisk-
grafetiske analyse klarlægger, skal understøttes med mikropalæografi-
ske argumenter (jf. fx Johansson 1997, s. 159).

10Haugen undersøger manifestationen af /u ú v/ (⟨u⟩:⟨v⟩:⟨ꝩ⟩:⟨y⟩),
/ǽ/ (⟨æ⟩:⟨ę⟩:⟨ø⟩), /ǿ/ (⟨ø⟩:⟨ę⟩:⟨æ⟩:⟨ꜵ⟩:⟨ǫ⟩), /ø/ (⟨ø⟩:⟨ey⟩:⟨eo⟩),
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ortografiske kriterier i en undersøgelse af fem original-
diplomer udfærdigede i Vestfold 1333–46. Hun foretager
ingen overordnet fonografematisk analyse, men studerer
især visse specifikke betegnelser, herunder konsekvensen
i deres brug.1 Westlund (1974, s. 100) betoner især vig-
tigheden af at undersøge abbreviaturbrugen, idet han be-
mærker at det “bland ortografiska vanor sannolikt är bruket
av abbreviaturer som kan uppvisa den största variationen
från skrivare till skrivare”. Endelig kan det noteres atMår-
tensson (2007, s. 84) med henvisning til Bakken (1997) og
Lindblad (1954) bemærker at man ved brug af ortografiske
kriterier først og fremmest bør undersøge skrivningen af
særlig højfrekvente ordformer.
I det følgende skal de ovenfor anførte synspunkter på

forholdet mellem palæografiske (herunder mikro- og ma-
kropalæografiske) og ortografiske kriterier kort diskuteres
og sættes i relation til analyserne af den interne og eksterne
variation i MskMS.
Ved anvendelsen af palæografiske kriterier har flere fors-

kere særlig fremhævet brugen afmikropalæografiske krite-
rier. Mårtenssons ovenfor anførte udsagn om at man med
sikkerhed kan betragte det som to skriveres værk hvis ty-
delige mikropalæografiske forskelle foreligger, finder jeg
imidlertid for kategorisk, også uden skelen til forholdene
i MskMS. Mårtensson tager fx ikke højde for de tilfælde
hvor en skriver har anvendt to forskellige skriftarter i to
skriftstykker eller pludselig har ændret skriften på mere
markant vis i et og samme skriftstykke.2 Ved en analyse

/ǫ/ (⟨ǫ⟩:⟨ø⟩:⟨o⟩:⟨ꜵ⟩:⟨ꜹ⟩:⟨ei⟩), /I/ (⟨i⟩:⟨e⟩), /U/ (⟨u⟩:⟨o⟩), /ll/ (⟨ꝇ⟩:⟨ll⟩)
og /þ/ (⟨þ⟩:⟨ð⟩). Som del af den fonografematiske analyse nævner
han også punktet “Horizontal flipping of twig”. Hermed menes om
krogen på ⟨ę⟩ og ⟨ǫ⟩ vender mod højre eller venstre, en distinktion
som dog forekommer mig at høre hjemme på et lavere analyseniveau.
Haugen undersøger i øvrigt også andre aspekter end de fonografe-
matiske relationer, nemlig både hvad han kalder det grafonomiske
niveau og det fonologiske. I analysen af det førstnævnte niveau, der
har fået overskriften “Graphemics”, undersøges udformningen af
visse grafklasser, forekomsten af visse abbreviaturer og diakritika
samt dimensioner ved linjer og skriftflade (grafernes tæthed).
1Det drejer sig om brug af ⟨a⟩ for svarabhaktivokal, brug af ⟨ei⟩ for /e/,
den specifikke brug af ⟨e⟩ vs. ⟨æ⟩ (ingen leksikalske inkonsekvenser,
manglende brug af ⟨æ⟩ for /A/ og konsekvent brug af ⟨æ⟩ for ældre /a/
i visse ordformer, fx þat og þann), konsekvent brug af ⟨u⟩ for /v/ og
brug af ⟨fu⟩ for prævokalisk /f/ uden for stavelsesinitial stilling. Des-
uden undersøges visse fonemkombinationer, nemlig manifestationen
af morfofonemisk /gt/ som ⟨kt⟩ og manifestationen af /fn/ som en-
ten ⟨fn⟩ eller ⟨m⟩ foran dental. Ud over disse ortografiske træk under-
søges manifestationen af plurale præteritumformer af vb. sjá (‘som’
1. pers., ‘so’ 3. pers.) og en eventuel konsekvent brug af pronominal-
formernemér/mit (i stedet for vér/vit). Bemærk at Bakken undersøger
flere aspekter end ortografiske enkelttræk. I alt analyseres syv forhold,
hvoraf tre kan betragtes som rent palæografiske, tre som palæografiske
og/eller ortografiske og ét som rent ortografisk.

2Det sidste ses formentlig i AM 242 fol (c1350). Johansson (1997,
s. 178–81) har således argumenteret for at et tekstparti på 48v14–32 er
skrevet af samme skriver som resten af håndskriftet, selvom det umid-
delbart kunne se ud til at være en anden skrivers værk. Han mener at
situationen skal ses i lyset af at skriveren af en eller anden grund har
været påvirket af den palæografiske norm han har anvendt ved skriv-
ningen af en mere kursiv skrift. Som også Dverstorp (2010, s. 54) be-
mærker i et afsnit om skriveridentificering, er det interessant at Jo-
hansson, der selv er stor fortaler for brugen af mikropalæografiske

der udelukkende baserer sig på mikropalæografi, risikerer
man desuden let at fremanalysere for mange skrivere, idet
en ikke ubetydelig intern variation kan forekomme. Som
også Dverstorp (2010, s. 54) understreger, er det værd at
holde sig for øje at ligheder og forskelle kommer til udtryk
på såvel skriftartsniveau som på mikro- og makropalæo-
grafisk niveau.
Som fremgået af redegørelsen for den eksterne variation

i MskMS i afsnit 6.1 kan der da også konstateres tyde-
lige forskelle mellem skriverne på såvel makro- som mi-
kropalæografisk niveau.
Betragter man det makropalæografiske niveau, udmær-

ker en række grafklasser således hver af skriverne ved en-
ten at være unikke for én skriver eller ved at optræde me-
get hyppigt hos den ene og næsten ikke hos den anden
(jf. afsnit 6.1.1.1). Sammenholder man denne eksterne va-
riation på grafklasseniveau med den på samme niveau fo-
rekommende interne variation (hos hver af skriverne), er
det åbenlyst at en række mere frekvente grafklasser kan
betragtes som udmærkende for enten A eller B og dermed
udgøre et godt makropalæografisk kriterium ved skriver-
sammenligning. For A drejer det sig især om |ɴ ø |, mens
det for B især drejer sig om |ꝛ ꝩ |. Det er dog samtidig værd
at minde om at eksistens (omend nok så hyppig) vs. fra-
vær af en enkelt grafklasse aldrig kan danne tilstrækkeligt
grundlag for en afvisning af identitet mellem to skrivere.
En god indikation heraf er den i A hyppigt forekommende,
men i B næsten helt fraværende grafklasse |ɴ|. Selvom den
netop er blevet anført som eksempel på en for A udmær-
kende grafklasse, er den næsten helt fraværende i første del
af A (hvor der i stedet bruges |ƞ|). Selv grafklasser som på
basis af deres frekvens typisk vil blive betragtet som en del
af skriverens egen norm, kan altså helt mangle i lange pas-
sager. Bl. a. af denne grund må det understreges at det ved
skriversammenligning er centralt at undersøge det samlede
grafklasseinventar og basere konklusionerne på en under-
søgelse af det samlede for hver af de potentielle skrivere
udmærkende grafklasseinventar.
Brugbarheden af mikropalæografiske kriterier kan lige-

ledes indirekte aflæses af den i MskMS konstaterede in-
terne og eksterne variation. Af de i afsnit 6.1.1.2 anførte
grafklasser medmikropalæografiske forskelle mellem skri-
verne kan især |a ꝺ ð ꝼ ſ x y ᷓ  – .| fremhæves.3 Særlig be-
mærkelsesværdige synes forskellene at være ved minuskel-
grafklasserne |ꝺ ð y| og abbreviaturgrafklasserne | ᷓ  –|, idet
de alle optræder med en større frekvens, og idet forskel-
lene mellem skriverne ikke udviskes af mikropalæografisk

kriterier, i dette tilfælde faktisk baserer sin analyse på makropalæo-
grafiske kriterier.

3Mikropalæografiske forskelle finder man også ved en rækkemajuskel-
grafklasser, fx |S|, men det er formentlig usikkert at basere skriveriden-
tificeringer på den nærmere udformning af majuskelgrafklasserne, da
forlægspåvirkning synes betragtelig større i sådanne tilfælde. Dette er
allerede fremgået af adskillige kommentarer i nærværende afhandling,
men se også Lindblad (1954, s. 3 m. henv.), hvor det bl. a. hedder: “Det
står nämligen utom allt tvivel, att medeltida skrivare ofta vinnlagt sig
om att noggrant kopiera förlagans större bokstavstyper”. Jf. også Jo-
hansson (1997, s. 175).
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intern variation hos den enkelte skriver. Forskellene erme-
get tydelige og kan ikke blot tilskrives ydre forhold som va-
rierende skrivemateriale og divergerende skriftudførelses-
niveau. Det må understreges at den her anførte liste over
grafklasser med særlig bemærkelsesværdig mikropalæo-
grafisk ekstern variation gælder specifikt for sammenlig-
ningen af skriverne i MskMS. Ved sammenligning af an-
dre skrivere er andre grafklasser utvivlsomt mere interes-
sante. En indirekte indikation heraf finder man fx i til-
fældet |g|. Mens man i MskMS ikke finder nævneværdige
mikropalæografiske forskelle mellem skriverne ved |g|, er
grafklassen, som allerede noteret i afsnit 3.3.2, formentlig
den mest varierende minuskelgrafklasse i den klassiske pe-
riode, hvilket må bero på |g|’s morfologiske kompleksitet
(grafens komponenter kan trækkes temmelig forskelligt).
I mange tilfælde kan |g| derfor give en god indikation af
hvorvidt to skriftstykker er skrevet af samme skriver, men
altså ikke i tilfældet MskMS.
Som bemærket ovenfor har en række forskere kun til-

lagt ortografiske kriterier meget begrænset betydning ved
skriveridentificering. Ved undersøgelsen af folkesproglige
kilder forekommer dette imidlertid ikke umiddelbart be-
rettiget. Man har bl. a. fremhævet at ortografiske forhold
lettere skulle kunne overføres fra forlægget, men argumen-
tet fortjener at modificeres. Det er utvivlsomt rigtigt at for-
læggets brug kan sætte spor i afskriften, formodentlig især
i mindre trænede skriveres produktion, men særlig ét for-
hold må holdes for øje. De fleste skrivere følger i vid ud-
strækning deres egen ortografiske norm, bl. a. fordi kopie-
ringen ikke er sket graf for graf, og oftest rimeligvis ikke
engang ord for ord. Denne generelle tendens hos skriverne
til at følge deres egen ortografiske norm indikeres ikke blot
af forholdene i MskMS, men i høj grad også af analysen af
afskrivningsprocessen i bilag E og af tilfælde hvor to skri-
vere har fulgt et formodentlig ret ensartet forlæg, men hvor
afskrifterne alligevel udviser store ortografiske forskelle.1
Til argumentet om at særlig ortografien har ladet sig nor-

mere som resultat af skrifttraditionen i et givet skrivermiljø
må det bemærkes at man i hvert fald i visse skriptorier i
første række må have efterstræbt en vis palæografisk ens-
artethed (særlig i mere formel skrift).2 Dette er for så vidt
ikke underligt. Når man i et skriptorium har ønsket at ens-
rette skriften, har det formentlig ikke mindst skyldtes en
stræben efter homogene skriftprodukter, særlig fordi man
derved lettere har kunnet lade flere skrivere arbejde sam-
men på pragthåndskrifter uden at det har virket for forstyr-
rende for indtrykket af håndskriftets homogenitet. I dette
perspektiv må man forestille sig at rent æstetiske (palæo-
grafiske) forhold har spillet en betydelig større rolle end

1 Som nævnt i bl. a. note 2 på s. 473 er de to hovedhænder i AM 334
fol, der udviser ret forskellige ortografiske og palæografiske træk, for-
mentlig et eksempel herpå.

2 Jf. eksempelvis det af Gilissen (1973) undersøgte (pragt)håndskrift,
hvor man finder forbløffende få (mikro)palæografiske forskelle mel-
lem skriverne. Se ogsåWestlund (1974, s. 60) ogHedlund (2003, s. 41).

ortografiske, da palæografiske forskelle mere umiddelbart
springer i øjnene.
Dverstorps ovenfor anførte argument at den ortografi-

ske variation generelt er temmelig begrænset fra skriver
til skriver, kan jeg heller ikke tilslutte mig. Synspunktet
udspringer formentlig af hans fokusering på infortisvo-
kalernes manifestation.3 Anlægges et bredere perspektiv
med grundlag i en mere fuldstændig ortografisk analyse,
der både redegør for kvalitative og kvantitative forhold, vil
langt de fleste norrøne skriftstykker skille sig ud i forhold
til hinanden.4 Det må imidlertid betones at anvendelsen
af ortografiske kriterier kræver en grundlæggende analyse
af den samlede brug for tydeligere at kunne klarlægge den
enkelte skrivers norm og variationen inden for denne. En
sådan samlet analyse leveres i nærværende afhandling, og
analysen af den interne og eksterne ortografiske variation
i MskMS giver da også klare indikationer af ortografiske
kriteriers anvendelighed ved skriveridentificering.
At en grundig undersøgelse af de fonografematiske

(og/eller grafofonematiske) relationer kan udnyttes ved
skriveridentificering, indikeres af en række tilfælde med
bemærkelsesværdige forskelle i MskMS. Disse tilfælde
udmærker sig ved at den eksterne variation (forskellen
mellem skriverne) er meget markant og vel at mærke ikke
udviskes af intern variation hos den enkelte skriver. Ved
vokalernes manifestation må særlig fremhæves forskellene
ved /ǿ/ og /ǫ/. Ved /ǿ/ er yngre betegnelser som ⟨e ę ⟩
således meget hyppige i B hvor de anvendes i 92% af til-
fældene, mens det tilsvarende tal i A er 5%. Ved /ǫ/ er det
indbyrdes forhold mellem de forskellige betegnelser me-
get forskelligt hos de to skrivere. Mens ⟨o⟩ er den meget
dominerende betegnelse i A, er ⟨ꜹ⟩ (en ikke helt så domi-
nerende) hovedbetegnelse i B. Særlig markant er forskel-
len ved brydningsdiftongen /jǫ/, hvis andenkomponent i
A næsten uden undtagelse skrives ⟨o⟩, mens ⟨ꜹ⟩ dominerer
kraftigt i B. Ved konsonanternes manifestation må særlig
fremhæves forskellene ved enkeltkonsonanterne /k/, /r/,
/v/ og /þ/, de geminerede konsonanter /nn/, /pp/ og /ss/
samt konsonantforbindelserne /pt/, /ds/, /þs/ og visse til-
fælde med refleksivformanten. Ved /k/ er forholdet mel-
lem ⟨c⟩ og ⟨k⟩ således meget forskelligt hos de to skrivere,
og særlig bemærkelsesværdigt er det at forskellene beror
på efterlevelsen af to helt forskellige regler for betegnel-
sernes fordeling: mens A i meget vid udstrækning følger
den ældre palatalregel, følger B en yngre regel som ken-
des fra bl. a. Den anden grammatiske afhandling. Ved ⟨r⟩ er
det en meget markant forskel skriverne imellem at den i B
systematiske grafotaktisk betingede distinktionmellem ⟨r⟩
og ⟨ꝛ⟩ ikke kommer til udtryk i A, der blot rummer ganske
få eksempler på ⟨ꝛ⟩. Ved /v/ er en markant forskel at man i
B ved siden af den i A næsten helt gennemførte betegnelse

3Dette fokus skyldes formodentlig især Hagströms (1975) brug af
kriteriet.

4 Jf. i denne forbindelse det på s. 408 anførte udsagn fra Stefán Karlsson
om den ringe sandsynlighed for at to skrivere benytter samme kombi-
nation af fonemmanifestationer.
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⟨v⟩ hyppigt finder ⟨u⟩ og (især) ⟨ꝩ⟩. Ved /þ/ uden for stavel-
sesinitial stilling er en markant forskel den i B forholdsvis
hyppige, men i A næsten helt fraværende brug af ⟨d⟩ (på be-
kostning af ⟨þ⟩). Ved /nn/ kan store forskelle konstateres.
Mens de fem hyppigste betegnelser for /nn/ i A således er
⟨ɴ⟩ × 1350, ⟨ƞ⟩ × 850, ⟨ɴ⟩ × 210, ⟨ƞ⟩ × 56 og ⟨n⟩ × 10, er de
i B ⟨⟩ × 375, ⟨n⟩ × 160, ⟨ƞ⟩ × 73, ⟨nn⟩ × 63 og ⟨ṅ⟩ × 19. Ved
/pp/ er det meget påfaldende at A nærmest konsekvent
opretholder distinktionen mellem /p/ og /pp/, mens det
i udpræget grad ikke er tilfældet i B. Ved /ss/ er ⟨ſſ ⟩ næ-
sten helt gennemført i A, mens ⟨s⟩ er hovedbetegnelsen i B.
Ved /ft/~/pt/ kan der registreres en klar forskel ved ept-
ir og sammensætninger hermed, idet B gennemfører ⟨ft⟩,
mens A med to undtagelser gennemfører ⟨pt⟩. For etymo-
logisk /[dþ]s/ optræder den i A hyppige betegnelse ⟨z⟩ kun
helt sporadisk i B. I refleksivformantens manifestation kan
visse forskelle noteres. Især må forholdene i enstavelses-
former med stammeudlyd på -t og -ð fremhæves, idet -sk
i denne kontekst generelt er meget dominerende i A, men
næsten fraværende i B, når man ser bort fra vb. kveðask
(hvor -st til gengæld dominerer i A).
Selvom hverken de specifikke forskelle i fonografema-

tiske relationer eller omfanget af forskelle der kan kon-
stateres mellem skriverne i MskMS, uden yderligere un-
dersøgelse umiddelbart kan regnes for repræsentative for
andre middelalderskrivere, vil en analyse af den eksterne
fonografematiske variation givetvis også for andre skrift-
stykkers vedkommende kunne udnyttes ved afklaring af
skriveridentificeringsspørgsmål. Som allerede flere gange
fremhævet kræver det imidlertid en grundig og bredt fun-
deret ortografisk analyse, i hvilken også den interne fo-
nografematiske variation undersøges. Som undersøgelsen
af variationen i MskMS har vist, er det desuden centralt
ikke blot at undersøge den type ekstern variation som no-
torisk afspejler sproglige (lydhistoriske og dialektale) for-
hold. Som fremgået af ikkemindst variationen i konsonan-
ternes manifestation skyldes mange af forskellene simpelt-
hen forskellige rent ortografiske valg af betegnelser som
principielt kan sidestilles. Samtidig kan det være værd at
understrege at en undersøgelse af konsonanternes manife-
station ved skriversammenligning – i modsætning til hvad
man ofte får indtryk af ved læsningen af ortografiske be-
skrivelser af islandske håndskrifter –måske er endnumere
givende end undersøgelsen af vokalerne.1
Forholdene i MskMS synes i vid udstrækning at be-

kræfte Westlunds ovenfor anførte bemærkning om vig-
tigheden af at undersøge abbreviaturbrugen.2 Som bemær-
ket i afsnit 6.1 er det således bemærkelsesværdigt så tyde-
ligt skriverforskelle kommer til udtryk i abbreviaturbru-

1 Særlig givende synes undersøgelsen af geminerede konsonanter og
visse konsonantkombinationer at være, idet så mange forskellige ma-
nifestationer anvendes inden for samme periode.

2En systematisk undersøgelse af abbreviaturerne og deres funktion i
et større håndskriftkorpus med kronologisk og geografisk spredning
vil i øvrigt formentlig også kunne belyse adskillige forhold med re-
levans for studiet af skriftændringer og for bl. a. lokaliserings- og
dateringsspørgsmål.

gen i form af markante forskelle i frekvens og/eller spe-
cifik brug. Særlig tydeligt er det ved ⟨a⟩/⟨ ᷓ⟩, ⟨e⟩, ⟨ı⟩, ⟨ ͛⟩, ⟨ ᷑⟩,
⟨·⟩ og ⟨–⟩.
Relateret til undersøgelsen af forkortelsessystemet og

dets brug er i vid udstrækning analysen af højfrekvente
ordformers manifestation, da sådanne ordformer netop
ofte forkortes, og da en given ordform kan forkortes på så
mange forskellige måder.3 Som anført ovenfor fremhæver
Mårtensson (2007, s. 84) at man ved brug af ortografiske
kriterier først og fremmest bør undersøge skrivningen af
særlig højfrekvente ordformer, og der er da heller ingen
tvivl om at en sådan undersøgelse kan yde et vigtigt bidrag
ved skriveridentificering, og at den bør indgå i den samlede
analyse.
Som det fremgår af oversigterne over frekvente ordfor-

mers manifestation i kapitel 5, synes forholdene i MskMS
da også at bekræfte anvendeligheden af højfrekvente ord-
formers manifestation som kriterium ved skriveridentifi-
cering. Som opsummeret i afsnit 6.1.2.3 kan der nemlig
registreres en række vigtigere tilfælde med ekstern vari-
ation på grafordsniveau i frekvente ordformer.4 Bemærk
eksempelvis forskellene ved manifestationen af former af
app. maðr, pronominalformerne honum, þann og þeira,
præteritumformer af kveða og kveðja, præteritumformen
mǽlti og konj. eða.
Det må imidlertid understreges at brugen af selv meget

højfrekvente ordformersmanifestation ved skriveridentifi-
cering langtfra er uproblematisk. Når blandt andre Mår-
tensson har fremhævet deres anvendelighed, skyldes det
ikke mindst en forventning om relativt ensartet manifesta-
tion hos den enkelte skriver. At en sådan ensartethed imid-
lertid kun til dels forefindes, og i visse tilfælde endda kun
i meget ringe udstrækning, fremgår af analysen af den in-
terne variation iMskMS. Som opsummeret i afsnit 6.2.2.2
kan der i denne forbindelse bl. a. peges på den udprægede
interne variation hos begge skrivere vedmanifestationen af
pronominalformerne vér og hans samt alle kasusformer af
pron. (þ)ér. Hos begge skrivere finder man ligeledes stor
variation ved en række frekvente verber (fx i former af
vb. gera og vera) og appellativer (fx konungr (især i A) og
maðr). I A finder man desuden stor variation i manifesta-
tionen af pronominalformerne þér, þann, þeir og hverr og i
B i pronominalformerne ek, þú, þess og þeira. Af forholdene
i A at dømme synes det særlig centralt at advare mod over-
fortolkning af forskellig forkortelsesgrad i selv meget fre-
kvente ordformer. Det ses navnlig af de mange hyppige til-
fælde hvor en generel tendens til mindsket brug af forkor-
tede former kan spores i sidste del af A. Som fremgået af
afsnit 6.2.6.2.2 kan dette især iagttages ved pronominalfor-
merne sér, honum, hon og þann, former med þess- af pron.
sjá, verbalformen og relativpartiklen er, verbalformen var,
former af vb. gera uden for præt. part., præp./adv. til og við
samt adv. brot(t), síðan, svá og þegar.

3 Jf. i denne forbindelse fx Lindblad (1954, s. 42).
4 Jf. også bemærkningerne til variation på grafordsniveau i såvel A som
B i afsnit 6.2.6.2.1.
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Et aspekt af den ortografiske analyse som ikke er omtalt
i redegørelserne for tidligere forsknings argumentation for
kriterier ved skriveridentificering, men som formentlig vil
kunne anvendes som et af flere kriterier, er analysen af gra-
fotaktiske forhold. Værdien af grafotaktiske analyser for
bl. a. skriveridentificering og håndskriftgruppering frem-
hæves da også allerede af Francis (1962, s. 42–3). I mod-
sætning til Francis mener jeg imidlertid ikke at en sådan
analyse primært skal udføres på grafemniveau. Som note-
ret i note 3 på s. 395 bør udgangspunktet for en grafotak-
tisk analyse med skriveridentificering for øje være de eta-
blerede graftyper eller grafklasser og ikke de egentlige gra-
femer etablerede på basis af minimale par. Baseres under-
søgelsen på egentlige grafemer, vil man nemlig ikke kunne
påvise interessant variation i tilfælde med komplementær
distribution af to grafklasser.
Som fremgået af afsnit 6.1.2.4 kommer en lang række

af de registrerede ortografiske forskelle mellem skriverne
også til udtryk i grafotaktiske forhold. Af de undersøgte
tegnkombinationer synes forholdene ved ⟨d⟩, ⟨f ⟩, ⟨k⟩, ⟨ƞ⟩,
⟨s⟩, ⟨ ͛⟩, ⟨ ᷓ⟩ og ⟨–⟩ særlig bemærkelsesværdige, idet ganske
tydelige forskelle træder frem skriverne imellem, samtidig
med at ikke alle forskelle udviskes af intern variation hos
den enkelte skriver.
Man kan af den langtfra fuldstændige grafotaktiske

analyse af forholdene i MskMS nok tillade sig at kon-
kludere at en grafotaktisk analyse med redegørelse for
den enkelte skrivers foretrukne kombinationer af grafty-
per/grafklasser kan være med til at klarlægge karakteri-
stika ved skriverindividualiteten, men det er klart at man
må holde sig den ikke ubetydelige interne variation for
øje. Grafotaktiske analyser vil bl. a. kunne udnyttes ved
en indledende undersøgelse af homogeniteten eller hete-
rogeniteten i et (større) korpus. Særlig fordelagtigt vil det
formodentlig være i et ikke lemmatiseret og/eller mor-
fosyntaktisk opmærket korpus, hvor søgninger efter be-
stemte manifestationer af en given ordform vanskeligt la-
der sig udføre. En mulig strategi i sådanne tilfælde er først
at generere en frekvensordnet liste over samtlige tegn i
det givne korpus, hvorefter særlige tegn kan udvælges til
nærmere undersøgelse eventuelt suppleret med en oversigt
over samtlige kombinationer af tre på hinanden følgende
tegn for hele eller dele af det undersøgte korpus (afhængigt
af undersøgelsens fokus). Alene den frekvensordnede liste
over tegninventaret vil almindeligvis vise en række mere
markante forskelle mellem skriverne (i tilfældet MskMS
vil det eksempelvis umiddelbart fremgå at den i B meget
frekvente forkortelse ⟨⟩ slet ikke forekommer i A, og at
det i B meget hyppige ⟨ꝛ⟩ kun er belagt ganske få gange i
A, mens det i A meget frekvente ⟨ø⟩ til gengæld så at sige
ikke anvendes i B). Kombineres disse observationer med
en undersøgelse af forskelle i (udvalgte) tegnkombinatio-
ners frekvens, vil en række forskelle af ikke mindst orto-
grafisk karakter træde frem.1

1En sådan tilgang vil kunne indgå i større computerbaserede undersø-
gelser af skrivere og skriverskoler på tværs af flere korpora eller i ét

Som afrunding på dette afsnit om skriveridentificering
kan det være værd at minde om følgende udsagn fra
Hagström (1975, s. 6):

skrivarproblemet är olösligt i denmeningen, att forsk-
ningsresultaten inte är verifierbare. […] Bevisen i argu-
menteringen är sannolikhetsbevis, och det är tyngden
i resonemangen och den övertygande kombinationen
av exakta iakttagelser, som avgör graden av sannolik-
het.

Der kan på grundlag af nærværende afsnit ikke frem-
sættes nogen knivskarp konklusion hvad spørgsmålet om
skriveridentificering angår. Dertil er faktorerne for mange
og forskningen inden for feltet generelt for lidt udviklet el-
ler gennemført. Det er dog rimeligt at understrege at den
omtalte tyngde i ræsonnementerne bedst opnås ved at ind-
drage flest mulige kriterier ved skriversammenligninger.
Analysen af den eksterne og interne variation i MskMS
indikerer i hvert fald at det er muligt (og ønskværdigt) at
kombinere en række palæografiske og ortografiske krite-
rier.
Jeg tilslutter mig derfor de forskere som har understre-

get ortografiske kriteriers værdi ved skriveridentificering,
men vil betone nødvendigheden af en grundlæggende ana-
lyse af den samlede brug med henblik på tydeligere klar-
læggelse af den enkelte skrivers norm og den systemati-
ske variation inden for denne. I modsætning til Mårtens-
son (2007) mener jeg således at det generelt er en fejl ikke
at inkorporere en undersøgelse af de fonografematiske re-
lationer. Mårtensson mener at den interne variation gør
det meget vanskeligt at benytte en sådan tilgang, men som
analyserne i nærværende afhandling forhåbentlig har vist,
kan dette problem mindskes ved en grundig analyse af den
interne variation, i hvilken mulige årsager til variationen
forsøges belyst. I øvrigt må det bemærkes at forholdene i
MskMS har vist at den problematiske interne variation i
høj grad også kan observeres på det af Mårtensson fore-
trukne grafordsniveau (i højfrekvente ordformer).

6.4 Variation og datering

6.4.1 Indledende bemærkninger
Som fremhævet i afhandlingens indledning er daterings-
spørgsmålet centralt for sproghistorisk forskning, da spro-
gets manifestation i skrevne kilder må betragtes som den
vigtigste kilde for udforskningen af ældre tiders sprog,2
herunder talesproget. Man har ganske vist med rette ofte

større (mere komplekst) korpus. En forudsætning herfor er naturlig-
vis en homogen transskriptionspraksis.

2Andre vigtige kilder til rekonstruktion af tidligere tiders sprog er me-
triske forhold i den overleverede poesi, sammenligningen med be-
slægtede sprog (og andre stadier af samme sprog, ikke mindst dialek-
ter), samtidige sprogbeskrivelser, for islandskens vedkommende ikke
mindstDen første grammatiske afhandling, og i mindre grad påvirkning
af andre sprog, særlig gennem låneord.

6.4.1



Variation og datering 413

understreget at skriftsproget ikke giver noget eksakt bil-
lede af det talte sprog. Det skyldes bl. a. at man tidligt må
regne med eksistensen af et mere eller mindre veletable-
ret skriftsprog udtrykt i forskellige skrivernormer, at den
enkelte kilde i næsten alle tilfælde er en afskrift af en ori-
ginal med et ukendt antal mellemled og dermed rimeligvis
indeholder spor af en række sproglag, og at kilderne langt-
fra kan betragtes som repræsentative: bestemte genrer er
blevet nedskrevet, og kun et mindre udsnit af befolknin-
gen har ført pennen. Vil man som sproghistoriker fore-
tage en kobling til et formodet talt sprog, kræver det der-
for særlig grundige undersøgelser af de enkelte kilder og
deres skriftsystem. Sådanne undersøgelser er imidlertid af
central betydning, selv når man “blot” vil undersøge skrift-
sproget.Undersøgelserne og konklusionernemå under alle
omstændigheder bygge på de bedst muligt daterede kilder.
Ved håndskriftdatering anvendes en række forskellige

strategier, som i vid udstrækning er kontekstafhængige.
Fra et overordnet perspektiv kan der skelnes mellem in-
terne og eksterne kriterier, hvoraf de førstnævnte (interne)
generelt må betragtes sommere tungtvejende end de sidst-
nævnte (eksterne). Mens de eksterne kriterier baserer sig
på en mere generel relatering til ikke mindst sprog-, skrift-
og/eller boghistorien, tager de interne kriterier udgangs-
punkt i data som er specifikke for det pågældende hånd-
skrift.
Som i tilfældet MskMS kan tilstrækkelig gode interne

dateringskriterier dog ofte ikke anvendes,1 hvorfor man
må ty til de mindre sikre eksterne dateringskriterier.
I det følgende diskuteres først nogle grundlæggende

problemer ved ekstern datering (afsnit 6.4.2), hvorefter der

1Da interne dateringskriterier ikke spiller nogen rolle ved dateringen af
MskMS, skal de ikke diskuteres nærmere. Som uddybende eksempler
kan de følgende dog tjene: 1) Skriverens eller bestillerens navn optræ-
der i selve håndskriftet, eventuelt sammen med en dato, jf. fx anførel-
sen af såvel bestiller som skrivere i Flateyjarbók (om dette og flere an-
dre tilfælde, se StefánKarlsson 1999, s. 140–44). Selv når identificerin-
gen ikke kan knyttes til en historisk kendt person, kan sammenligning
med personer i diplommaterialet undertiden yde hjælp (for et særlig
interessant eksempel, se Stefán Karlsson 1999, s. 142–43). 2) Hånd-
skriftets tekstuelle indhold kan give direkte indikationer af dets alder,
fx må omtalen af et årstal eller en historisk begivenhed betragtes som
en sikker terminus post quem. 3) Information om senere ejere kan un-
dertiden belyse proveniensspørgsmålet og dermed lette dateringen af
håndskriftet (“arkivhistorisk”metode). 4)Viden om håndskriftrelatio-
ner kan bidrage til dateringen. Hvis et kendt forlæg kan bestemmes,
etablerer det naturligvis en terminus post quem for afskriften. 5) Til-
hørsforhold til en håndskriftgruppe kan udnyttes hvis ét eller flere an-
dre håndskrifter i gruppen er dateret (for omtale af en række eksem-
pler, se Stefán Karlsson 1999, s. 151–55). 6) Særlig fordelagtigt er det
når en skriver kan identificeres som skriveren af et (dateret) diplom,
men som påpeget i Stefán Karlsson (1999, s. 145–46) er tilgangen sær-
lig besværlig ved islandske håndskrifter fra før c1400, da diplomma-
terialet hverken er stort i omfang eller geografisk repræsentativt, og
da skriften i 1300-tallet generelt er forskellig i de to kildetyper (også
senere må man dog være opmærksom på at skriften kan være mere
konservativ i bøger, jf. Kjartan G. Ottósson 1988, s. 133). 7)Ved papir-
håndskrifter kan vandmærkets udformning undertiden anvendes som
dateringskriterium.Ved datering af islandske håndskrifter fra før 1500
spiller vandmærkedatering dog ingen rolle, da de tidligste papirhånd-
skrifter er fra 1500-tallet (fra dette århundrede er godt 50 papirhånd-
skrifter bevarede, jf. Már Jónsson 2003, s. 12).

redegøres for eksterne dateringskriterier i en række fak-
simileudgaver af islandske middelalderhåndskrifter (afsnit
6.4.3). Alt dette tjener som optakt til redegørelsen for de
vigtigste dateringsholdepunkter for MskMS i afsnit 6.4.4
og til omtalen af nogle indikationer af det umiddelbare for-
lægs alder i afsnit 6.4.5. Endelig sammenfattes de forskel-
lige aspekter af dateringsspørgsmålet i afsnit 6.4.6, og der
knyttes mere overordnede kommentarer til værdien af eks-
terne dateringskriterier på basis af den i MskMS registre-
rede variation.

6.4.2 Ekstern datering – nogle grundlæggende
problemer

At eksterne dateringskriterier betragtes som mindre sikre
end interne dateringskriterier, skal ses i lyset af en række
forskellige forhold.
Helt overordnet kan det noteres at der findes en propor-

tionalitet mellem dateringens sikkerhed og præciseringen
eller indsnævringen af detmiljø der relateres til. Det er der-
for vigtigt at forsøge at indsnævre miljøet, hvilket imid-
lertid langtfra er uproblematisk. Man kan således eksem-
pelvis ikke uden videre gå ud fra at skriveren af et givet
håndskrift stammer fra det miljø hvori håndskriftet er ble-
vet produceret. Han kan være vokset op ét sted, have lært
at skrive et andet sted og produceret håndskriftet et helt
tredje sted under større eller mindre påvirkning af skrift-
traditionen i det pågældende miljø.2
Et beslægtet problem udspringer af usikkerhederne re-

laterede til en given novations ophav og spredning. Når
det gælder palæografi og andre aspekter af kodikologien,
er novationernes spredning så godt som umulig at udtale
sig nærmere om på forskningens nuværende stadium. En
bedre afdækning af dette spændende forskningsfelt kræver
flere grundige palæografiske og kodikologiske undersøgel-
ser, både i form af kvantitative og kvalitative analyser.
Når det gælder brugen af sproglige dateringskriterier,

står man på noget fastere grund, men også her må der reg-
nes med en lang række ubekendte faktorer:
Som allerede antydet må ekstern sproglig datering base-

res på novationerne i kilden.3 Da det imidlertid ikke kun
er de alderdommelige træk der kan være overført fra for-
lægget, men også novationerne, kan man, som også Dvers-
torp (2010, s. 60) bemærker i et afsnit om ekstern date-
ring, som udgangspunkt blot finde frem til en terminus post
quem. I praksis kan en analyse dog i en vis udstrækning
også indsnævre dateringstidsrummet opad i tid, hvis det
kan påvises at træk som peger tilbage i tiden, tilhører skri-
verens egen norm og ikke udviser tegn på at være overført

2 Spørgsmålet om hvad der bestemmes ved proveniensbestemmelser,
diskuteres også kort i Wiktorsson (1992, s. 34) og Powitz (1976,
s. 131–32 m. henv.). Med henvisning til Bischoff betoner Powitz at
det ved proveniensbestemmelse på basis af palæografiske forhold ge-
nerelt er skriverens oprindelige uddannelsessted der (muligvis) kan
afdækkes.

3Dette gælder naturligvis ikke blot ved anvendelse af sproglige
dateringskriterier.
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fra et forlæg. Dette forudsætter imidlertid en særlig indgå-
ende analyse.
Helt grundlæggende må man have for øje at sproglige

novationer kan have været længe om at sprede sig. Som be-
mærket i Stefán Karlsson (1999, s. 139) har det vel generelt
taget i hvert fald 50–100 år før en sproglig novation har
spredt sig til hele det islandske sprogområde, og i visse til-
fælde endda betydelig længere,1 hvis den overhovedet har
nået udbredelse over hele Island.
Desuden må dialektforholdene på Island i ældre tid be-

tragtes som særdeles uklare. Én årsag hertil er den alle-
rede omtalte i såvel kronologisk som geografisk henseende
uheldige fordeling af diplommaterialet. Frem til c1400 er
blot omtrent 100 originaldiplomer bevarede, kun tyve fra
før c1350 og ingen fra før c1300. Mens situationen deref-
ter forbedres rent kvantitativt, er den geografiske fordeling
fortsat meget skæv, idet langt størstedelen af de bevarede
originaldiplomer er fra Nordlandet.2 En anden årsag til de
uklare dialektforhold er at dialektområderne på Island for-
mentlig ikke har været særlig velafgrænsede sammenlignet
med forholdene mange andre steder, et forhold som rime-
ligvis beror på flere faktorer. Helgi Guðmundsson (1977)
har således argumenteret for at den cirkulære udformning
af det islandske sprogområde har virket befordrende for
spredningen af sproglige novationer, idet spredningen kan
have løbet begge veje rundt om landet i en art knibtangs-
bevægelse, og blandt andre Stefán Karlsson (1999, s. 140)
har betonet at befolkningens temmelig udprægede mobili-
tet har spillet en vigtig rolle.3
I samme forbindelse kan der mindes om at det kan give

et fejlagtigt grundlag for bedømmelse af middelalderens
dialektforhold, når man slutter på basis af forholdene i ny-
ere tid. Et eksempel herpå er den i bl. a. afsnit 4.4.3.2.1 om-
talte diftongering af /ang/, der endnu ikke er fuldt gen-
nemført på Vestordene, på trods af at (ældre) eftermid-
delalderlige kilder synes at indikere udtale med såvel [a]
som [au] og [ai].4
I sin oversigtsartikel om datering og proveniensbestem-

melse fremhæver Stefán Karlsson (1999, s. 143) desuden
det dateringsmæssige problem som eftervirkningerne af
pesten i 1402–4 medførte. At en tredjedel af befolkningen
døde, synes at have bevirket en betydelig nedgang i hånd-

1 Jf. fx den i afsnit 4.4.3.2.11 omtalte delabialisering af /y ý ey/.
2 For en oversigt over originaldiplomernes kronologiske og geografiske
fordeling, se Stefán Karlsson (1963, s. xviii–xix). Udtrykt i procent
er den geografiske fordeling af originaldiplomerne frem til c1450 den
følgende: Norðlendingaórðungr 73%, Vestfirðingaórðungr 14%,
Sunnlendingaórðungr 8% og Austfirðingaórðungr <1%. Endelig er
en restgruppe på 4% af diplomerne skrevet uden for Island eller ikke
forsynet med stedsangivelse.

3Man har i denne forbindelse bl. a. peget på 1) at præsterne flyttede og
ofte virkede langt fra deres fødested, 2) at medlemmerne af de rigeste
familier flyttede i forbindelse med giftermål og arv af gårde andetsteds
i landet, 3) at en del skrivere har været omrejsende, 4) at altingssam-
lingerne har samlet folk fra forskellige egne, 5) at elever er kommet til
de få skoler fra mange forskellige egne, og 6) at det betydelige sæson-
arbejde, der har fundet sted siden senmiddelalderen, har bidraget til
komplekse dialektforhold.

4 Jf. Haraldur Bernharðsson (1999, s. 126–29 m. henv.).

skriftproduktionen, og kun ret få håndskrifter er dateret til
første halvdel af 1400-tallet. Stefán Karlsson bemærker at
dette sandsynligvis er en del af forklaringen på at man i pe-
rioden fra pesten og frem til reformationen kun finder ret
begrænsede ændringer i skrift og ortografi, et faktum som
har betydet at en række håndskrifter er blevet fejldateret
på basis af eksterne kriterier, fordi de virker ældre end de
i virkeligheden er.
Det er bl. a. problemer som disse der har fået Patrik

Åström til i en doktorafhandling fra 2003 at forholde sig
særdeles kritisk til brugen af eksterne dateringskriterier.5
I analysen af Schlyters dateringspraksis affærdiger han så
at sige helt brugen af eksterne (og visse interne) daterings-
kriterier. Han bemærker at Schlyter har anvendt fire over-
ordnede kriterier ved datering af håndskrifterne af Sveriges
gamle love: palæografiske, tekstuelle, sproglige og kodiko-
logiske, menÅström anerkender stort set kun de tekstuelle
kriteriers værdi.
Åströms egne dateringsmetoder og værdien af dem skal

ikke diskuteres her.6 Da Åströms afhandling imidlertid er
det seneste større nordiske indlæg i debatten om kriterier
for datering af middelalderhåndskrifter, og da Åström ikke
blot vurderer Schlyters specifikke kriterier, men på grund-
lag af (bl. a.) disse foretager en mere generel affærdigelse af
sproglige, palæografiske og andre kodikologiske daterings-
kriterier, skal en del af hans kritik kommenteres.7
Åströms afvisning af palæografiske kriterier tager ud-

gangspunkt i at svensk skrift i det af ham undersøgte tids-
rum traditionelt opdeles i forhold til tre overordnede pe-
rioder: en ældre gotisk skrift frem til c1370 afløst af en
yngre gotisk skrift fra c1370 til c1520, hvorefter den ny-
gotiske skrift tager over. Åström indvender at perioderne
ikke kan betragtes som absolutte, idet overgangen fra ek-
sempelvis ældre til yngre gotisk skrift er sket lidt efter lidt
i takt med at nye skrivergenerationer har taget over. Han
noterer ligeledes at ældre gotisk skrift rimeligvis har ek-
sisteret side om side med yngre gotisk skrift i et stykke
tid. Mens man umuligt kan være uenig i dette, finder jeg
det – på lige fod med Wiktorsson (2004b, s. 236) – svært
at være enig i at man af denne grund ikke skulle kunne an-
vende palæografisk datering. Det er vel netop disse forhold
der muliggør denne form for datering. Hvis der blot var
tale om to skarpt afgrænsede perioder, ville palæografisk

5Afhandlingens overordnede formål er at 1) datere en række senmid-
delalderlige svenske lovhåndskrifter, 2) sammenligne resultatet og
værdien af forskellige dateringsmetoder (tekstuel datering vs. datering
på basis af vandmærker), 3) efterprøve holdbarheden af Schlyters date-
ringer i lyset af afhandlingens analyser og 4) give et billede af lovhånd-
skriftproduktionens kronologiske udvikling (Åström 2003, s. 16–17).

6 For en kritik, se Wiktorsson (2004b, s. 237–42).
7At Åström vitterlig udtaler sig ommere end Schlyters specifikke krite-
rier, fremgår bl. a. af omtalen af sproglige dateringskriterier, idet han
s. 64 bemærker at det er uklart om Schlyter overhovedet har anvendt
sådanne kriterier. Også diskussionen af palæografisk datering viser at
der er tale ommere generelle betragtninger over kriteriernes anvende-
lighed. Endelig kan det noteres at diskussionen af de ældre daterings-
kriterier netop munder ud i en vurdering af hvilke kriterier der ifølge
Åström kan anses for gangbare i dag og derfor finder anvendelse i af-
handlingen (jf. Åström 2003, s. 55).
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datering reelt være uden værdi, da man i givet fald blot ville
kunne afgøre om et håndskrift var blevet til før eller ef-
ter c1370. At skriften varierer fra skriver til skriver, og at
forandringer sker lidt efter lidt, gør det derimod muligt at
foretage overordnede grupperinger af kilderne, fx på basis
af kronologi og geografi. Det er åbenlyst forsimplet kun at
betragte det overordnede skriftartniveau.1
Også brugen af sproglige kriterier affærdiges for kate-

gorisk. Åström (2003, s. 64 og 66) anfører for det første
at datering på basis af en sproghistorisk undersøgelse vil
føre til cirkelargumentation, idet den sproghistoriske teori
må basere sig på tolkningen af de selvsamme kilder som
skal dateres. For det andet fremhæver han at man ikke kan
fastslå hvad der går tilbage til et forlæg, og hvad der repræ-
senterer skriverens sprog og norm. Det er korrekt at der
principielt altid vil være en fare for cirkelargumentation,
men i virkeligheden er faren ikke så overhængende som
Åström vil gøre den til. Sproghistorien er jo langtfra alene
baseret på det faktiske dateringsobjekt, men bygger bl. a.
på en analyse af sproget i enmængde ældre og yngre kilder,
hvoraf en række er daterede på basis af andet end sproglige
forhold. Udsagnet om usikkerheden omkring forlægspå-
virkningen bør også modificeres. For det første er det nem-
lig, som vist i bilag E, langtfra alle træk der i lige høj grad
overføres fra forlægget, og særlig ortografien synes gene-
relt i vid udstrækning at afspejle afskriverens egen norm.
Man bør ikke, som Åström, betragte alle sproglige forhold
under ét. For det andet må det – som omtalt nedenfor –
pointeres at man ved sproglig datering først og fremmest
må tage udgangspunkt i novationerne, hvorved problemet
mindskes.
Som allerede omtalt forholder det sig desværre meget

ofte således at dateringen ikke kan baseres på andet end
eksterne kriterier, og i sådanne tilfælde er det naturlig-
vis centralt at inddrage så mange kriterier som muligt. På
trods af en lang række usikkerheder kan en grundig analyse
af den enkelte skrivers norm og brug da også give vigtige
indikationer af et håndskrifts tilblivelsestidspunkt. Det er
imidlertid klart at den dateringsmæssige værdi afhænger af
kvaliteten af det generelle perspektiveringsmateriale. Det
er således eksempelvis en forudsætning for sproglig date-
ring at man kan trække på fremstillinger af et givet miljøs
sprog i den relevante periode, og det er klart at man står
på langt fastere grund ved sproglig datering af klassiske
islandske middelalderhåndskrifter end senmiddelalderlige
svenske.2

1Affærdigelsen af de kodikologiske kriterier tager udgangspunkt i kun
ét overordnet kodikologisk forhold, nemlig Schlyters generelle an-
tagelse om at pergamenthåndskrifter er ældre end papirhåndskrifter
(for en kritik, se Wiktorsson 2004b, s. 236–37). Bemærk dog også
at bedre udnyttelse af kodikologiske dateringskriterier generelt forud-
sætter samlede undersøgelser af forholdene i et større korpus. Sådanne
undersøgelser er i højeste grad ønskværdige. Endelig må det noteres at
den ene af Åströms dateringsmetoder, datering på basis af vandmær-
ker, jo rent faktisk er et kodikologisk kriterium.

2 Som afslutning på kritikken af Åströms afvisning af eksterne date-
ringskriterier må det retfærdigvis fremhæves at en grundig palæo-
grafisk og ortografisk undersøgelse af det enorme af ham behandlede

6.4.3 Eksterne dateringskriterier i en række
faksimileudgaver

En række forskellige kriterier har fundet anvendelse ved
ekstern datering (og proveniensbestemmelse), men det er
klart at ikke alle er lige velegnede.
En kortfattet diskussion af forskellige sproglige da-

teringskriterier (nærmere bestemt syntaktiske, morfolo-
giske, fonologiske, ortografiske, orddannelsesmæssige og
leksikalske) ved datering af svenske middelaldertekster
gives i Wiktorsson (1992, s. 38–41).3 Selv har jeg ved
en tidligere lejlighed set nærmere på de anvendte date-
ringskriterier i 33 faksimileudgaver udgivet siden mid-
ten af forrige århundrede for at få et indtryk af den fak-
tiske brug af eksterne dateringskriterier ved datering af
islandske middelalderhåndskrifter.4 Det drejer sig nær-
mere bestemt om serierne Manuscripta Islandica, Kø-
benhavn 1954–66 (syv udgaver), Íslenzk/Íslensk handrit,
Reykjavík 1956–1993 (to udgaver), Early Icelandic Manu-
scripts in Facsimile, København 1958–93 (tyve udgaver), Ís-
lensk miðaldahandrit, Reykjavík 1981–2001 (tre udgaver)
og Manuscripta Nordica, København 2000 (én udgave).5
Stefán Karlsson (1967) er blevet betragtet som otte selv-
stændige udgaver, da der er tale om otte forskellige frag-
menter, hvis datering kommenteres i selvstændige afsnit,
hvorved det samlede antal “udgaver” kommer op på fyrre.
Tolv af disse kan der imidlertid ses bort fra, enten fordi
der udelukkende anvendes interne dateringskriterier (ni
tilfælde), eller fordi der ikke angives specifikke daterings-
argumenter (tre tilfælde). Argumenttyperne i de resterende
28 udgaver fremgår af tabel 6.1.

Argumenter Antal
Palæografi 8
– Mikropalæografi 5
– Makropalæografi 6

Ortografi 26
Morfologi (og ordformer) 9
Syntaks 2
Supplerende interne kriterier 9

Tabel 6.1:Dateringskriterier i 28 faksimileudgaver

Det må bemærkes at det undertiden er vanskeligt at
afgøre om et argument skal kategoriseres som makro-
palæografisk eller ortografisk. Et eksempel er bemærknin-

materiale er en umulighed. De ovenfor anførte kommentarer er som
sådan ingen kritik af Åströms metode, men blot en kritik af hans alt
for kategoriske afvisning af eksterne dateringskriterier.

3Bemærk at der ikke blot er tale om datering og proveniensbestem-
melse af håndskrifter, idet visse af kriterierne kun er blevet anvendt
ved proveniensbestemmelse af det oprindelige tekstværk.

4Undersøgelsen blev foretaget i 2004 i forbindelse med en konferens-
forelæsning i nordisk filologi ved Københavns Universitet.

5 I serien Manuscripta Nordica er siden yderligere to bind udkommet
(de Leeuw van Weenen 2009 og Wolf 2011).
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ger til ‘ð’. Hvis det blot bemærkes at tegnet forekommer,
kan det kategoriseres som etmakropalæografisk argument,
mens det kan kategoriseres som et ortografisk argument
hvis tegnet undersøges som én af flere betegnelser for /þ/.
Det må desuden bemærkes at jeg ved bedømmelsen af ar-
gumenterne har inkluderet tilfælde hvor der argumenteres
for at én hånd synes yngre end en anden hånd i samme
håndskrift (altså en form for relative dateringsargumen-
ter).
Som det fremgår af tabel 6.1, er de ortografiske argu-

menter de klart mest anvendte, og kun to af udgaverne be-
nytter sig ikke af sådanne. Morfologiske og palæografiske
argumenter er imidlertid heller ikke sjældne, mens de syn-
taktiske til gengæld er det. Som det fremgår af tabel 6.2,
kombineres forskellige argumenter ofte (undertiden også
med interne kriterier), og ingen af udgaverne baserer date-
ringen alene på palæografi eller syntaks.1
Som det fremgår af tabel 6.2 kan der ikke umiddelbart

registreres nogen større forskel i den overordnede brug af
argumenter i forhold til de forskellige perioder, selvom de
specifikke argumenter naturligvis varierer.
Den meget begrænsede brug af syntaktiske argumenter

må bl. a. ses i lyset af den store usikkerhed hvormed så-
danne ændringer kan dateres. Desuden er syntaktisk va-
riation ikke blot periodebestemt, men kan i høj grad også
relateres til genren.2
Ogsåmorfologiske ændringer er vanskelige at datere, og

selvomman står på noget fastere grund,måman bl. a. regne
med at morfologiske sideformer har kunnet eksistere me-
get længe. Morfologiske novationer kan dog bidrage til
dateringen i kombination med palæografiske og ortografi-
ske.3Ved denmetodisk problematiske sandsynliggørelse af
en terminus ante quem må man ved brugen af såvel syntak-
tiske som morfologiske argumenter være særlig opmærk-
som på at forholdene meget ofte kan være direkte overført
fra ældre forlæg.4
De ortografiske argumenters dominerende rolle skal

bl. a. ses i lyset af at individuelle skrivernormer i højere
grad afspejles i netop ortografi. Andre faktorer spiller dog
ganske givet også ind. Centralt er det således at ortografien
generelt er det bedst undersøgte felt i de fleste udgaveind-

1Blandt de undersøgte udgaver indtager Faulkes (1985) en særstilling, da
der er tale om en udgave af en eftermiddelalderlig afskrift af et mid-
delalderligt forlæg. Den er ikke inddraget i oversigten, men det kan
bemærkes at Faulkes forsøger at vise at forlægget har været fra c1250
på basis af omkring 10 ortografiske træk og én ordform.

2De to udgaver der anfører syntaktiske argumenter, er Jón Helgason
(1962 og 1966), hvor brugen af þegar som konjunktion, udeladelse af
er efter pron. sá og brugen af ekki somnægtende adv. fremhæves.Dette
skal dog ses i lyset af anførelsen af en lang række andre træk som godt
nok enten viser tilbage eller frem i tid, men som ikke direkte belyser
dateringsspørgsmålet, og som først og fremmest er inkluderet for at
give læseren et generelt indblik i de vigtigste sproglige karakteristika.

3 Jf. i denne forbindelse også Wiktorsson (1992, s. 39).
4 Jf. den grundigere diskussion af dette i bilag E.

ledninger, og at der fra efter c1300 kan sammenlignes med
diplommaterialet.5
At palæografiske argumenter blot anvendes i otte udga-

ver, skal på den anden side måske netop tilskrives mang-
len på et grundigt palæografisk oversigtsværk for islandske
håndskrifter. Efter tilvejebringelsen af et sådant vil palæ-
ografiske dateringskriterier formentlig finde anvendelse i
større udstrækning. Den noget sparsomme brug af palæo-
grafiske kriterier i de undersøgte faksimileudgaver står så-
ledes eksempelvis i kontrast til KjartanG.Ottóssons (1988,
s. 132) understregning af at man ved ekstern datering i
første omgang skal lægge størst vægt på palæografiske kri-
terier og de aspekter af ortografien som ikke afspejler for-
andringer i talesproget, da sprogforandringer kan indtræffe
på forskellige tidspunkter forskellige steder i landet. Det
sidste argument er værd at holde sig for øje, men det må
samtidig noteres at der også ved rent skriftlige forhold kan
spores regionale tendenser, og at man heller ikke i forhold
til disse kan udelukke forskellig regionalt betinget krono-
logi, selvom risikoen rimeligvis er mindre.
Mere overordnet må det pointeres at palæografiske, ko-

dikologiske og sproglige dateringsargumenter bør sættes
ind i en større sammenhæng og både relateres til hinanden
og til andre eventuelle dateringskriterier. Det er oftest ved
en kombination af flere forskellige analyseformer at en da-
tering kan fremsættes.
Inden blikket rettes mod dateringen afMskMS, kan det

være på sin plads endnu engang at understrege den usik-
kerhed der kendetegner enhver datering fremsat på basis
af eksterne kriterier. Som Schneider (1987, s. 5) således be-
toner, må “[d]er Spielraum einer Generation […] ohnehin
bei allen zeitlichen Fixierungsversuchen stets berücksich-
tigt werden”. To generationer af skrivere kan have skrevet
samtidig, og et håndskrift kan være skrevet på et vilkårligt
tidspunkt i en skrivers samlede virketid. Selvom virketi-
den generelt må have været temmelig begrænset på grund
af den lave gennemsnitslevealder og manglen på briller og
lignende,6 kan man som udgangspunkt – som fremhævet i
fx Stefán Karlsson (1999, s. 146) – ikke datere sikrere end
inden for en margin af i hvert fald ±25 år.

5Ortografiske analyser stiller heller ikke så store krav til størrelsen eller
den genremæssige variation i et korpus som eksempelvis morfologiske
(og syntaktiske) undersøgelser.

6 Selvom briller er opfundet i slutningen af 1200-tallet, og forstørrel-
sesglas er blevet anvendt ved læsning helt tilbage i klassisk tid (jf. Bi-
schoff 1990, s. 19 m. henv.), har disse hjælpemidler formentlig ikke
været særlig udbredt i middelalderens Norden. Hvad skrivernes vir-
ketid angår, se fx Powitz (1998, s. 234) ogWiktorsson (2004b, s. 236).
Powitz fremhæver at man ved skriveridentificering må regne med at
samme skriver kan have ført pennen i ét, to eller tre årtier.Wiktorsson
bemærker at hans (endnu upublicerede) undersøgelse af 800 svenske
middelalderskrivere har vist at under 1% af skriverne (syv stykker)
synes at have været virksomme i mere end 30 år, nærmere bestemt
hhv. 53, 43, 40, 37, 36, 34 og 32 år, og at også en virketid på mere end
blot 20 år synes temmelig ualmindelig. I overensstemmelse hermed
noterer Bischoff (1990, s. 41) at den gennemsnitlige virketid for en
skriver har været mellem ti og tyve år, selvom visse skrivere har været
aktive i halvtreds år.
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Argumenter Antal udg. ind til 1300 1300–1400 1400–1550
Kun ortogr. 15 1 7 7
Kun morf. 1 1
Ortogr., morf. 3 2 1
Ortogr., makropal. 1 1
Ortogr., mikropal. 1 1
Ortogr., mikro- og makropal. 1 1
Ortogr., makropal., morf. 1 1
Ortogr., makropal., morf., synt. 1 1
Ortogr., mikropal., morf. 1 1
Ortogr., makropal., mikropal., morf. 1 1
Ortogr., makropal., mikropal., morf., synt. 1 1 1

Tabel 6.2:Dateringskriterier i 28 faksimileudgaver fordelt på perioder

Hagströms i afsnit 6.3 anførte udsagn om at skriver-
identificeringsproblemet er uløseligt i den forstand at
forskningsresultaterne ikke er verificerbare, og at man
højst kan sandsynliggøre en given skriveridentificering, må
i høj grad også siges at gælde for datering fremsat på grund-
lag af eksterne kriterier. Det kan således være værd at
minde om følgende udsagn i Powitz (1998, s. 233):

Die Dunkelziffer der paläographischen Fehlurteile ist
hoch, und es ist bedauerlich, daß insbesondere Datie-
rungen, als wären es Geschmacksurteile, in zahlrei-
chen Fällen ohne jede Begründung in dieWelt gesetzt
werden. Man tut gut daran, sich jederzeit vor Au-
gen zu halten, daß paläographische Datierungen nicht
Fakten benennen, sondern Ausdruck vonMeinungen
sind.

Udsagnet kan uden videre udvides til at gælde for alle
former for ekstern datering, ikke blot den palæografisk
funderede.

6.4.4 Dateringen af MskMS
Opsummeringen af dateringsholdepunkterne for MskMS
inddeles i tre overordnede kategorier:

1. Træk der indikerer en datering til efter c1250.

2. Træk der indikerer en datering til c1275 eller senere.

3. Træk der indikerer at håndskriftet ikke er blevet til
efter c1300.

Det må indledningsvis understreges at det tredje punkt
principielt ikke kan tillægges lige så stor betydning som
de to første, da der er tale om en terminus ante quem. Som
flere gange fremhævet må der ved håndskriftdatering tages
udgangspunkt i novationerne, og eksistensen af visse mere
alderdommelige karakteristika, som udgør nogle af de un-
der punkt 3 anførte træk, har kun meget begrænset bevis-
kraft, da de principielt altid vil kunne afspejle forlæggets
brug. Lige så problematisk er opremsningen af en række

tilfælde med manglende indikationer af visse yngre udvik-
linger, da fraværet af en given novation naturligvis aldrig
kan have lige så stor argumentatorisk vægt som tilstedevæ-
relsen af en novation. Når en række sådanne træk alligevel
nævnes under punkt 3, skal det ses i lyset af at fraværet af
en lang række novationer i det mindste kan være med til at
sandsynliggøre en grænse opad i tid.
Det første punkt forekommer umiddelbart overflødigt,

idet det ikke synes at bidrage med noget som ikke følger
af punkt to. Todelingen af argumenterne for en terminus
post quem skal imidlertid ses i lyset af at der ved datering
på grundlag af eksterne kriterier højst kan være tale om
sandsynliggørelse af en given datering. Opremsningen af
en række træk der indikerer en datering efter c1250, kan
således være med til at styrke en datering til c1275, idet en
række af trækkene ikke blot kendetegner tiden omkring
1250, men er karakteristiske for hele anden del af 1200-
tallet (og i visse tilfælde en endnu længere periode). Op-
delingen i to punkter udtrykker med andre ord den date-
ringsmæssige vægt af de forskelige argumenter. Desuden
gør en sådan fremstilling det lettere at sammenligne de da-
teringsmæssige forskelle mellem skriverne.
Der foretages dels en inddeling i forskellige analyseni-

veauer (mikro- og makropalæografi, ortografi, morfologi,
orddannelse og en restgruppe af andre aspekter), dels en
inddeling på basis af skriverhånd. Det må helt overordnet
bemærkes at de enkelte punkter ikke kan tillægges stor da-
teringsmæssig betydning, allermindst når det drejer sig om
helt enkeltstående eksempler på et givet fænomen. Det er,
som allerede flere gange fremhævet, kombinationen af en
række forskellige træk der kan sandsynliggøre en nærmere
datering.
De vigtigste novationer der indikerer en datering til ef-

ter c1250, synes de følgende at være:1

1Ud over de her opstillede punkter kunne anføres en række træk
som af forskellige grunde dog må betegnes som mindre centrale eller
som tolkningsmæssigt usikrere. Fra et makropalæografisk perspektiv
kunne man med Lindblad (1954, s. 11–12) således eventuelt betragte
det som et yngre træk når B konsekvent anvender forstørret minuskel
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1. Palæografi

a) Makropalæografi1

i. Indikationer i såvel A som B
A. Konsekvent brug af |ꝺ| (ingen fore-

komster af det lige (karolingiske) |d|).
B. Den næsten konsekvente brug af |ꝼ|.

|f F| er slet ikke belagt i B, og A rum-
mer blot ganske få eksempler.

C. Den ret hyppige brug af |ð|.
D. Den hyppige brug af |ꜹ| (mest udpræ-

get i B).
E. Den sparsomme accentbrug (mest ud-

præget i A).
ii. Indikationer i B

A. De ikke helt sjældne forekomster af
||.

B. Den hyppige brug af |ꝩ|.
b) Mikropalæografi

i. Indikationer i såvel A som B
A. Grafernes grad af kantethed. Graferne

er generelt mere kantede end i hånd-
skrifter fra 1200-tallets første halvdel,
hvilket ikke mindst kommer til udtryk
ved udformningen af de runde graf-
klasser |c| (mest udpræget i B), |e|, |o|
og |ø | (i A), bøjlen på |p|, sidestaven
på |h|, bunden på |u| og krogen på |ę|
og |ǫ| (mest udpræget i B).

B. Den mod venstre nedadbøjede top på
skaftet af |ꝺ|.

C. Manifestationen af |ꝼ| som den så-
kaldte “yngre trøndske type”.

D. Den langt mod venstre trukne hale på
|g|.

ii. Indikationer i B
A. Den med tværstreg forsynede z-

lignende form af ||.

for storbogstavet ⟨E⟩, idet tendensen i anden del af 1200-tallet synes
at være den at minuskelformen vinder stadig mere frem på bekost-
ning af uncialen. Som nærmere omtalt i afsnit 3.3.2 er den forstørrede
minuskel imidlertid også meget udbredt i nogle af de ældste islandske
håndskrifter, og brugen i B kunne derfor principielt også være overført
fra et forlæg. Fra et mikropalæografisk perspektiv kunne den i B fore-
kommende graftype ‖ſ³‖ med tydelig underlængde fremhæves. Der er
tale om en yngre type, der er meget sjælden frem til c1225, hvorefter
den i nogen grad udbredes, med en noget højere frekvens dog først
efter c1300. Bemærk imidlertid at ‖ſ³‖ er endog meget sjælden i B (og
slet ikke forekommer i A). Endelig kunne man fra et ortografisk (eller
morfologisk) perspektiv fremhæve forekomsten af en formmed resti-
tueret infortisvokal i /ú-U/. Man finder imidlertid blot ét eksempel,
og der er formentlig snarest tale om en skrivefejl, da fænomenet synes
noget tidligt på færde i forhold til den traditionelle fremstilling.
1 Flere af punkterne kunne alternativt kategoriseres som ortografiske
argumenter.

2. Ortografi

a) Indikationer i såvel A som B
i. Den i B meget hyppige og i A ikke sjældne
brug af ⟨ꜹ⟩ for /ǫ ø/ (i A kun for /ǫ/).

ii. Den meget gennemførte brug af ⟨ı⟩ for /I/
(særlig udpræget i B).

iii. Forholdet mellem ⟨o⟩ og ⟨u v⟩ for /U/
(yngre former noget hyppigere i B).

iv. Denmeget hyppige brug af ⟨ll⟩ for /l/ foran
/d/ (langt mere konsekvent i B).

v. Den hyppige brug af ⟨ƞ⟩ og ⟨⟩ for /nn/ i
hhv. A og B (meget udbredt i B).2

vi. Brugen af ⟨r⟩ for /V⟨a⟩r/.
vii. Den hyppige brug af skrivemåden ‘ꝧ’ for

þeir.
b) Indikationer i A

i. Sparsomme indikationer af sammenfaldet
mellem /ǿ/ og /ǽ/.3

ii. Udbredt brug af ⟨–⟩ for /n/ (brugen fore-
kommer også i B, men i mindre udstræk-
ning).

c) Indikationer i B
i. Brugen af en yngre regel for fordelingen
af ⟨c⟩ vs. ⟨k⟩, ifølge hvilken ⟨k⟩ foretræk-
kes i initialstilling, mens ⟨c⟩ foretrækkes i
medial- og finalstilling.

3. Morfologi

a) Indikationer i såvel A som B
i. Former af pron. poss. yðvarr uden -v- i de
tre relevante tilfælde i B og i seks af 26 re-
levante tilfælde i A.

b) Indikationer i B
i. Forekomsten af en yngre analogisk tredje-
personsform ved siden af den ældre form
i 1. pers. sg. præs. konj. (dog blot ét eksem-
pel).

En række novationer indikerer ikke blot en datering til
efter midten af 1200-tallet, men peger snarere i retning af
c1275 eller senere. De vigtigste sådanne synes de følgende
at være:

1. Palæografi

a) Makropalæografi
i. Indikationer i såvel A som B

2Den meget hyppige brug i B skulle måske snarere kategoriseres som
et træk der indikerer en datering til c1275 eller senere.

3Til gengæld manifesteres sammenfaldet meget udpræget i B, se opstil-
lingen af træk der indikerer en datering til c1275 eller senere.
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A. Den meget hyppige brug af |ƞ| (mest
udpræget i A)

b) Mikropalæografi
i. Indikationer i B
A. Udformningen af |x| (det såkaldte ‘x⁴’).

2. Ortografi

a) Indikationer i såvel A som B
i. Den ret udbredte brug af ⟨l⟩ for /hl/ (og i
mindre grad af ⟨r⟩ for /hr/ – mere udpræ-
get i B).

ii. Forekomsten af ⟨gı⟩ for /g/ foran /ø/ (no-
get mere udbredt i B).

b) Indikationer i A
i. Brugen af ⟨[aA]v⟩ for /ǫ/ (dog kun få ek-
sempler).1

c) Indikationer i B
i. Meget konsekvent indikation af sammen-
faldet mellem /ǿ/ og /ǽ/.

ii. Særdeles gennemført brug af ⟨ı⟩ i den efter-
hængte artikel (i B blot én undtagelse, i A
lidt flere modtilfælde med ⟨e⟩).

iii. Manifestation af svarabhaktivokal (dog
kun ét eksempel).2

iv. Den ret hyppige brug af ⟨d⟩ for /þ/ uden
for stavelsesinitial stilling.

v. Lukningen /þ/ > /d/ efter /l n/ i kort sta-
velse (tolkningen usikker, men forskellige
indikationer).

vi. Brugen af ⟨ṅ ⟩ for /nn/.3
vii. Den meget gennemførte brug af skrivemå-

den ‘ħm’ for honum.
viii. Den meget gennemførte brug af delabi-

aliserede singulære præsensformer af vb.
koma.

3. Morfologi

a) Indikationer i A
i. Den konsekvente brug af yngre former
med /y/ (frem for /u/) i relevante former
af app. dyrr og sammensætninger hermed
(× 5).

ii. Den næsten enerådende analogiske form
på -an i akk. sg.mask. af engi.

1Da brugen af ⟨[aA]v⟩ for /ǫ/ er så sparsom, er det muligt at man i
stedet skulle rubricere den som en novation der indikerer en datering
til efter c1250.

2 Bemærk at orddelingen ved linjeskift i A synes at indikere eksistensen
af en svarabhaktivokal i skriverens talesprog.

3Tilsvarende indikationer er formentlig den i B ikke helt sjældne brug
af ⟨ṗ⟩ for /pp/ og af ⟨ṁ⟩ for /mm/ (bemærk at ⟨ṁ⟩ også optræder én
gang i A, formentlig overført fra forlægget) og eventuelt også ⟨ċ⟩, som
imidlertid kun er belagt én gang.

b) Indikationer i B4

i. Endelsen -i i akk. pl. af tigr/tugr/tøgr i det
ene forekommende tilfælde.5

4. Orddannelse

a) Indikationer i såvel A som B
i. Den udbredte brug af -ind- i afledninger på

-end-/-ind-/-ynd- (enerådende i B).
ii. Den konsekvente brug af -sim- i aflednin-
ger på -sem-/-sim-.

b) Indikationer i B
i. Meget udpræget brug af former med /i/
(og ikke /e/) i adjektivartiklen inn/enn,
også uden for nom./akk. sg. neut.

5. Andet

a) Indikationer i B
i. Forekomsten af negationen ei (dog kun
sporadisk belagt).

Mens mange træk således indikerer en datering efter
c1250, og adskillige snarest peger i retning af c1275 (eller
senere), taler en række andre træk for at håndskriftet på
den anden side ikke er blevet til efter c1300. Som allerede
fremhævet må den dateringsmæssige værdi af de enkelte
punkter ikke overdrives, men de trods alt vigtigste synes
de følgende at være:6

1. Palæografi

a) Mikropalæografi
i. Indikationer i såvel A som B
A. Grafernes grad af kantethed. Mens

graferne generelt har en mere kantet
form end i håndskrifter fra 1200-tallets
første halvdel, er graden af kantethed
til gengæld ikke så udpræget som i en
række håndskrifter fra c1300 (og se-
nere). På dette punkt fremstår såvel A

4Ud over det her nævnte punkt kunne man også nævne tilsyneladende
et eksempel på -endum vs. det almindelige -ǫndum i dat. pl. af en nd-
stamme (A), men jf. note 9 på s. 398.

5 I det enkeltstående belæg i A finder man derimod -u.
6Visse dateringsmæssigt mindre centrale træk kunne nævnes. Af ma-
kropalæografiske træk kunne nævnes det næsten totale fravær af |æ|
i såvel A som B (i sidste del af 1200-tallet finder man imidlertid stor
variation fra skriver til skriver). Af morfologiske træk kunne nævnes
at hverken A eller B – i modsætning til visse nogenlunde samtidige
håndskrifter – rummer eksempler på yngre former med þessar- (frem
for þess-) ved pron. sjá. Endelig kan det noteres at en række andre træk
også harmonerer med forholdene i anden halvdel af 1200-tallet uden
dog at være enestående for denne periode. Som eksempler af forskel-
lig karakter kan nævnes: varianterne af |y| i såvel A som B (hhv. ‘y³’
og ‘y⁴’ – begge er almindelige i anden halvdel af 1200-tallet, men også
langt tidligere og senere), udformningen af | ᷓ| (omega-varianten), bru-
gen af ⟨ꝛ⟩ (vs. ⟨r⟩) i B (men ikke i A) og fraværet af v-løse former ved
pron. poss. várr.
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som B således mere alderdommelige
end eksempelvis de i afsnit 1.3.2.1 om-
talte formmæssigt beslægtede hånd-
skrifter der dateres til c1300.

B. Intet tilløb til toetages form ved |a|.
C. |z| er ikke forsynet med tværstreg.

2. Ortografi

a) Indikationer i såvel A som B
i. Hovedbetegnelsen for /þ/ uden for stavel-
sesinitial stilling er ⟨þ⟩ (mest udpræget i A).

ii. I modsætning til de i afsnit 1.3.2.1 omtalte
formmæssigt beslægtede håndskrifter fin-
der man ingen eksempler på |t| for vokal +
‘t’ (en sådan brug er da også meget sjælden
i håndskrifter fra før c1300).

iii. Brugen af |r| for /V⟨a⟩r/ er relativt set langt
hyppigere i de fleste af de i afsnit 1.3.2.1 om-
talte formmæssigt beslægtede håndskrifter
der dateres til c1300.

iv. En række lydudviklinger der kan dateres til
første del af 1300-tallet, manifesteres ikke
i teksten. Af sådanne kan nævnes:1
A. Ingen indikation af diftongering foran

/ng/.
B. Ingen indikation af diftongering af /e/

> /ei/ foran /g[jI]/.
C. Ingen indikation af diftongering af

/é/.2
D. I pl. præs. ind. og inf. præs. af skulu in-

dikeres konsekvent /o/ som rodvokal
(ikke den yngre form med /u/).

E. I þykkja indikeres konsekvent /kk/.
F. Ingen indikation af /r/ > /rr/ i kompa-
rativ af adj. med stammeudlyd på lang
vokal eller i andre relevante former.

b) Indikationer i A
i. Den tydelige tendens til efterlevelse af pa-
latalreglen.

ii. De ikke helt sjældne tilfælde med indika-
tion af -sk som refleksivformant.

iii. Den meget gennemførte brug af skrivemå-
den ‘ħō’ for honum.3

1 Som sådanne træk kunne evt. også anføres den manglende indikation
af overgangen /kn/ > /hn/, men udviklingen må generelt betragtes
som et endnu yngre fænomen end de her opregnede.

2Man finder heller ingen spor af diftongering af andre lange vokaler,
hvilket dog kan tillægges endnumindre betydning end den manglende
indikation af diftongering af /é/.

3 I modsætning til forholdene i B, hvor den yngre skrivemåde ‘ħm’ er
meget gennemført.

3. Morfologi

a) Indikationer i såvel A som B
i. Ingen eksempler på usynkoperede former
i relevante kategorier ved adjektiver på
-agr/-igr/-ugr.

ii. Ingen eksempler på den yngre bøjning af
ýmiss.

iii. Ingen sikre eksempler på analogisk om-
formning af ja-verbernes præt. part. efter
de stærke verbers præt. part. (en række for-
mer er dog tvetydige i såvel A som B).

iv. Ingen eksempler på analogisk tredjeper-
sonsform i 1. pers. sg. præs. ind.

v. Ingen eksempler på analogisk tredjeper-
sonsform i 1. pers. sg. præt. ind. ved svage
verber.

vi. Ingen eksempler på analogisk tredjeper-
sonsform i 1. pers. sg. præt. konj.

vii. Ingen eksempler på analogiske indikativen-
delser i 2./3. pers. pl. præs. konj.

viii. Bortset fra nogle mulige tilfælde ved munu
og skulu finder man ingen eksempler på in-
dikativiske endelser i pl. præt. konj.

ix. Ingen eksempler på gennemførelse af -andi
i præs. part.

x. Dat. sg. af faðir (kun belagt i A) og bróðir
(belagt i A og B) optræder i den ældre en-
stavelsesform med blot én undtagelse i A
(fóstbróður).4 Man finder heller ikke ek-
sempler på andre analogiudviklinger ved r-
stammerne.

xi. Mens den oprindelige skelnen mellem -ð-
i præs. og -d- i præt. er ophævet til for-
del for -ð- ved verbalstammer på -rð, finder
man ingen eksempler på endnu yngre for-
mer med -t-.

b) Indikationer i B
i. Manifestationen af pron. nøkkurr (brug af
arkaiske former meget gennemført).

4. Orddannelse

a) Indikationer i A
i. Ved art. inn/enn dominerer former med
/e/, selv i nom./akk. sg. neut.

5. Andet

a) Indikationer i såvel A som B
i. Ingen eksempler på brug af hinn som arti-
kel.

ii. Ingen eksempler på den yngre konj. eðr.

4 B rummer dog blot ét relevant eksempel.
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Sammenholdes dateringsholdepunkterne for hhv. A og
B, ses det at B i en række tilfælde udviser yngre træk endA.
Især følgende forhold kan fremhæves (ikke alle har direkte
dateringsmæssig relevans, og de er således ikke anført i de
ovenstående oversigter, men fremgår af afhandlingens for-
skellige analyser):
På makropalæografisk niveau kan det især noteres 1) at

B ikke helt sjældent anvender ||, 2) at |ƞ| og |ꜹ| er noget
hyppigere i B, og 3) at B aldrig anvender karolingisk |f F|.
På mikropalæografisk niveau kan det især noteres 1) at

en række grafer fremstår mere kantede i B, og 2) at |x| har
en yngre form (det såkaldte ‘x⁴’).
På ortografisk niveau kan det især noteres 1) at sammen-

faldet mellem /ǿ/ og /ǽ/ næsten konsekvent kommer til
udtryk i B, mens A rummer ret få eksempler, 2) at ⟨ꜹ⟩ bru-
ges hyppigere for /ǫ ø/ i B, 3) at B i vid udstrækning indi-
kerer delabialiserede singulære præsensformer af vb. koma,
4) at /I/ i B hyppigere manifesteres som ⟨ı⟩ (frem for ⟨e⟩),
5) at ⟨ı⟩ er mere gennemført i den efterhængte artikel, 6) at
/U/ i B hyppigere manifesteres som ⟨u v⟩ (frem for ⟨o⟩),
7) at B muligvis rummer ét eksempel på restitueret infor-
tisvokal i /ú-U/, 8) at svarabhaktivokalen manifesteres én
gang i B, 9) at /l/ i B langt hyppigere manifesteres som ⟨ll⟩
foran /d/, 10) at brugen af ⟨ ƞ⟩ for /nn/ ermeget mere ud-
bredt i B, 11) at B følger en yngre regel for fordelingen af ⟨c⟩
vs. ⟨k⟩, 12) at B rummer flere eksempler på brug af ⟨gı⟩ for
/g/ foran /ø/, 13) at B rummermange eksempler på brug af
⟨d⟩ for /þ/ uden for stavelsesinitial stilling, 14) at luknin-
gen /þ/ > /d/ efter /l n/ i kort stavelse synes manifesteret
i B, 15) at brugen af geminationsprik er langt mere udbredt
i B, jf. ikke mindst brugen af ⟨ṅ ⟩ for /nn/, og 16) at B
for honum foretrækker den yngre skrivemåde ‘ħm’, mens
A foretrækker den ældre skrivemåde ‘ħō’.
På orddannelsesmæssigt niveau kan det især noteres

1) at -ind- er gennemført i afledninger på -end-/-ind-/-ynd-
i B, 2) at former med /i/ (og ikke /e/) er meget gen-
nemført i B i adjektivartiklen enn (også uden for nom./
akk. sg. neut.), 3) at former med /e/ er gennemført i B i
superlativ af góðr og vel, mens A rummer eksempler på for-
mer med /a/, 4) at sg. præt. ind. af hníga og stíga i B mani-
festeres som hnég (formentlig en kontaminationsform)1 og
steig, mens A har de lydrette former hné og sté, og 5) at B
aldrig har /g/ i ord som glíkr, mens former med og uden
/g/ er lige hyppige i A.
På morfologisk niveau kan det især noteres 1) at pron.

sjá langt hyppigere optræder som þessi i nom. sg.mask./
fem.,2 2) at tigr/tøgr/tugr i akk. pl. har endelsen -i i det en-
keltstående eksempel i B, mens endelsen er -u i det enkelt-
stående eksempel i A, 3) at man i B finder et enkelt ek-
sempel på en yngre analogisk tredjepersonsform ved siden
af den ældre førstepersonsform i 1. pers. sg. præs. konj., og

1Alternativt en fejlskrivning for hneig.
2 Bemærk også at kun A har eksempler på de ældre former þeima og
þvísa.

4) at -sk-former ved refleksivformanten er langt sjældnere
i B.3
På leksikalsk niveau kan det især bemærkes 1) at B rum-

mer to eksempler på adv. ei, 2) at enstavelsesformen fyr er
langt sjældnere i B, og 3) at B langt hyppigere bruger finn-
ask frem for hittask (nærmere omtale af dette forhold findes
i afsnit 5.8.1.3.3).4
I en lang række tilfælde udviser B altså tilsyneladende en

yngre brug. Tilfældene hvor noget tilsvarende gælder for
A, er langt færre. Det drejer sig om 1) enkelte ortografiske
træk (den langt mere udbredte brug af ⟨–⟩ for /n/ og (de ret
få) eksempler på brug af ⟨[aA]v⟩ for /ǫ/), 2) enkelte mor-
fologiske og orddannelsesmæssige træk (den næsten ene-
rådende analogiske form på -an i akk. sg.mask. af engi5 og
den mindre alderdommelige manifestation af pron. nøkk-
urr) og 3) enkelte leksikalske træk (de langt færre tilfælde
med præp./adv. of frem for um6 og den hyppigere brug af
þar til er og til þess er frem for unz).7
Jón Helgasons (1934a, s. 8) i indledningen omtalte ud-

sagn om at man sandsynligvis ville datere hånd B til et no-
get senere tidspunkt end hånd A hvis ikke håndskriftets
opbygning utvetydigt viste at de to skrivere var samtidige,
skal naturligvis ses i lyset af de talrige eksempler på yngre
træk i B. Betragter man de ovenfor anførte dateringsholde-
punkter forMskMS i dette perspektiv, er det interessant at
iagttage at flertallet af fælles punkter som kan bruges ved
sandsynliggørelse af en terminus post quem, blot indikerer
datering til efter c1250. Størstedelen af punkterne der in-
dikerer en datering til c1275 eller senere, optræder således i
B. Som allerede fremgået af oversigten ovenfor finder man
dog enkelte punkter der er fælles for såvel A som B, men
det må understreges at de fleste af disse træk er langt mere
gennemførte i B. Endnu vigtigere er det at understrege at
de færreste af punkterne kan tillægges stor dateringsmæs-
sig værdi. Isoleret betragtet har de næsten ingen argumen-
tatorisk vægt. De kan højst indgå som delargumenter ved
sandsynliggørelse af en datering til c1275 eller senere. Det
samme må siges om de ovenfor anførte eksempler på fore-
komsten af tilsyneladende yngre træk i A. Det enkeltstå-
ende dateringsmæssigt relevante ortografiske træk (brugen
af ⟨[aA]v⟩ for /ǫ/) er meget sparsomt belagt,8 og de to øv-
rige punkter af dateringsmæssig relevans (den konsekvente
brug af yngre former med /y/ (frem for /u/) i relevante

3 Som et tilsyneladende yngre træk kunne også nævnes at det possessive
pronomen yðvarr manifesteres uden -v- i de tre relevante tilfælde i B,
mens forholdet mellem former med og uden -v- i A er 6:20. Som det
fremgår af afsnit 5.4.2.4, må man dog regne med betydelig variation
fra skriver til skriver inden for samme periode.

4 Som et yngre træk kunne også nævnes den i B langt hyppigere brug
af den sammensatte konj. áðr en. Som det fremgår af afsnit 5.11.1, må
man dog regne med stor variation inden for samme periode.

5 Se dog note 2 på s. 397. Jf. desuden det enkeltstående tilfælde med
dat. sg. fem. öngarri.

6 Jf. i samme forbindelse at kun B rummer eksempler på umb.
7 For nærmere omtale af dette forhold, se afsnit 5.11.26.
8 Som bemærket i note 1 på s. 419, er det pga. den meget sparsomme
brug da også muligt at man i stedet skulle rubricere brugen af ⟨[aA]v⟩
for /ǫ/ som en novation der indikerer datering til efter c1250.
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former af app. dyrr og sammensætninger hermed samt den
næsten enerådende analogiske form på -an i akk. sg.mask.
af engi) er af morfologisk karakter og svære at datere præ-
cist.
Skulle man datere MskMS alene på grundlag af forhol-

dene i A, ville man derfor snarest datere håndskriftet til
1200-tallets tredje erdedel. Skulle man derimod basere
dateringen alene på forholdene i B, ville det snarere føre
til en datering til 1200-tallets sidste erdedel. Forholdene
i MskMS illustrerer dermed særlig tydeligt den allerede
fremhævede metodiske pointe at man ved håndskriftdate-
ring på basis af eksterne kriterier altid må operere med en
usikkerhedsmargin på i hvert fald ±25 år. Samtidig kan det
noteres at undersøgelsen ikke rykker ved den traditionelle
datering til c1275 (jf. dog modificerende bemærkninger i
afsnit 6.4.6).

6.4.5 Dateringen af det umiddelbare forlæg
Hvis dateringen af et håndskrift på basis af eksterne krite-
rier er forbundet med usikkerhed, gælder det naturligvis i
endnu højere grad for dateringen af det umiddelbare for-
læg. Med et sådant forbehold in mente kan den samlede
eksistens af visse træk forsigtigt tolkes som en indikation
af at det umiddelbare forlæg sandsynligvis ikke har været
ældre end fra c1250. Bemærk især det følgende:
Begge skrivere synes at have /rr/ i gen. pl. og dat./

gen. sg. fem. af pron. sá. Skrivemåden ‘ꝧa’, der umiddelbart
snarest indikerer en formmed /r/, er kun belagt én gang på
første side i A og optræder på tilsvarende vis kun i første
del af B, hvor den til gengæld dominerer. Som allerede om-
talt skyldes dette mønster formentlig forlægspåvirkning.
I et dateringsmæssigt perspektiv er dette interessant, da
skrivemåden ‘ꝧ’ for þeir(-) ganske vist er belagt allerede i
1200-tallets anden erdedel, men ikke bliver hyppig før i
århundredets anden halvdel (jf. afsnit 3.3.4.2 og 4.3.4.2.6).
Brugen i A af ⟨ɴ ɴ⟩ vs. ⟨ƞ ƞ⟩ er i meget udpræget grad

håndskriftgeografisk betinget, og omend tolkningen ikke
er sikker, er det sandsynligt at forlægget i vid udstrækning
har anvendt ⟨ƞ ƞ⟩, hvilket er interessant i et dateringsmæs-
sigt perspektiv. Som bemærket i afsnit 3.3.2 kendetegner
hyppig brug af ⟨ƞ⟩ nemlig sidste del af 1200-tallet (beteg-
nelsen anvendes kun sporadisk før 1250, og brugen kulmi-
nerer c1300 eller kort derefter).
Hvis tilfældene med ⟨ðꝛ⟩ i A, som antaget i afsnit

6.2.6.2.4, skyldes et forlægs ret udbredte brug af ⟨ꝛ⟩ efter
⟨ð⟩, harmonerer det med at en sådan brug genfindes mere
eller mindre regelmæssigt i de fleste håndskrifter hen imod
c1250 (jf. afsnit 4.4.5.2.12).
Som fremgået af afsnit 6.2.6.2.2 kan der i en række fre-

kvente ordformer spores en generel tendens til mindsket
brug af forkortelser i sidste del af A. Overordnet set beror
dette formentlig ikke på større forlægspåvirkning i begyn-
delsen af A, men som noteret i note 2 på s. 403 kan det ikke
udelukkes at visse forkortede skrivemåder skal ses i lyset
af et forlægs brug. Skulle det gælde for forkortelsen ‘v’ͬ, er
det interessant i et dateringsmæssigt perspektiv, da brugen

i givet fald indikerer at forlægget ikke har været ældre end
fra c1250.

6.4.6 Sammenfattende bemærkninger til
dateringsspørgsmålet

Selvom håndskriftdatering på basis af eksterne daterings-
kriterier er forbundet med en række problemer (jf. afsnit
6.4.2), er det i mange tilfælde den eneste mulige tilgang,
således også ved dateringen af MskMS.
Som noteret ovenfor rykker undersøgelsen ikke ved den

traditionelle datering af MskMS til c1275, da man under
alle omstændigheder må regne med en obligatorisk usik-
kerhedsmargin på ±25 år. De talrige yngre træk i B gør dog
et tilblivelsestidspunkt omkring 1275–1300 mere sandsyn-
ligt end 1250–1275.
Betragter man de anvendte kriterier lidt fra oven, kan

flere interessante forhold iagttages.
I forbindelse med de palæografiske kriterier er det

for det første interessant at bemærke at såvel en række
makro- som mikropalæografiske træk kan anføres som
dateringsholdepunkter. Selvom brugen af specifikke graf-
klasser/graftyper i dateringsmæssig henseende vil variere
fra periode til periode, idet historisk interessante udvik-
linger indtræffer på forskellige tidspunkter ved forskellige
grafklasser/graftyper, er det rimeligvis ikke tilfældigt at
langt størstedelen af de i MskMS dateringsmæssigt sær-
lig interessante grafklasser udgøres af alfabetiske minus-
kelgrafklasser. Det synes nemlig sværere at opstille faste
dateringsmæssige holdepunkter for majuskel- og abbrevia-
turgrafklassernes manifestation. Interessant er det i denne
henseende atminde omde allerede omtalte forhold ved ⟨E⟩.
Som bemærket i note 1 på s. 417 er det således umuligt med
sikkerhed at fastslå om brugen af forstørret minuskel skal
betragtes som en novation eller en arkaisme overtaget fra et
forlæg. Ved ⟨E⟩ synes tendensen i anden del af 1200-tallet
at være den at minuskelformen vinder stadig mere frem
på bekostning af uncialen, men den forstørrede minuskel
er også meget udbredt i nogle af de ældste islandske hånd-
skrifter, hvorfor brugen i B principielt også kan afspejle
forlæggets brug. Dette problem er særlig stort ved netop
majuskelgrafklasserne, idet middelalderlige skrivere synes
særlig tilbøjelige til at overføre forlæggets brug ved denne
kategori af grafklasser.
For det andet er det ved de palæografiske argumenter

interessant at notere at en meget stor del af de daterings-
mæssigt interessante træk deles af de to skrivere. Af samme
grund kan de fleste af kriterierne kun bruges i en argumen-
tation for en terminus post quem til c1250. Kun et enkelt
mikropalæografisk træk (brugen af det såkaldte ‘x⁴’ i B)
kan bruges i en argumentation for en terminus post quem
til c1275. De palæografiske forhold kan i tilfældet MskMS
altså ikke levere lige så mange argumenter for en datering
til c1275 eller senere som en række sproglige forhold.
Ved de sproglige kriterier er det, som allerede fremhævet

i kritikken af Åströms (2003) kategoriske affærdigelse af
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sådanne kriterier, vigtigt at understrege at de forskellige
analyseniveauer ikke må skæres over én kam.
Når det gælder ortografiske argumenter, finder man en

række fælles indikationer for opstillingen af en terminus
post quem. Ligesom de tilsvarende palæografiske argumen-
ter kan de vigtigste (mest gennemførte) ortografiske argu-
menter primært bruges i en argumentation for en datering
til efter c1250. De ortografiske træk som kan anvendes i ar-
gumentationen for en datering til c1275 (eller senere), op-
træder derimod næsten udelukkende i B. Heraf følger også
at man sammenlignet med de palæografiske forhold finder
flere markante uoverensstemmelser mellem skriverne på
det ortografiske niveau.
Ser man nærmere på de faktisk anvendte ortografiske

argumenter, er langt størstedelen knyttet til specifikke
fonem-grafem-relationer. Kun en mindre del kommer
til udtryk på grafordsniveau. I forbindelse med fonem-
grafem-relationerne er det interessant at iagttage at argu-
menterne i stort set lige stor udstrækning relateres til hhv.
konsonant- og vokalsystemet. Når dette er tilfældet, på
trods af den større udvikling i vokalsystemet, skyldes det
at kun en mindre del af dateringsholdepunkterne kan rela-
teres direkte til lydudviklinger. Oftest er der tale om rent
(orto)grafiske udviklinger. I et dateringsmæssigt perspek-
tiv er sådanne udviklinger da også mindst lige så interes-
sante. Det er netop et vidnesbyrd om rigtigheden af denne
metodiske pointe at så mange tilsyneladende yngre orto-
grafiske træk kan anføres fra B. Et særlig illustrativt ek-
sempel udgør forholdene ved manifestationen af /ǿ/, idet
der ubetinget er tale om den mest markante forskel skri-
verne imellem.Mens yngre betegnelser som ⟨e ę ⟩ således
anvendes i 92% af tilfældene i B, gælder det blot for 5% af
tilfældene i A.
Som allerede flere gange antydet må morfologiske kri-

terier tillægges mindre betydning, hvilket afspejles i de an-
førte argumenter. For det første er det samlede antal ar-
gumenter ret lavt,1 og for det andet er der ved de date-
ringsmæssigt interessante novationer med en enkelt und-
tagelse (den næsten enerådende analogiske form på -an i

1Kun ved argumentation for en mulig terminus ante quem finder man et
større antal morfologiske træk nævnt. De kan dog i sagens natur ikke
tillægges stor betydning, da der er tale ommanglende manifestation af
et givet fænomen, altså et negativt udsagn.

akk. sg.mask. af engi) tale om helt eller næsten helt enkelt-
stående træk. I et mindre korpus vil der derfor være en
overhængende fare for at man ikke vil kunne finde rele-
vante eksempler af morfologisk karakter.
De orddannelsesmæssige træk er heller ikke mange,

men som argumenter forekommer de umiddelbart mere
værdifulde end de morfologiske, idet antallet af belæg er
større. Selv i noget kortere tekster er det således generelt
ikke usandsynligt at man vil kunne inddrage denne type ar-
gumenter. Samtidig må der mindes om at man også på det
orddannelsesmæssige plan finder en række tilsyneladende
yngre træk i B.
Leksikalske forhold har ikke fundet anvendelse som da-

teringsargumenter i nærværende afhandling. Vanskelighe-
den ved brugen af sådanne kriterier fremgår da også af flere
ovenfor anførte eksempler på divergerende brug hos de
to skrivere. Skønt hånd B samlet set udviser flere yngre
træk end hånd A, finder man flere eksempler på konser-
vativ sprogbrug på leksikalsk niveau. Jf. fx den i A langt
hyppigere brug af um på bekostning af of og af þar til er og
til þess er på bekostning af unz.
Som i konklusionen på afsnittet om skriveridentifice-

ring må vigtigheden af anvendelsen af flest mulige krite-
rier understreges. Særlig de palæografiske og ortografiske
kriterier synes frugtbare, men andre træk (af ikke mindst
sproglig karakter) bør undersøges, ikke blot fordi de un-
dertiden kan komplettere de palæografiske og ortografiske
argumenter med data af direkte dateringsmæssig relevans,
men også fordi de i en række tilfælde kan bidrage til yderli-
gere belysning af den enkelte skrivers forholden sig til for-
lægget. En større indsigt i dette forhold kan udnyttes ved
vurdering af alternative tolkningsmuligheder på helt andre
niveauer.
Det er flere gange blevet fremhævet at daterings- og lo-

kaliseringsspørgsmålet er nært forbundne. Afslutningsvis
må det imidlertid noteres at det på grundlag af nærværende
undersøgelse ikke synes muligt at slutte noget om hånd-
skriftets nærmere proveniens.
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Besvarelse af de i indledningen stillede
spørgsmål

Formålet med afhandlingen har været at foretage en udfør-
lig palæografisk, ortografisk og morfologisk analyse af de
to skriverhænder i MskMS med grundige historiske per-
spektiveringer, på hvis basis en række filologiske spørgs-
mål, almene såvel som specifikke, har skullet besvares. De
i alt otte spørgsmål, der er anført i afsnit 1.1, besvares i det
følgende, ét efter ét, med undtagelse af spørgsmål 2 og 3,
der behandles samlet.

1. Ekstern variation: Hvorledes adskiller skriverne
sig fra hinanden hvad palæografi, ortografi

og andre sproglige træk angår?
Generelt finder man betydelige forskelle skriverne imel-
lem.
På makropalæografisk niveau udmærker en række graf-

klasser hver af skriverne. I A drejer det sig især om ma-
juskelgrafklasser, i B helt overvejende om minuskelgraf-
klasser. På mikropalæografisk niveau finder man væsent-
lige forskelle ved de fleste kategorier af grafklasser, men
forskellene ved abbreviaturgrafklasserne må særlig frem-
hæves, med tanke på hvor få medlemmer denne grafklas-
sekategori har.
En mængde ortografiske forskelle er konstateret. Det

drejer sig om: 1) Mere overordnede forskelle der ikke
knytter sig til specifikke grafem-fonem-relationer. Af
disse synes forskelle relaterede til abbreviaturbrugen sær-
lig bemærkelsesværdige. 2) Forskelle i specifikke fonem-
grafem-relationer. De fleste forskelle i vokalernes ma-
nifestation kan relateres til lydhistoriske forhold (varia-
tion forårsaget af fonemsammenfald), mens lydhistoriske
forhold spiller en mindre rolle ved konsonanterne, hvor
den eksterne variation primært skyldes forskellige rent
(orto)grafiske valg. Forskel mellem skriverne kommer i øv-
rigt særlig tydeligt til udtryk ved konsonanterne, især som
resultat af de mange manifestationsmuligheder ved kon-
sonantkombinationer og geminerede konsonanter. 3) For-
skelle på grafordsniveau (oftest relaterede til forkortelses-
systemet), også i selv meget frekvente ordformer.

Størstedelen af de betydelige orddannelsesmæssige for-
skelle mellem A og B er relaterede til vokalforholdene og
manifesteres i sideformer med divergerende aflyds- eller
omlydsforhold.
På morfologisk niveau finder man færre markante

forskelle, men fremhæves må især den meget for-
skellige bøjning af det indefinitte pronomen nøkkurr
(nekkverr/nakkvat).
Leksikalske forskelle er ikke systematisk undersøgt,

men et markant eksempel findes ved præp. of, der er sjæl-
den i A (næsten kun belagt i poesi), men hyppig i B.

2–3. Intern variation: På hvilke niveauer finder
man variation hos den enkelte skriver? Kan der
registreres forskelle i graden og typen af intern

variation skriverne imellem?
Intern variation forekommer på alle undersøgte niveauer,
men med betydelige forskelle skriverne imellem.
Den makropalæografiske variation er mest udpræget i

A, men det skyldes først og fremmest variationen i ma-
nifestationen af de i A forholdsvis hyppigere forekom-
mende majuskelgrafklasser. Ellers er variation på makro-
palæografisk niveau ikke karakteristisk for denne skriver.
På mikropalæografisk niveau er variationen størst i B.

Skriften fremstår mindre ensartet end i A, idet udformnin-
gen af de enkelte grafelementer er mindre regelret. Denne
utilsigtede mikropalæografiske variation udspringer for-
mentlig både af manglende færdigheder og af mindre inter-
esse for overholdelse af en fast palæografisk norm. Selvom
også B må betegnes som en professionel skriver, får man
ved sammenligning med A indtryk af langt mindre træ-
ning. Mens den mikropalæografiske variation i A – lige-
som den makropalæografiske – først og fremmest optræ-
der ved en række majuskelgrafklasser, udviser B mikro-
palæografisk variation ved et stort antal hyppigt forekom-
mende minuskelgrafklasser.
Man finder betydelig intern variation på ortografisk ni-

veau. Hos begge skrivere varierer konsekvensen i de en-
kelte fonemers betegnelse betydeligt, men hovedbetegnel-
sens andel i forhold til variantbetegnelser er ved langt de
fleste fonemer markant lavere i B. På grafordsniveau fin-
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der man selv ved særdeles frekvente ordformer i en række
tilfælde udpræget intern variation, både i A og B.
Begge skrivere udviser en række eksempler på intern va-

riation på morfologisk niveau ved substantiver (kasusen-
delser og stammetilhørsforhold), adjektiver (komparativ-
og superlativdannelse), pronomener (især sjá/þessi og
nøkkurr), den efterhængte artikel (-i- vs. -∅-) og verber
(bøjningsendelser, præt. part.-dannelse, bøjningsklasse og
refleksivformantens manifestation). Den interne morfolo-
giske variation er lidt mere udpræget i A, formentlig blot
pga. den større tekstmængde.
Orddannelsesmæssig variation kommer oftest til udtryk

som variation mht. vokalerne, sjældnere mht. konsonan-
terne. Generelt er variationen endog betydelig større i A,
hvilket ikke blot kan tilskrives den større tekstmængde.
Variationens nærmere karakter indikerer at den måske
snarere skyldes en mindre afstand mellem forlæggets brug
og skriverens norm i A’s tilfælde. Det har med andre ord
forekommet B mindre naturligt at overføre visse former
direkte fra forlægget, mens A’s noget mere konservative
sprogbrug (og formentlig større selvsikkerhed som skri-
ver) i højere grad har tilladt dette.
Mens B altså udviser større intern variation af mikro-

palæografisk og fonografematisk karakter, udviser A større
variation af orddannelsesmæssig karakter og til dels af ma-
kropalæografisk og morfologisk karakter.

4. Hvad kan analysen af variationen bidrage med i
en mere almen diskussion af spørgsmål relaterede til

skriveridentificering?
Hovedkonklusionen er at flest mulige kriterier bør inddra-
ges ved en sådan undersøgelse, og at forskellene mellem de
undersøgte skriftstykkermå holdes opmod den interne va-
riation i hvert af skriftstykkerne.
En sammenligning af den eksterne og den interne ma-

kropalæografiske variation viser at en række mere fre-
kvente grafklasser i særlig høj grad adskiller skriverne. For-
holdene iMskMS vidner om at det ved skriversammenlig-
ning er centralt at undersøge hele grafklasseinventaret og
basere konklusionerne på en undersøgelse af samtlige for
hver potentiel skriver karakteristiske grafklasser.
Brugbarheden af mikropalæografiske kriterier kan indi-

rekte aflæses af den konstaterede interne og eksterne varia-
tion. Ved skriversammenligning må der fokuseres på graf-
klasser som optræder med en vis frekvens, og hvor forskel-
lene mellem skriverne ikke udviskes af mikropalæografisk
intern variation hos den enkelte skriver. Desuden må for-
skellene ikke kunne tilskrives ydre forhold som varierende
skrivemateriale og divergerende skriftudførelsesniveau.
Ortografiske kriterier er ofte kun blevet tillagt meget be-

grænset betydning ved skriveridentificering, men ved fol-
kesprogligt materiale forekommer en sådan tilbageholden-
hed ikke umiddelbart berettiget. Man har bl. a. fremhævet
at ortografiske forhold lettere skulle kunne overføres fra
forlægget, men forholdene i såvel MskMS som de i bilag

E undersøgte tekster vidner om at middelalderens skrivere
i vid udstrækning følger deres egne ortografiske normer.
At en grundig undersøgelse af de fonografematiske re-

lationer kan udnyttes ved skriveridentificering, indikeres
af en række bemærkelsesværdige forskelle skriverne imel-
lem. Forholdene i MskMS demonstrerer hvor vigtigt det
er at undersøge rent (orto)grafiske forskelle, jf. ikkemindst
de betydelige forskelle i konsonanternes, især de gemine-
rede konsonanters, manifestation. Forholdene i MskMS
bekræfter Westlunds (1974, s. 100) betoning af vigtighe-
den af at undersøge abbreviaturbrugen. Det er bemærkel-
sesværdigt så tydeligt skriverforskelle kommer til udtryk
i abbreviaturbrugen med hensyn til frekvens og/eller spe-
cifik brug.
Forholdene i MskMS bekræfter umiddelbart anvende-

ligheden af en undersøgelse af højfrekvente ordformers
manifestation, da man i en række tilfælde finder systema-
tiske forskelle skriverne imellem. Metoden er dog langt-
fra uproblematisk. Kriteriet er ikke mindst blevet frem-
hævet ud fra en forventning om relativt ensartet manife-
station hos den enkelte skriver, men den interne variation
iMskMS viser at det på en række punkter er så som såmed
ensartetheden. Af forholdene i A at dømme synes det sær-
lig relevant at advaremod overfortolkning af forskellig for-
kortelsesgrad, selv inden for meget frekvente ordformer.
Forholdene i MskMS indikerer at en grafotaktisk ana-

lyse med redegørelse for den enkelte skrivers foretrukne
kombinationer af graftyper/grafklasser kan klarlægge ka-
rakteristika ved skriverindividualiteten. Dette kan ikke
mindst udnyttes ved en indledende undersøgelse af ho-
mogenitet/heterogenitet i et større ikke lemmatiseret eller
ikke morfosyntaktisk opmærket korpus, hvor søgninger
efter bestemte manifestationer af en given ordform van-
skeligt lader sig udføre.
Ved skriveridentificering bør flest mulige kriterier ind-

drages, og analysen af variationen i MskMS viser i hvert
fald at det er frugtbart at kombinere palæografiske og or-
tografiske kriterier. Brugen af ortografiske kriterier for-
udsætter en grundlæggende analyse af den samlede brug
for tydeligere at klarlægge den enkelte skrivers norm og
den systematiske variation inden for denne. Modsat Mår-
tensson (2007) betragter jeg det som uheldigt ikke at un-
dersøge de fonografematiske relationer. Mårtensson me-
ner at den interne variation gør anvendelsen af en fono-
grafematisk undersøgelse meget vanskelig, men som ana-
lyserne i nærværende afhandling forhåbentlig har vist, kan
problemet mindskes ved en grundig analyse af de mulige
årsager til den interne variation. Forholdene i MskMS har
i øvrigt vist at den problematiske interne variation i høj
grad også kan observeres på det af Mårtensson fremhæ-
vede grafordsniveau.
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5. Hvad kan analysen af variationen bidrage med i
en mere almen diskussion af eksterne

dateringskriterier?
Afhandlingen igennem er MskMS betragtet i lyset af an-
dre islandske håndskrifter. Relateret til det mere eller min-
dre varierede håndskriftlandskab som disse håndskrifter
tegner, viser forskellene mellem A og B meget tydeligt at
man ved håndskriftdatering på basis af eksterne kriterier
altid må operere med en usikkerhedsmargin på i hvert fald
±25 år. Diskussionen af dateringskriterier i afsnit 6.4 viser
at især de palæografiske og ortografiske kriterier er frugt-
bare, men at også andre træk, især sproglige, bør undersø-
ges.
Som palæografiske dateringsholdepunkter er såvel en

række makro- som mikropalæografiske træk blevet an-
ført, hvoraf de fleste kan relateres til de alfabetiske mi-
nuskelgrafklassers manifestation. At det er vanskeligere at
udnytte majuskel- og abbreviaturgrafklassernes manifesta-
tion i dateringsmæssig henseende, derom vidner bl. a. den
i MskMS ikke ubetydelige eksterne variation ved begge
kategorier af grafklasser og den i A betydelige interne va-
riation ved majuskelgrafklasserne.
Af sproglige dateringsholdepunkter er de ortografiske

de mest centrale. Langt størstedelen af disse er knyttet til
specifikke fonem-grafem-relationer, og skønt man i peri-
oden finder forholdsvis flere udviklinger i vokalsystemet,
er de relevante træk lige så ofte relaterede til konsonanter-
nes manifestation. Det er da også kun en mindre del af da-
teringsholdepunkterne der kan sættes i direkte relation til
lydudviklinger. Oftest afspejler de rent (orto)grafiske ud-
viklinger.
Morfologiske udviklinger er svære at datere, og ved da-

tering ermorfologiske argumentermindre centrale. Det vil
særlig i kortere tekster være svært at påvise relevante træk,
og selv iMskMS udgøres stort set alle sådanne holdepunk-
ter af næsten helt enkeltstående træk.
De orddannelsesmæssige dateringsholdepunkter for

MskMS er ikkemange, men i kraft af de flere belæg ved de
enkelte træk forekommer argumenterne umiddelbart mere
værdifulde end de morfologiske.
Leksikalske forhold er så godt som ikke blevet anvendt

som dateringsholdepunkter for MskMS. Vanskeligheden
ved brugen af leksikalske kriterier kommer indirekte til
udtryk ved at hånd B, der i de fleste tilfælde udviser yngre
træk end hånd A, på leksikalsk niveau i flere tilfælde udvi-
ser ældre træk. Jf. fx den i A langt hyppigere brug af um
frem for of og af þar til er og til þess er frem for unz.
Jón Helgasons (1934a, s. 8) udsagn om at man sandsyn-

ligvis ville datere hånd B til et noget senere tidspunkt end
hånd A hvis ikke håndskriftets opbygning utvetydigt viste
at de to skrivere var samtidige, kan bekræftes af nærvæ-
rende undersøgelse. Med en enkelt undtagelse kan palæo-
grafiske dateringsholdepunkter, der i vid udstrækning de-
les af skriverne, blot anvendes ved opstilling af en terminus
post quem til c1250. Ved brugen af ortografiske kriterier kan
der til gengæld anføres et ikke ubetydeligt antal argumen-

ter for en terminus post quem til c1275, men næsten alle må
hentes fra B. Det samme gælder for de fleste (og vigtig-
ste) orddannelsesmæssige træk. Skulle man derfor datere
MskMS alene på grundlag af forholdene i A, ville man
snarest datere håndskriftet til 1200-tallets tredje erdedel,
mens en datering alene på basis af forholdene i B snarere
ville føre til en datering til 1200-tallets sidste erdedel.

6. Kan analysen af skrivernes skrift og sprog
bekræfte en datering til c1275?

Undersøgelsen rykker ikke ved den traditionelle datering
af MskMS til c1275, idet der regnes med en obligatorisk
usikkerhedsmargin på ±25 år. De talrige yngre træk i B
taler dog snarere for 1275–1300 end 1250–1275. I forbin-
delse med dateringsspørgsmålet kan det ligeledes noteres
at visse forhold kunne tyde på at forlægget ikke har væ-
ret ældre end fra omkring midten af 1200-tallet, hvilket er
i modstrid med Finnur Jónssons (1932, s. v) bemærkning
om at forlægget ikke skulle være yngre end fra århundredet
første tredjedel.

7. Hvad kan analysen af variationen bidrage med i
en mere almen diskussion af forholdet mellem

skrivernorm, forlæg og afskrift?
Forholdene i MskMS harmonerer med de fleste resultater
i bilag E. Bilaget rummer en undersøgelse af den middelal-
derlige afskrivningsproces på basis af nogle sjældne tilfælde
hvor man mener at have forlæg og direkte afskrift overle-
veret.
Skriverne overfører generelt ikke forlæggets ortografi.

Har en skriver to mere eller mindre sidestillede betegnel-
ser, er det imidlertid ikke usandsynligt at forlæggets brug
kan spille en rolle for valget mellem disse. Som i visse af
de i bilag E undersøgte tekster synes forlægspåvirkning i
MskMS i højere grad at skinne igennem ved sætningsind-
ledende majuskelgrafklasser.
I lyset af manglende indikation af generel sproglig he-

terogenitet i forlægget for MskMS, indikerer de betyde-
lige orddannelsesmæssige forskelle skriverne imellem at
man ikke kan regne med udpræget forlægspåvirkning på
orddannelsesmæssigt niveau. Den håndskriftgeografiske
fordeling af visse variantformer vidner dog om at påvirk-
ningen har været noget større end på det rent ortografiske
niveau.
Set i lyset af at der ved undersøgelserne i bilag E generelt

ikke kan spores væsentlige morfologiske forskelle mellem
forlæg og afskrift (og idet man som nævnt ikke kan se tegn
på generel sproglig ujævnhed i forlægget for MskMS sva-
rende til de to skriveres arbejdsområder), er det bemær-
kelsesværdigt at man trods alt finder en række forskelle
mellem A og B. Et særlig interessant tilfælde udgør pron.
nøkkurr, sommanifesteres meget forskelligt hos de to skri-
vere. Et delvist sammenfald mellem visse variantformer
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som er meget sjældne i B, og sjældnere, formodet forlægs-
påvirkede former i A vidner om at begge skrivere generelt
har afveget fra forlæggets brug.
Som i en række andre middelalderhåndskrifter kan der

i MskMS registreres en tendens til større forlægspåvirk-
ning i begyndelsen af afskrivningsprocessen, idet visse for-
hold er særlig frekvente i begyndelsen af hhv. A og B. Hos
begge skrivere viser dette sig som variation på mere over-
ordnet fonografematisk niveau, på grafordsniveau og ved
forekomst af sproglige sideformer. I B kommer tendensen
desuden til udtryk på mikropalæografisk niveau.
I et metodisk perspektiv har den begrænsede forlægstro-

skab på ortografisk og (i nogen grad) på orddannelsesmæs-
sigt niveau den konsekvens at håndskrifterne på trods af
status af afskrifter generelt kan betragtes som forholdsvis
gode kilder til samtidens sprog hvad ortografi og orddan-
nelse angår. De undtagelsesvis meget markante morfolo-
giske forskelle mellem A og B og fordelingen af visse va-
riantformer indikerer at begge skrivere på morfologisk og
orddannelsesmæssigt niveau i visse tilfælde har fulgt deres
egen norm og ikke blot overført forlæggets former. For-
holdet adskiller sig dermed fra resultatet i bilag E. Dette
kan tjene som advarselmod uden videre at anvende teksters
formodede oprindelsestidspunkt ved opstilling af kronolo-
gier over morfologiske og orddannelsesmæssige udviklin-
ger.

8. Kan analysen af den interne variation bidrage til
en afklaring af diskussionen om de eventuelle

forskellige tekstlag i Msk?
Undersøgelsen har ikke kunnet afsløre sikrere indikatio-
ner af sekundære indskud af totter i Msk, hvilket dog blot
kan bero på senere skriveres udviskning af sporene. De
mere gennemgående kodikologisk betingede håndskrift-
geografiske tendenser viser indirekte at eventuelle spor af
palæografisk og ortografisk karakter under alle omstændig-
heder ville have haft svært ved at overleve. Når skriverne i
løbet af afskrivningsprocessen skriver mere ogmere i over-
ensstemmelse med deres egne respektive normer, er det
klart at det vil være vanskeligt at finde indikationer af even-
tuelle sekundære tekstlag. Takket være de i mange hense-
ender ret entydige tendenser i den kodikologisk betingede
variation kan man dog på grundlag af de foreliggende data
tillade sig at konkludere at mest taler for at skriverne af
MskMS ikke selv har indskudt totter fra et alternativt for-
læg, med Halldórs þáttr Snorrasonar som en mulig undta-
gelse.
I forhold til spørgsmålet om eventuelle sekundære ind-

skud af strofer i Msk kan det i lyset af nærværende under-
søgelse blot konstateres at ortografien i de af Andersson
& Gade (2000, s. 25–57) i denne forbindelse særlig disku-
terede strofer ikke giver indikationer af andet ophav end
andre strofer i håndskriftet. Da skriverne imidlertid også i
stroferne i vid udstrækning anvender deres egen ortografi-
ske norm (afvigelser fra forholdene i prosa findes først og

fremmest på morfologisk, orddannelsesmæssigt og leksi-
kalsk niveau), ville det formentlig også være svært at finde
sådanne indikationer, selv hvis en given strofe skulle være
indskudt i selve MskMS. Med tanke på forekomsten af
visse akavede eller grammatisk forkerte sætninger i tilslut-
ning til visse strofer, og med tanke på at A i andre tilfælde
med sikkerhed både har foretaget rettelser i strofer han selv
har skrevet, og har fuldendt (og korrigeret) to strofer som
hånd B har påbegyndt, men ikke færdigskrevet, forekom-
mer det da heller ikke urimeligt at antage at hånd A har
indskudt enkelte strofer.

Andre resultater

Ud over at levere materiale til besvarelsen af de i indlednin-
gen stillede spørgsmål har analyserne vist en række andre
interessante forhold. Et udvalg af disse skal nævnes i det
følgende.

Kodikologi
Fordelingen af håndskriftets særlig slidte sider og de ret
gennemgående fugtskader indikerer at MskMS i en lang
periode har ligget uindbundet i løse læg, men dog som en
samlet enhed.
Det nu tabte syvende læg har formentlig været skrevet

af hånd A hvis den fremsatte hypotese om årsagen til den
højere forkortelsesfrekvens i begyndelsen af A er korrekt.
Man har ikke tidligere været opmærksom på at hånd-

skriftets initialer oprindelig ikke blot har været røde. Æts-
ning af pergamentet indikerer at der fra og med erde læg
med blot én undtagelse er blevet brugt skiftevis rød og for-
mentlig grøn farve til to- og trelinjeinitialerne. Ved orna-
mentering har man i samme del af håndskriftet i flere til-
fælde brugt grøn farve ved røde initialer og rød farve ved
grønne initialer.
Forskellige forhold af ikke mindst palæografisk og

sproglig karakter tyder på at A har været den ældre, mere
erfarne skriver. Han har skrevet de røde overskrifter i hele
håndskriftet og står formentlig også bag de farvede initia-
ler. Han har formodentlig også stået for den overordnede
planlægning og opdeling af arbejdet, og efterfølgende har
han læst korrektur på hele håndskriftet og indført en række
rettelser i såvel sin egen som hånd B’s del af håndskriftet.
En række ændringer og tilføjelser i strofer synes at vidne
om en særlig interesse for poesi. De meget forskellige or-
tografiske normer hos de to skrivere taler for at A ikke er
B’s oprindelige læremester.
Ingen af skriverhænderne genfindes i en gruppe af form-

mæssigt beslægtede håndskrifter.

Ortografi
I forhold til det benyttede (hypotetiske) referencesystem
afviger forholdene i MskMS på følgende punkter: 1) /ø/
og /ǫ/ er faldet sammen i både A og B (i modsætning til
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hvad man får indtryk af i Finnur Jónsson 1932, s. v–vi).
2) /ǽ/ og /ǿ/ er faldet sammen i både A og B. 3) I både A
og B er /a o u ǫ/ forlænget foran /l[fgkmp]/ samt foran
/l[ns]/ hvor disse konsonantgrupper er opstået via syn-
kope. 4) /þ/ synes lukket til /d/ efter /l n/ i kort stavelse i
B, men ikke i A. 5) Lukning af /þ/ til /t/ efter /k p/ kom-
mer til udtryk hos begge skrivere efter både kort og lang
rodstavelse. 6) Svarabhaktivokalen manifesteres én gang i
B (principperne for orddeling ved linjeskift i A vidner for-
mentlig om at også A har svarabhaktivokal i sit talesprog).
En samlet analyse af manifestationen af app. ván og en

række andre ordformer viser at en analogisk vón-form efter
alt at dømme optræder i A (Hreinn Benediktsson finder
ikke en sådan form usandsynlig, men bemærker at dens
eksistens i praksis vil være svær at bevise).

Morfologi
Demåske mest interessante resultater af den morfologiske
analyse findes ved pronomenerne sjá/þessi og nøkkurr. Ved
sjá/þessi har det på basis af forholdene i MskMS sammen-
holdt med et større oldislandsk og gammelnorsk materiale
væretmuligt at levere visse præciseringer i forhold til resul-
taterne af Katrín Axelsdóttirs (2003) undersøgelse, og det
har været muligt at levere til dels andre tolkninger mht.
pronomenets udvikling. Ved nøkkurr har forholdene i B
vist at visse skrivere selv hen mod slutningen af 1200-tallet
har benyttet arkaiske former på meget gennemført vis og
tilsyneladende ikke som resultat af forlægspåvirkning. I re-
lation til nøkkurr kan det desuden noteres at grafotaktiske
forhold i AM519 a 4° svækkerHreinn Benediktssons argu-
mentation for forekomsten af /o/ i første stavelse så tidligt
som i (sidste del af) 1200-tallet.

Vurdering af tilgangen

Undersøgelsens empiriske grundlag er en elektronisk op-
mærket tekst med sproglige metaoplysninger i form af
lemmaangivelse og morfosyntaktiske data for samtlige
håndskriftets omtrent 100.000 løbende ord. Opmærknin-
gen er udført halvautomatisk på basis af egne program-
mer, og formatet er XML i en form som stort set svarer
til den af Menota (Medieval Nordic Text Archive) anbe-
falede, suppleret med et fon-niveau som i højere grad end
norm-niveauet afspejler det fonologiske referencesystem.
Brugen af en sådan elektronisk tekstopmærkning har mu-
liggjort en bredt funderet undersøgelse med præcis beskri-
velse af skrivernes skrift og sprog, og den har ført til en
analyse af variationen som ikke ville have været mulig ved
mere traditionel excerpering. Generelt må tilgangen derfor
betragtes som frugtbar, omend ikke uproblematisk.
Selv med halvautomatisk analyse og tekstopmærkning

har arbejdet været langt mere tidskrævende end forudset.
Brugen af det omtalte fon-niveau har mindsket behovet for
manuel efterbearbejdelse af de ekstraherede data i den or-
tografiske analyse, men i et fremtidigt projekt bør man for-

mentlig foretage visse ændringer i den specifikke tekstop-
mærkningspraksis, så der åbnes mulighed for endnu hø-
jere grad af automatisk dataekstraktion ved analyse af de
palæografiske og ortografiske forhold. En således revide-
ret tilgang er ikke blot interessant af tidsmæssige årsager.
Herved mindskes også risikoen for fejl opståede ved ma-
nuel efterbearbejdelse af de palæografiske og ortografiske
data.
I relation til brugen af elektronisk opmærkede tekster

må det desuden fremhæves at beskrivelser foretaget på ba-
sis af sådanne tekster let risikerer at blive overdetaljerede.
Den høje dokumentationsgrad i nærværende afhandling er
da også undertiden gået ud over læseligheden. Fremstil-
lingsformen skal imidlertid ses i lyset af et ønske om at det
empiriske Msk-materiale vil kunne finde anvendelse ved
andre undersøgelser af norrøne håndskrifter og ved sprog-
historiske undersøgelser med andre perspektiver end de i
nærværende afhandling anlagte. Det er min faste overbe-
visning at eksakt opmærkede tekster med tilhørende for-
holdsvis detaljerede beskrivelser sammen med væsentli-
gere teoretiske specialafhandlinger må udgøre det nødven-
dige fundament for en opdateret sproghistorie.
Brugen af en grafonomisk terminologi har været frugt-

bar. På trods af de subjektive kriterier for inddelingen i
de rent typologiske størrelser grafklasse og graftype har til-
gangen lettet den palæografiske beskrivelse og ført til en
mere præcis redegørelse for den forekommende variation
(på basis af en opdeling i makro- og mikropalæografiske
forhold afspejlende forskelle på hhv. grafklasse- og graf-
typeniveau). En ulempe ved de subjektive rubriceringer er
imidlertid at de stiller særlige krav til præciseringen af og
redegørelsen for variationen.
Grundlaget for den ortografiske analyse er en relatering

af de tentative grafemer til et fast defineret (hypotetisk)
fonologisk referencesystem. I teorien er det specifikke re-
ferencesystem underordnet, men betydningen af et fælles
standardreferencesystem er stor, da et sådant system let-
ter sammenligningen på tværs af håndskrifter og perio-
der. Da den i nærværende afhandling anvendte reference-
ramme afspejler det system som danner grundlag for nor-
maliseringerne i ONP, forekommer den velvalgt som stan-
dardreferencesystem. Ser man bort fra analysen af de al-
lerældste håndskrifter, vil systemet repræsentere et noget
ældre sprogtrin end det man finder i de undersøgte kilder,
hvilket ikke mindst er hensigtsmæssigt hvis man ønsker
at inddrage forlægssituationen i forklaringsrammen. I for-
hold til det af Dyvik (1996) foreslåede idealiserede system
som opererer med et historisk maksimalt antal distinktio-
ner (baseret på etymologiske forhold), vil der ved under-
søgelsen af de fleste kilder være tale om et praktisk kom-
promis. Jeg mener i øvrigt at den ortografiske analyse har
vist hvorledes et fast defineret referencesystem kan anven-
des på tilfredsstillende vis, og at en ortografisk analyse ikke
forudsætter en grafematisk analyse.
Som allerede fremhævet ved besvarelsen af spørgsmål 4

har analysen af grafotaktiske forhold vist at en grafotaktisk
analyse kan være givende ved klarlæggelsen af en række ka-
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rakteristika hos den enkelte skriver. Som påpeget samme
sted vil en sådan analyse være særlig nyttig ved undersø-
gelsen af homogeniteten eller heterogeniteten i et korpus
med begrænset sproglig opmærkning. Som et interessant
eksempel på hvorledes en analyse af grafotaktiske forhold
kan spille en rolle for tolkningen af et lydhistorisk fæno-
men, kan der desuden henvises til behandlingen af luknin-
gen af /þ/ til /d/ efter kort rodstavelse (i B) og tolkningen
af nokkur- vs. nökkur- i AM 519 a 4°.
Ved analysen af eventuel forlægspåvirkning har det vist

sig fordelagtigt at fokusere på usystematisk (utilsigtet) in-
tern variation og relatere denne til Lindblads (1954, s. ix–x)
tolkningsmåde ved at betragte varianters frekvens og for-
deling i en kilde under hensyntagen til såvel kodikologiske
som tekstuelle og skrifthistoriske forhold. Ved analysen af
forlægspåvirkning er den synsvinkel desuden blevet anlagt
at sjældnere skrivemåder der er belagt hos begge skrivere,
og som hos begge afviger fra den normale brug (eller even-
tuelt er den eneste, sjældne betegnelse hos den formodet
mere forlægstro skriver), snarest afspejler forlæggets brug.
En sådan betragtningsmåde kan udnyttes ved undersøgelse
af forlægspåvirkning i andre håndskrifter medmere end én
skriver. I relation til spørgsmålet om forlægspåvirkningmå
det endelig fremhæves at analysen af frekvente ordformers
manifestation har været meget givende.
Jeg mener at afhandlingen har demonstreret nødvendig-

heden af historiske perspektiveringer for forståelsen af va-
riationen i en skrivers brug. Perspektiveringerne har spil-

let en vigtig rolle ved analysen af eventuel forlægspåvirk-
ning og ved vurderingen af det overordnede forhold mel-
lem skriverne, og perspektiveringerne har samtidig skabt
bedre basis for analysen af de dateringsmæssigt interes-
sante aspekter.
Endelig mener jeg at afhandlingen mere overordnet har

vist at man på grundlag af en systematisk undersøgelse af
en række tilsyneladende spredte forhold af palæografisk og
sproglig karakter kan opnå ny indsigt i et håndskrifts pro-
duktion. Det er i denne forbindelse en metodisk pointe at
en række observationer først kan udnyttes til fulde når de
sættes ind i en større sammenhæng og relateres til andre
observationer, som ikke sjældent er gjort på helt andre ana-
lyseniveauer.
Det ville have været ønskværdigt at en undersøgelse

af MskMS også havde omfattet udvalgte syntaktisk-
stilistiske forhold,men af tids- og pladsmæssige årsager har
dette ikke været muligt. En af den elektroniske teksts store
fordele er imidlertid dens dynamik. Enhver med adgang til
teksten kan således tilføje yderligere metainformation, og
teksten kan inddrages i andre sammenhænge.Det er derfor
min hensigt hurtigst muligt at stille teksten til rådighed for
forskningen, dels i Menotas tekstarkiv, dels i form af en
mere fuldstændig elektronisk udgave. På denne måde vil
andre kunne bygge videre på såvel afhandlingens overord-
nede resultater som det til grund for afhandlingen liggende
empiriske materiale, hvad enten interessen er af litterær el-
ler skrift- og sproghistorisk karakter.



Litteratur

Alexander Jóhannesson (1923–24). Íslenzk tunga í fornöld.
Reykjavík.

Allén, S. (1965). Grafematisk analys som grundlag för
textedering med särskild hänsyn till Johan Ekeblads brev till
brodern Claes Ekeblad 1639–1655. Nummer 1 af Acta
Nordistica Gothoburgensia. Göteborg.

Allén, S. (1971). Introduktion i grafonomi. Det lingvistiska
skriftstudiet. Nummer 2 af Data Lingvistica.
Stockholm. (Under medverkan av S. Hellberg).

Andersen, H. (1933–34). Nogle sproghistoriske Bidrag.
Acta Philologica Scandinavica, 8, s. 57–77.

Andersson, T. M. (1994). The Politics of Snorri
Sturluson. Journal of English and Germanic
Philology, 93, s. 55–78.

Andersson, T. M. (1997). The Unity of Morkinskinna.
I Sagas and the Norwegian Experience. 10. Internasjonale
Sagakonferanse. Trondheim 3.–9. august 1997. Preprints,
s. 1–10. Trondheim.

Andersson, T. M. & Gade, K. E. (2000). Morkinskinna.
The Earliest Icelandic Chronicle of the Norwegian Kings
(1030–1157). Translated with Introduction and Notes.
Nummer 51 af Islandica. Ithaca N.Y., London.

Ari P. Kristinsson (1992). U-innskot í íslensku. Íslenskt
mál og almenn málvísindi, 14, s. 15–33.

van Arkel, A. (1979). Scribes and Statistics. An evaluation
of the statistical methods used to determine the
number of scribes of the Stockholm Homily Book.
Scripta Islandica, 30, s. 25–45.

van Arkel-de Leeuw van Weenen, A., red. (1987).
Möðruvallabók. AM 132 Fol., bind 1–2. Leiden etc.
(Volume One: Index and Concordance. Volume Two:
Text).

van Arkel-de Leeuw van Weenen, A. [se også de Leeuw
van Weenen, A.].

Ármann Jakobsson (2000). Um uppruna Morkinskinnu.
Drög að rannsóknarsögu. Gripla, 11, s. 221–45.
(Nummer 50 af Rit Árnastofnunar).

Ármann Jakobsson (2002). Staður í nýjum heimi.
Konungasagan Morkinskinna. Reykjavík.

Ármann Jakobsson & Þórður I. Guðjónsson, red. (2011).
Morkinskinna I–II. Nummer 23–4 af Íslenzk fornrit.
Reykjavík.

Árni Böðvarsson (1953). Hljóðfræði. Kennslubók handa
byrjendum. Reykjavík.

Ásgeir Bl. Magnússon (1959). Um framburðinn rd, gd,
fd. Lingua Islandica ⫽ Íslenzk tunga, 1, s. 9–25.

Ásgeir Bl. Magnússon (1981). Um sérhljóðabreytingar á
undan samhljóðaklösum með l-i. I Afmæliskveðja til
Halldórs Halldórssonar 13. júli 1981, s. 24–38.
Reykjavík.

Ásgeir Bl. Magnússon (1989). Íslensk orðsiabók.
Reykjavík.

Bakken, K. (1997). Gunnleik Ormsson. En skriver og
hans norm. Maal og Minne, 1997:1, s. 1–36.

Bandle, O. (1956). Die Sprache der Guðbrandsbiblía.
Orthographie und Laute. Formen. Nummer 17 af
Bibliotheca Arnamagnæana. København.

Battelli, G. (1949). Lezioni di paleografia. Vatikanet,
3. udg.

Beck, H. (1993). Wortschatz der altisländischen Grágás
(Konungsbók). Nummer 3:205 af Abhandlungen der
Akademie der Wissenschaften in Göttingen.
Philologisch-historische Klasse. Göttingen.

Becker-Christensen, C. (1974). Grafonomisk beskrivelse
af Sth.-hs C 39 af Jyske Lov. [Upubliceret
cand.mag.-afhandling. Københavns Universitet].

Bekker-Nielsen, H., Olsen, T. D. &Widding, O. (1965).
Norrøn Fortællekunst. Kapitler af den norsk-islandske
middelalderlitteraturs historie. København.

Berntsen, T. (1923). Fra sagn til saga. Studier i kongesagaen.
Oslo.

431



432 Litteratur

Bischoff, B. (1982). Die Rolle von Einflüssen in der
Schriftgeschichte. I Silagi, G., red., Paläographie 1981.
Colloquium des Comité International de Paléographie,
München, 15.–18. September 1981. Nummer 32 af
Münchener Beiträge zur Mediävistik und
Renaissance-Forschung, s. 93–105. München.

Bischoff, B. (1990). Latin Palaeography. Antiquity and the
Middle Ages. Cambridge. (Transl. by Dáibhí Ó Cróinín
and David Ganz).

Bjarni Aðalbjarnarson (1937). Om de norske kongers sagaer.
Nummer 1936:4 af Skrifter utgitt av Det Norske
Videnskaps-Akademi i Oslo. 2. Hist.-Filos. Klasse.
Oslo.

Bjarni Aðalbjarnarson (1941). Formáli. IHeimskringla I.
Nummer 26 af Íslenzk fornrit, s. v–cxl. Reykjavík.

Bjarni Aðalbjarnarson, red. (1951). Heimskringla III.
Nummer 28 af Íslenzk fornrit. Reykjavík.

Bjarni Einarsson, red. (1977). Hallfreðar saga. Nummer 15
af Rit Árnastofnunar. Reykjavík.

Bjarni Einarsson (1985a). Formáli. I Ágrip af
Nóregskonunga sǫgum. Fagrskinna – Nóregs konunga tal.
Nummer 29 af Íslenzk fornrit, s. v–cxxxi. Reykjavík.

Bjarni Einarsson, red. (1985b). Ágrip af Nóregskonunga
sǫgum. Fagrskinna – Nóregs konunga tal. Nummer 29 af
Íslenzk fornrit. Reykjavík.

Bjarni Guðnason (1978). Fyrsta sagan. Nummer 37 af
Studia Islandica. Reykjavík.

Björn Guðfinnsson (1947). Breytingar á framburði og
stafsetningu. Reykjavík.

Björn Guðfinnsson (1964). Um íslenzkan framburð.
Mállýzkur II. Nummer 23 af Studia Islandica.
Reykjavík. (Óláfur M. Ólafsson og Óskar Ó.
Halldórsson unnu úr gögnum höfundar og bjuggu til
prentunar).

Björn M. Ólsen, red. (1884). Den tredje og ærde
grammatiske afhandling i Snorres Edda tilligemed de
grammatiske afhandlingers prolog og to andre tillæg.
Nummer 12 af Samfund til udgivelse af gammel
nordisk litteratur. København. (Islands grammatiske
litteratur i middelalderen 2).

Björn Sigfússon, red. (1940). Ljósvetninga saga með
þáttum. Reykdœla saga ok Víga-Skútu. Hreiðars þáttr.
Nummer 10 af Íslenzk fornrit. Reykjavík.

Björn K. Þórólfsson (1925). Um íslenskar orðmyndir á 14.
og 15. öld og breytingar þeirra úr fornmálinu. Með viðauka
um nýjungar í orðmyndum á 16. öld og síðar. Reykjavík.

Björn K. Þórólfsson (1926). Anmälan. Arkiv för nordisk
filologi, 42, s. 77–81. [Anmeldelse af Jóhannes L. L.
Jóhannsson (1924)].

Björn K. Þórólfsson (1929). Nokkur orð um hinar
íslensku hljóðbreytingar é > je og y, ý, ey > i, í, ei.
I Studier tillägnade Axel Kock, s. 232–43. Lund.

Bjorvand, H. (1972). Zu den altwestnordischen
Pluralendungen -ar, -ir und -r bei femininen
Substantiva. Norwegian Journal of Linguistics, 26,
s. 195–215.

Bjorvand, H. & Lindeman, F. O. (2000). Våre arveord.
Etymologisk ordbok. Nummer 105 af Instituttet for
sammenlignende kulturforskning. Serie B. Oslo.

Brøndum-Nielsen, J. (1918). Danske lovhåndskrifter og
dansk lovsprog i den ældre middelalder. Arkiv för
nordisk filologi, 34, s. 105–37.

Brøndum-Nielsen, J. (1943). Indledning.
I Brøndum-Nielsen, J., red., Palæografi A. Danmark og
Sverige. Nummer 28 af Nordisk Kultur. København
etc.

Brøndum-Nielsen, J. (1950–73). Gammeldansk
Grammatik i sproghistorisk Fremstilling, bind 1²–8.
København.

Brown, M. (1990). A Guide to Western Historical Scripts
from Antiquity to 1600. London.

Cappelli, A. (1967). Dizionario di abbreviature latine ed
italiane. Milano, 6. udg.

Carlquist, J. (1994). Privat läsning av fornsvensk religiös
litteratur. En metoddiskussion med exempel från
fornsvenska helgonlegender. I Lindell, I., red.,
Medeltida skrift- och språkkultur. Nio föreläsningar från
ett symposium i Stockholm våren 1992, s. 153–67.
Stockholm.

Cederschiöld, G. (1893). Om komparationen af
fornisländska adjektiv på -legr (-ligr) och adverb på -lega
(-liga). Arkiv för nordisk filologi, 9, s. 95–7.

Celander, H. (1906). Om övergangen av ð > d i
fornisländskan och fornnorskan. Lund.

Dahlerup, V. (1880). Forord. I Ágrip af Noregs konunga
sögum. Nummer 2 af Samfund til udgivelse af gammel
nordisk litteratur. København.

Danielsson, T. (2002). Sagorna om Norges kungar. Från
Magnús góði till Magnús Erlingsson. Hedemora.

Derolez, A. (2003). The Palaeography of Gothic
Manuscript Books. From the Twelfth to the Early
Sixteenth Century. Cambridge.



Litteratur 433

Diderichsen, P. (1938). Probleme der altdänischen
Orthographie. Acta Philologica Scandinavica, 12,
s. 116–69.

Dürscheid, C. (2006). Einführung in die Schriftlinguistik.
Zürich, 3. udg.

Dverstorp, N. (2002). Handskriften AM 51 4to – En
ortografisk analys. [Upubliceret fil. mag.-afhandling.
Växjö universitet].

Dverstorp, N. (2005). Från g1 till g2 – om paleografisk
förändring hos medeltida skrivare, tillämpat på
handskrifterna Cod. Holm. A 108 och Cod. Holm. B
185. I Falk, C. & Delsing, L.-O., red., Studier i svensk
språkhistoria 8, s. 93–101. Lund.

Dverstorp, N. (2010). Skrivaren och skriften. Om skrift-
och handskriftproduktion i Vadstena kloster.
[Upubliceret ph. d.-afhandling. Universitetet i Oslo].

Dyvik, H. (1996). Terje Spurkland: En fonografematisk
analyse av runematerialet fra Bryggen i Bergen.
Doktordisputats ved Universitetet i Oslo 20. marts
1993. Første opponent: professor Helge Dyvik. Maal
og Minne, 1996:1, s. 3–29.

Eder, C. E. (1972). Die Schule des Klosters Tegernsee im
frühen Mittelalter im Spiegel der Tegernseer
Handschriften. München.

Eiríkur Jónsson & Finnur Jónsson, red. (1892–96).
Hauksbók udgiven efter de Arnamagnæanske håndskrifter
no. 371, 544 og 675, 4° samt forskellige papirshåndskrifter.
København.

Faulkes, A., red. (1985). Codex Trajectinus. The Utrecht
manuscript of the Prose Edda. Nummer 15 af Early
Icelandic Manuscripts in Facsimile. København.

Finlay, A. (2004). Introduction. I Fagrskinna.
A Catalogue of the Kings of Norway. A Translation with
Introduction and Notes. Nummer 7 af The Northern
World, s. 1–39. Leiden.

Finnur Jónsson (1886–88). Fortale. I Egils saga
Skallagrímssonar tilligemed Egils större kvad. Nummer 17
af Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur,
s. i–xcv. København.

Finnur Jónsson, red. (1893–1901). Heimskringla. Nóregs
konunga sǫgur af Snorri Sturluson. Nummer 23:1–4 af
Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur.
København.

Finnur Jónsson (1901). Det norsk-islandske skjaldesprog
omtr. 800–1300. Nummer 28 af Samfund til udgivelse
af gammel nordisk litteratur. København.

Finnur Jónsson, red. (1912–15). Den norsk-islandske
skjaldedigtning, bind A:1–2, B:1–2. København etc.

Finnur Jónsson (1918). Jón Arasons religiøse digte.
Nummer 2:2 af Det Kgl. Danske Videnskabernes
Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser.
København.

Finnur Jónsson (1919). Overgangen ǫ – ö (ø) i islandsk.
Arkiv för nordisk filologi, 35, s. 314–20.

Finnur Jónsson, red. (1931). Edda Snorra Sturlusonar.
København.

Finnur Jónsson, red. (1932). Morkinskinna. Nummer 53
af Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur.
København.

Fix, H. (1979). Grágás. Graphemische Untersuchungen zur
Handschrift GKS 1157 Fol. Frankfurt am Main.

Fix, H. (1984). Wortschatz der Jónsbók. Nummer 8 af
Texte und Untersuchungen zur Germanistik und
Skandinavistik. Frankfurt am Main.

Fix, H. (1995). Zu Worttrennung und Syllabierung im
altnorwegischen Homilienbuch (AM 619 4°).
Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 42,
s. 13–29.

Fix, H. & Birkmann, T. (1998). Die Worttrennung am
Zeilenende in Handschriften der Snorra Edda.
I Fix, H., red., Snorri Sturluson. Beiträge zu Werk und
Rezeption, bind 18 af Ergänzungsbände zum Reallexikon
der Germanischen Altertumskunde, s. 23–33. Berlin etc.

Flokenes, K. (2001). Morkinskinna. Norske kongesoger
1030–1157. Hafrsord.

Flom, G. T. (1914–15). On the Earliest History of the
Latin Script in Eastern Norway. Publications of the
Society for the Advancement of Scandinavian Study, 2,
s. 92–106.

Foote, P. (1955). Notes on the Prepositions OF and
UM(B) in Old Icelandic and Old Norwegian Prose.
Studia Islandica, 14, s. 41–83.

Foote, P., red. (1962). Lives of Saints. Perg. Fol. Nr. 2 in the
Royal Library, Stockholm. Nummer 4 af Early Icelandic
Manuscripts in Facsimile. København.

Foote, P., red. (2003). Jóns saga Hólabyskups ens helga.
Nummer 14 af Editiones Arnamagnæanæ. Series A.
København.

Francis, W. N. (1962). Graphemic Analysis of Late
Middle English Manuscripts. Speculum, 37:1, s. 32–47.

Frederiksen, B. O. (1985). Sproghistoriens forudsætning:
beskrivelse og tolkning af kildematerialet. Selskab for
nordisk filologi. Årsberetning 1983–1984, s. 20–9.



434 Litteratur

Frederiksen, B. O. (1997). Lidt om dansk sproghistorie
og editionspraksis før og nu, med et sideblik til det
norrøne. I Úlfar Bragason, red., Íslensk málsaga og
textafræði, s. 22–40. Reykjavík.

Friedl, J. E. F. (2006). Mastering Regular Expressions.
Sebastopol, 3. udg.

Fritzner, J. (1886–96). Ordbog over Det gamle norske
Sprog, bind 1–3. Kristiania.

Gade, K. E. (1998). Kaupangr – Þrándheimr – Niðaróss:
On the dating of the Old Norse kings’ sagas. Maal og
Minne, 1998:1, s. 41–60.

Gade, K. E. (2000). Giffarðsþáttr. Gripla, 1, s. 181–98.
(Nummer 50 af Rit Árnastofnunar).

Gade, K. E., red. (2009). Poetry from the Kings’ Sagas 2,
bind 2:1–2 af Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle
Ages. Turnhout.

Gering, H., red. (1882–83). Islendzk æventyri. Isländische
Legenden Novellen und Märchen, bind 1–2. Halle.

Gilissen, L. (1973). L’Expertise des écritures médiévales.
Recherche d’une méthode avec application à un manuscrit
du XIe siècle. Le Lectionnaire de Lobbes, codex
Bruxelliensis 18018. Ghent.

Gilissen, L. (1977). Prolégomènes à la codicologie. Recherches
sur la construction des cahiers et la mise en page des
manuscrits médiévaux. Ghent.

Gimmler, H. (1976). Die Thættir der Morkinskinna. Ein
Beitrag zur Überlieferungsproblematik und zur Typologie
der altnordischen Kurzerzählung. Frankfurt am Main.

Goodwin, H. B. (1906). Förord. I Konungs Annáll.
“Annales Islandicorum regii”. Isländska handskriften
N:o 2087 4:to i den gamla samlingen på det stora
Kungliga Biblioteket i Köpenhamn. Uppsala.

Guðbrandur Vigfússon (1858). Formáli. I Jón Sigurðsson
& Guðbrandur Vigfússon, red., Biskupa sögur, bind 1,
s. v–xc. København.

Guðni Jónsson, red. (1948). Byskupa sögur. Nummer 3 af
Íslendingasagnaútgáfan, Haukadalsútgáfan. Reykjavík.

Guðni Jónsson, red. (1954). Fornaldar sögur Norðurlanda,
bind 1–4. Reykjavík.

Guðrún Kvaran & Sigurður Jónsson (1991). Nöfn
Íslendinga. Reykjavík.

Guðrún Þórhallsdóttir (1997). ylgr, heiðr, brúðr. Saga
r-endingar nefnifalls eintölu kvenkynsorða. I Úlfar
Bragason, red., Íslensk málsaga og textafræði, s. 41–56.
Reykjavík.

Guðvarður M. Gunnlaugsson (1994). Um afkringingu á
/y, ý, ey/ í íslensku. Nummer 8 af Málfræðirannsóknir.
Reykjavík.

Guðvarður M. Gunnlaugsson (2006). Um tvíhljóð að
fornu og nýju. I Lesið í hljóði fyrir Kristján Árnason
sextugan 26. desember 2006, s. 62–5. Reykjavík.

Guðvarður M. Gunnlaugsson (2007). Sýnisbók íslenskrar
skriftar. Reykjavík, 2. udg.

Gumbert, J. P. (2000). Writing and dating – some
general remarks. Scriptorium, 54:1, s. 5–8.

Gumbert, J. P. (2004). Fifty Years of Codicology. Archiv
für Diplomatik Schriftgeschichte Siegel- und
Wappenkunde, 50, s. 505–26.

Gunnar Ól. Hansson (1992). Greining tvíhljóða í
hljóðkerfisfræði. [Upubliceret BA-afhandling. Háskóli
Íslands].

Gunneng, H. (1981). Vad har Spegelberg skrivit.
Nummer 25 af Filologiskt arkiv. Stockholm.

Gunneng, H. (1992). Ductus och skrivarhänder.
I Föreläsningar i medeltidsfilologi / Carl Ivar Ståhle. En
bibliografi. Nummer 38 af Meddelanden från
Institutionen för nordiska språk vid Stockholms
Universitet, s. 19–27. Stockholm.

Hægstad, M. (1942). Indre sudvestlandsk. Færøymaal.
Islandsk. Nummer 1941:1 af Skrifter utgitt av Det
Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. 2. Hist.-Filos.
Klasse. Oslo. (Bind 2:2:3 af Vestnorske maalføre
fyre 1350).

Hagland, J. R. (1976). Avskrift “orð ifra orðe”. Gransking
av ein kontrollert avskrivingsprosess frå
mellomalderen. Maal og Minne, 1976:1–2, s. 1–23.

Hagström, B. (1975). Att särskilja anonyma skrivare.
Några synpunkter på ett paleografiskt-ortografisk
problem i medeltida isländska handskrifter, särskilt
Isländska Homilieboken. Scripta Islandica, 26, s. 3–24.

Hakkarainen, H. J. (1971a). Graphemik und Philologie.
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 1,
s. 191–204.

Hakkarainen, H. J. (1971b). Studien zum Cambridger
Codex T-S. 10. K. 22, bind 2: Graphemik und Phonemik.
Helsinki.

Hallberg, P. (1979a). Eyrbyggja sagas ålder – än en gång.
Acta Philologica Scandinavica, 32, s. 196–219.

Hallberg, P. (1979b). Hryggjarstykki. Några
anteckningar. Maal og Minne, 1979:1, s. 113–21.

Halldór Á. Sigurðsson (1982). Smásaga vestan af örðum.
Íslenskt mál og almenn málvísindi, 4, s. 285–92.



Litteratur 435

Hammarström, G. (1968). Sture Allén: Grafematisk
analys som grundlag för textedering med särskild
hänsyn till Johan Ekeblads brev till brodern Claes
Ekeblad 1639–1655. Language, 44, s. 907–12.
[Anmeldelse].

Hansen, A. M. (2004). Den danske bønnebogstradition i
materialfilologisk belysning. [Upubliceret
ph. d.-afhandling. Københavns Universitet].

Haraldur Bernharðsson (1999). Málblöndun í sautjándu
aldar uppskriftum íslenskra miðaldahandrita.
Nummer 11 af Málfræðirannsóknir. Reykjavík.

Haraldur Bernharðsson (2002). Skrifandi bændur og
íslensk málsaga. Vangaveltur um málþróun og
málheimildir. Gripla, 13, s. 175–97. (Nummer 58 af
Rit Árnastofnunar).

Hast, S., red. (1960). Harðar saga. Nummer 6 af
Editiones Arnamagnæanæ. Series A. København.

Haugen, O. E. (1988). Between graphonomy and
phonology. Deciding on scribes in AM 645 4°.
I Rosén, V., red., Papers from the Tenth Scandinavian
Conference of Linguistics, s. 254–72. Bergen.

Haugen, O. E. (2001). Grunnbok i norrønt språk. Oslo,
4. udg.

Haugen, O. E. (2004). Paleografi. I Haugen, O. E., red.,
Handbok i norrøn filologi. Oslo.

Haugen, O. E., red. (2008). The Menota handbook:
Guidelines for the electronic encoding of Medieval Nordic
primary sources. Version 2.0.
www.menota.org/HB2_index.xml (kontrolleret
31/10-12).

Hedlund, M. (2003). Nuns in Collaboration at Vadstena
Abbey –WhoWrote for Whom? I Spilling, H., red.,
La collaboration dans la production de l’écrit medieval,
s. 39–55. Paris.

Hedström, I. (2009). Medeltidens svenska bönböcker.
Kvinnligt skriftbruk i Vadstena kloster. Nummer 405 af
Doktoravhandlinger forsvart ved Det humanistiske
fakultet, Universitetet i Oslo. Oslo.

Heggstad, L., Hødnebø, F. & Simensen, E. (1975).
Norrøn ordbok. Oslo, 3. udg.

Helgi Guðmundsson (1977). Um ytri aðstæður íslenzkrar
málþróunar. I Sjötíu ritgerðir helgaðar Jakobi
Benediktssyni 20. júlí 1977, s. 314–25. Reykjavík.

Heusler, A. (1932). Altisländisches Elementarbuch.
Heidelberg, 3. udg.

Hoffory, J. (1885). Oldnordiske consonantstudier. Arkiv
for nordisk filologi, 2, s. 1–96.

Hofmann, D. (1972). Reykdœla saga und mündliche
Überlieferung. Skandinavistik, 2, s. 1–26.

Holtsmark, A. (1936). En islandsk scholasticus fra det
12. århundrede. Nummer 1936:3 af Skrifter Utgitt av
Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. 2.
Hist.-Filos. Klasse. Oslo.

Holtsmark, A. (1955). Ordforrådet i de eldste norske
håndskrifter til ca. 1250. Oslo.

Holtsmark, A. (1966). Hryggjarstykki. Historisk tidsskrift
[Norge], 45, s. 60–4.

Hreinn Benediktsson (1961–62). Óákv. forn. nokkur,
nokkuð. Lingua Islandica ⫽ Íslenzk tunga, 3, s. 7–38.

Hreinn Benediktsson (1963a). A Note on Gks 1812 4to.
Lingua Islandica ⫽ Íslenzk tunga, 4, s. 122–27.

Hreinn Benediktsson, red. (1963b). The Life of St. Gregory
and his Dialogues. Fragments of an Icelandic Manuscript
from the 13th Century. Nummer 4 af Editiones
Arnamagnæanæ. Series B. København.

Hreinn Benediktsson, red. (1965). Early Icelandic Script as
Illustrated in Vernacular Texts from the Twelfth and
Thirteenth Centuries. Nummer 2 af Íslenzk handrit.
Í arkarbroti (Series in folio). Reykjavík.

Hreinn Benediktsson (1967). AM 677 4° A. Noen
bemerkninger. Maal og Minne, 1967:1–4, s. 1–7.

Hreinn Benediktsson (1969). The Semivowels of
Icelandic. Underlying vs. Surface Structure and
Phonological Change. I Tilegnet Carl Hj. Borgstrøm.
Et festskrift på 60-årsdagen 12.10.1969 fra hans elever,
s. 13–29. Oslo.

Hreinn Benediktsson, red. (1972). The First Grammatical
Treatise. Nummer 1 af University of Iceland:
Publications in Linguistics. Reykjavík. (Introduction.
Text. Notes. Translation. Vocabulary. Facsimiles).

Hreinn Benediktsson (1978). Lo. mikill : mykill. Arkiv för
nordisk filologi, 93, s. 354–68.

Hreinn Benediktsson (2002a). An Extinct Icelandic
Dialect Feature: y vs. i. I Guðrún Þórhallsdóttir et al.,
red., Linguistic Studies, Historical and Comparative,
s. 214–16. Reykjavík. [Oprindelig trykt i Dialectology
and Sociolinguistics. Essays in Honor of Karl-Hampus
Dahlstedt 19 april 1977, s 28–46. Umeå. 1977].

Hreinn Benediktsson (2002b). Indirect Changes of
Phonological Structure: Nordic Vowel Quantity.
I Guðrún Þórhallsdóttir et al., red., Linguistic Studies,
Historical and Comparative, s. 164–89. Reykjavík.
[Oprindelig trykt i Acta Linguistica Hafniensia, 11,
s. 31–65. 1968].



436 Litteratur

Hreinn Benediktsson (2002c). OIcel. oxe, uxe:
Morphology and Phonology. I Guðrún Þórhallsdóttir
et al., red., Linguistic Studies, Historical and
Comparative, s. 323–53. Reykjavík. [Oprindelig trykt i
NOWELE, 7, s. 29–97. 1986].

Hreinn Benediktsson (2002d). OIcel. ýmiss. I Guðrún
Þórhallsdóttir et al., red., Linguistic Studies, Historical
and Comparative, s. 374–412. Reykjavík. [Oprindelig
trykt iNOWELE, 9, s. 47–48, 10, s. 3–40. 1987].

Hreinn Benediktsson (2002e). Old Norse Short e: One
Phoneme or Two? I Guðrún Þórhallsdóttir et al., red.,
Linguistic Studies, Historical and Comparative, s. 111–41.
Reykjavík. [Oprindelig trykt i Arkiv för nordisk
filologi, 79, s. 63–104. 1964].

Hreinn Benediktsson (2002f). On the Inflexion of the
Masculine ia-Stems in Icelandic. I Guðrún
Þórhallsdóttir et al., red., Linguistic Studies, Historical
and Comparative, s. 314–22. Reykjavík. [Oprindelig
trykt i Afmælisrit Jóns Helgasonar 30. júni 1969,
s. 391–402, Reykjavík. 1969].

Hreinn Benediktsson (2002g). Phonemic Merger and
Phonemic Indeterminacy: Old Icelandic /ǫ/. I Guðrún
Þórhallsdóttir et al., red., Linguistic Studies, Historical
and Comparative, s. 105–10. Reykjavík. [Oprindelig
trykt i Philologica Pragensia, 9, s. 408–13. 1966].

Hreinn Benediktsson (2002h). Relational Sound
Change: vá > vo in Icelandic. I Guðrún Þórhallsdóttir
et al., red., Linguistic Studies, Historical and
Comparative, s. 227–42. Reykjavík. [Oprindelig trykt i
Rauch, I. & Carr, G. F., red., Linguistic Method. Essays
in Honor of Herbert Penzl, s. 307–26. The Hague. 1979].

Hreinn Benediktsson (2002i). The Modern Icelandic
Indefinite Pronouns nokkur, nokkuð. I Guðrún
Þórhallsdóttir et al., red., Linguistic Studies, Historical
and Comparative, s. 470–519. Reykjavík. [Revideret
version af Hreinn Benediktsson (1961–62)].

Hreinn Benediktsson (2002j). The Old Icelandic
Adjective mikill : mykill. I Guðrún Þórhallsdóttir et al.,
red., Linguistic Studies, Historical and Comparative,
s. 354–68. Reykjavík. [Revideret version af Hreinn
Benediktsson (1978)].

Hreinn Benediktsson (2002k). The Old Icelandic Enclitic
2nd Pers. Pronoun -þo. I Guðrún Þórhallsdóttir et al.,
red., Linguistic Studies, Historical and Comparative,
s. 308–13. Reykjavík. [Oprindelig trykt i Arkiv för
nordisk filologi, 78, s. 190–96. 1963].

Hreinn Benediktsson (2002l). The Unstressed and the
Non-Syllabic Vowels of Old Icelandic. I Guðrún
Þórhallsdóttir et al., red., Linguistic Studies, Historical
and Comparative, s. 71–91. Reykjavík. [Oprindelig
trykt i Arkiv för nordisk filologi, 77, s. 7–31. 1962].

Hreinn Benediktsson (2002m). The Vowel System of
Icelandic: A Survey of Its History. I Guðrún
Þórhallsdóttir et al., red., Linguistic Studies, Historical
and Comparative, s. 50–73. Reykjavík. [Oprindelig
trykt iWORD, 15, s. 282–310. 1959].

Indrebø, G. (1917). Fagrskinna. Nummer 1 af
Avhandlinger fra Universitetets historiske seminar.
Kristiania.

Indrebø, G. (1922). Aagrip. Edda, 17, s. 18–65.

Ingólfur Pálmason (1983). Athugun á framburði nokkurra
Öræfinga, Suðursveitunga og Hornfirðinga. Íslenskt
mál og almenn málvísindi, 5, s. 29–51.

Iversen, R. (1972). Norrøn grammatikk. [uden
trykkested], 7. udg. (Revideret af E. F. Halvorsen).

Jakob Benediktsson (1960). Um tvenns konar framburð á
ld í íslenzku. Lingua Islandica ⫽ Íslenzk tunga, 2,
s. 32–50.

Jakob Benediktsson, red. (1980). Catilina and Jugurtha by
Sallust and Pharsalia by Lucan in Old Norse.
Rómverjasaga. AM 595 a-b 4to. Nummer 13 af Early
Icelandic Manuscripts in Facsimile. København.

Jakobsen, A. (1968). Om forholdet mellom Fagrskinna og
Morkinskinna. Maal og Minne, 1968:1–4, s. 47–58.

Jakobsen, A. (1970). Om Fagrskinna-forfatteren. Arkiv
för nordisk filologi, 85, s. 88–124.

Jansson, S. (1943). Svensk paleografi. I Brøndum-Nielsen,
J., red., Palæografi A. Danmark og Sverige. Nummer 28
af Nordisk Kultur, s. 82–134. København etc.

Jensen, H., red. (1983). Eiríks saga víðfǫrla. Nummer 29
af Editiones Arnamagnæanæ. Series B. København.

Jóhannes L. L. Jóhannsson (1924). Nokkrar sögulegar
athuganir um helztu hljóðbreytingar o. fl. í íslenzku, einkum
í miðaldarmálinu (1300–1600). Reykjavík.

Johannisson, T. (1941). Ordet ärende och dess
släktskapsförhållanden. Meijerbergs arkiv för svensk
ordforskning, 4, s. 1–54.

Johansson, K. G. (1997). Studier i Codex Wormianus.
Skrifttradition och avskriftsverksamhet vid ett isländskt
skriptorium under 1300-talet. Nummer 20 af Nordistica
Gothoburgensia. Göteborg.

Johnsen, O. A. & Jón Helgason, red. (1941). Saga Óláfs
konungs hins helga. Den store saga om Olav den hellige efter
pergamenthåndskrift i Kungliga Biblioteket i Stockholm nr.
2 4to med varianter fra andre håndskrifter, bind 1–2.
Oslo.



Litteratur 437

Jón A. Harðarson (2006). Sérhljóðalenging á undan l og
öðru samhljóði í forníslenzku. I Lesið í hljóði fyrir
Kristján Árnason sextugan 26. desember 2006, s. 120–25.
Reykjavík.

Jón Helgason (1927). Anmälan. Arkiv för nordisk
filologi, 43, s. 88–95. [Anmeldelse af Björn K.
Þórólfsson (1925)].

Jón Helgason (1929). Málið á Nýja testamenti Odds
Gottskálkssonar. Nummer 7 af Safn Fræðaelagsins.
København.

Jón Helgason (1934a). Introduction. IMorkinskinna. MS.
No. 1009 fol. in the Old Royal Collection of The Royal
Library. Nummer 6 af Corpus codicum Islandicorum
medii aevi, s. 7–15. København.

Jón Helgason, red. (1934b). Morkinskinna. MS. No. 1009
fol. in the Old Royal Collection of The Royal Library.
Nummer 6 af Corpus codicum Islandicorum medii
aevi. København.

Jón Helgason (1942). Introduction. I Óláfs saga ens helga.
MS Perg. 4to No 2 in the Royal Library of Stockholm.
Nummer 15 af Corpus codicum Islandicorum medii
aevi, s. 9–20. København.

Jón Helgason (1955). Introduction. I The Saga Manuscript
2845, 4to in the Old Royal Collection in the Royal Library
of Copenhagen. Nummer 2 af Manuscripta Islandica,
s. v–xxiv. København.

Jón Helgason, red. (1962). Njáls saga. The Arna-Magnæan
Manuscript 468, 4to (Reykjabók). Nummer 6 af
Manuscripta Islandica. København.

Jón Helgason, red. (1966). Alexanders saga. The
Arna-Magnæan Manuscript 519a, 4to. Nummer 7 af
Manuscripta Islandica. København.

Jón Helgason (1970). Om islandsk n og nn i tryksvag
udlyd. Opuscula, 4, s. 356–60. (Nummer 30 af
Bibliotheca Arnamagnæana).

Jón H. Jónsson (1979). Das Partizip Perfect der schwachen
ja-Verben. Die Flexionsentwicklung im Isländischen.
Nummer 6 af Monographien zur Sprachwissenschaft.
Heidelberg.

Jón Sigurðsson & Finnur Jónsson, red. (1880–87). Edda
Snorra Sturlusonar ⫽ Edda Snorronis Sturlæi, bind 3.
København.

Jón Þorkelsson (1863). Um r og ur í niðrlagi orða og
orðstofna í íslenzku. Reykjavík.

Jón Þorkelsson (1868). Morkinskinna. Norðanfari, 7,
s. 66–7. [Anmeldelse af Unger, C. R, red. (1867)
Morkinskinna. Pergamentsbog fra første halvdel af det
trettende aarhundrede. Indeholdende en af de ældste
optegnelser af norske kongesagaer. Kristiania].

Jón Þorkelsson (1887). Breytingar á myndum
viðtengingarháttar í fornnorsku og forníslensku.
Reykjavík.

Jón Þorkelsson (1888–94). Beyging sterkra sagnorða í
íslensku. Reykjavík.

Jón Þorkelsson (1895). Íslensk sagnorð með þálegri mynd í
nútíð (verba præteritopræsentia). Reykjavík. [Trykt
sammen med Skýrsla um hina lærða skóla í Reykjavík.
Skóla-árið 1894–95].

Jón Þorkelsson (1901). Einfaldur samhljóðandi í fornu
máli. Tímarit Hins íslenzka bókmenntaelags, 22,
s. 64–75.

Jørgensen, J. G. (1997). Tekstkritisk vurdering av
sagaavskrifter fra 1600-tallet. I Sagas and the
Norwegian Experience. 10. Internasjonale
Sagakonferanse. Trondheim 3.–9. august 1997. Preprints,
s. 333–41. Trondheim.

Kahle, B. (1892). Die Sprache der Skalden auf Grund der
Binnen- und Endreime verbunden mit einem Rimarium.
Strassburg.

Katrín Axelsdóttir (2002). The Disappearance of the
Possessive Pronouns okkarr, ykkarr and yð(v)arr.
Íslenskt mál og almenn málvísindi, 24, s. 107–56.

Katrín Axelsdóttir (2003). Saga ábendingarfornafnsins
sjá. Íslenskt mál og almenn málvísindi, 25, s. 41–77.

Katrín Axelsdóttir (2005). Beyging hvortveggi og hvor
tveggja í tímans rás. Íslenskt mál og almenn
málvísindi, 27, s. 103–70.

Keller, W. (1906). Angelsächsische Palaeographie. Die
Schrift der Angelsachsen mit besonderer Rücksicht auf die
Denkmäler in der Volkssprache. Berlin. [Palaestra
43:1–2].

Ker, N. R. (1960). From “Above Top Line” to “Below
Top Line”: A Change in Scribal Practice. Celtica, 5,
s. 13–16.

King, R. D. (1969). Historical Linguistics and Generative
Grammar. Englewood Cliffs N. J.

Kjartan G. Ottósson (1983). Vestfirska frá Birni M.
Ólsen. Íslenskt mál og almenn málvísindi, 5, s. 183–84.

Kjartan G. Ottósson (1988). Den isländska
språkhistoriens primärkällor och deras användning eller
Är historisk lingvistik möjlig utan filologi? I Svensson,
L., red.,Nordistiken som vetenskap, s. 120–55. Lund.

Kjartan G. Ottósson (1992). The Icelandic middle voice.
The morphological and phonological development. Lund.

Kjartan G. Ottósson [se også Ottosson, K.].



438 Litteratur

Kjeldsen, A. S. (2004). Grammatik over Morkinskinna B.
En palæografisk, ortografisk og morfologisk
undersøgelse af hånd B i GKS 1009 fol. [Upubliceret
mag. art.-afhandling. Københavns Universitet].

Kjeldsen, A. S. (2005a). AM 162 A δ fol (Reykjavík).
Opuscula, 12, s. 71–153. (Nummer 44 af Bibliotheca
Arnamagnæana).

Kjeldsen, A. S. (2005b). AM 162 A ϑ fol (Reykjavík).
Opuscula, 12, s. 183–208. (Nummer 44 af Bibliotheca
Arnamagnæana).

Kjeldsen, A. S. (2006). Var Þjóðolfr skáld þjóðskáld?
I Varði reistur Guðvarði Má Gunnlaugssyni fimmtugum
16. september 2006, s. 7–10. Reykjavík.

Kjeldsen, A. S. (2011). Bemærkninger til pronomenet sjá
og dets middelalderlige historie. Opuscula, 13,
s. 243–87. (Nummer 46 af Bibliotheca
Arnamagnæana).

Konráð Gíslason (1889). Ældre og nyere Böining af første
Persons Plural-Possessiv i Oldnordisk-Islandsk.
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 4,
s. 343–65.

Kristján Árnason (1974). Samtíningur um örlög fornra
u-stofna í íslenzku. Mímir, 21, s. 15–26.

Kristján Árnason (1980). Quantity in historical phonology.
Icelandic and related cases. Nummer 30 af Cambridge
Studies in Linguistics. Cambridge.

Kristján Árnason (1991). The Rhythms of Dróttkvætt and
other Old Icelandic Metres. Reykjavík.

Kristján Árnason (1992). Um örlög ø í íslensku. Íslenskt
mál og almenn málvísindi, 14, s. 147–71.

Kristján Árnason (2005). Hljóð. Handbók um hljóðfræði og
hljóðkerfisfræði, bind 1 af Íslensk tunga. Reykjavík.

Kristján Árnason & Höskuldur Þráinsson (1983). Um
málfar Vestur-Skaftfellinga. Íslenskt mál og almenn
málvísindi, 5, s. 81–103.

Kroman, E. (1933). Indledning. I Brøndum-Nielsen, J. et
al., red., Danmarks gamle Landskabslove med
Kirkelovene, bind 1, s. vii–cxlix. København.

Kroon, S. et al., red. (1993). A Danish Teacher’s Manual of
the Mid-Fifteenth Century (Cod. AM 76, 8°), bind 1 af
Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund. Lund.
(Volume I. Transcription and Facsimile).

Kuhn, H. (1954). Die norwegischen Spuren in der
Liederedda. Acta Philologica Scandinavica, 22, s. 65–80.

Küspert, K.-C. (1988). Vokalsysteme im Westnordischen:
Isländisch, Färöisch, Westnorwegisch. Prinzipien der
Differenzierung. Nummer 198 af Linguistische
Arbeiten. Tübingen.

Kválen, E. (1925). Den eldste norske kongesoga. Oslo.

Kyrkjebø, R. (2001). Heimskringla I etter Jöfraskinna.
Karakteristikk av tekstvitna samt tekstkritisk utgåve av Jens
Nilssøns avskrift i AM 37 folio. Bergen. [Upubliceret
dr. art.-afhandling. Universitetet i Bergen].

Kyrkjebø, R. (2003). Norsk eller islandsk skrivar i
mellomalderen – ei kritisk vurdering av bruken af
språklege kriterium ved heimfesting. Nordica
Bergensia, 29, s. 15–35.

Kålund, K. (1877–82). Bidrag til en historisk-topografisk
Beskrivelse af Island, bind 1–2. København.

Kålund, K. (1884–91). En islandsk ordsprogsamling fra
15de århundrede med tillæg af andre tilhørende,
samtidige optegnelser. I Småstykker 1–16. Nummer 13
af Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur,
s. 129–84. København.

Kålund, K. (1889–91). Indledning. I Laxdœla saga.
Nummer 19 af Samfund til udgivelse af gammel
nordisk litteratur. København.

Kålund, K. (1889–94). Katalog over den Arnamagnæanske
håndskriftsamling, bind 1–2. København.

Kålund, K. (1900). Katalog over de oldnorsk-islandske
håndskrifter i det store kongelige bibliotek og i
universitetsbiblioteket (udenfor den Arnamagnæanske
samling) samt den Arnamagnæanske samlings tilvækst
1894–99. København.

Kålund, K. (1905). Palæografisk Atlas. Oldnorsk-islandsk
afdeling. København etc.

Kålund, K., red. (1906–11). Sturlunga saga efter
membranen Króksarðarbók udfyldt efter
Reykjararðarbók, bind 1–2. København etc.

Kålund, K. (1907). Oldnorsk-islandske skriftprøver
c. 1300–1700. Palæografisk Atlas. Ny serie.
København etc.

Kålund, K., red. (1916). Árni Magnússon. Brevveksling med
Torfæus (Þormóður Torfason). København etc.

Larsen, N.-E. (2001). Grafematische analyse van een
Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de
Vroegmiddelnederlandse Statuten van de Gentse
Leprozerie uit 1236. Amsterdam.

Larsen, N.-E. (2004). Historical Linguistics and
Graphemic Analysis. NOWELE, 44, s. 3–19.

Larsson, L., red. (1885). Isländska handskriften N° 645 4° i
den Arnamagnæanska samlingen på universitetsbiblioteket
i København, bind 1. Lund.

Larsson, L. (1891). Ordförrådet i de älsta islänska
handskrifterna. Leksikaliskt ock gramatiskt ordnat. Lund.



Litteratur 439

Larsson, L. (1956). Glossar till codex AM 291, 4:to
(Jómsvíkinga saga). Nummer 13 af Lundastudier i
nordisk språkvetenskap. Lund.

Lass, R. (1984). Phonology. An introduction to basic
concepts. Cambridge.

de Leeuw van Weenen, A., red. (1993). The Icelandic
Homily Book. Perg. 15 4° in the Royal Library, Stockholm.
Nummer 3 af Íslensk handrit. Í ögurrablaða broti
(Series in quarto). Reykjavík.

de Leeuw van Weenen, A. (2000). A Grammar of
Möðruvallabók. Nummer 85 af CNWS Publications.
Leiden.

de Leeuw van Weenen, A. (2003). A note on nokkurr.
Íslenskt mál og almenn málvísindi, 25, s. 99–109.

de Leeuw van Weenen, A. (2004). Lemmatized Index to
the Icelandic Homily Book Perg. 15 4° in The Royal
Library Stockholm. Nummer 61 af Rit Árnastofnunar.
Reykjavík.

de Leeuw van Weenen, A. (2007). Morphologische
Entwicklungen im isländischen Pronominalsystem.
I Fix, H., red., Beiträge zur Morphologie. Odense.

de Leeuw van Weenen, A., red. (2009). Alexanders saga.
AM 519a 4to in The Arnamagnæan Collection,
Copenhagen. Nummer 2 af Manuscripta Nordica. Early
Nordic Manuscripts in Digital Facsimile. København.

de Leeuw van Weenen [se også van Arkel, A. og van
Arkel-de Leeuw van Weenen, A.].

Leijström, G. (1934). Delabialisation i isländska. Arkiv för
nordisk filologi, 50, s. 307–34.

Lind, E. H. (1920–21). Norsk-isländska personbinamn från
medeltiden. Uppsala.

Lindblad, G. (1952). Det isländska accenttecknet. En
historisk-ortografisk studie. Nummer 8 af Lundastudier i
nordisk språkvetenskap. Lund.

Lindblad, G. (1954). Studier i Codex regius av Äldre Eddan.
Nummer 10 af Lundastudier i nordisk språkvetenskap.
Lund.

Lindblad, G. (1963). Det isländska accentbruket och den
förste grammatikern. Lingua Islandica ⫽ Íslenzk
tunga, 4, s. 82–108.

Lockertsen, R. (1999). Namnet Trondheim by i dei eldste
kjeldene. Maal og Minne, 1999:2, s. 145–63.

Louis-Jensen, J. (1968). Introduction. IHulda. Sagas of the
Kings of Norway 1035–1177. Manuscript no. 66 fol. in the
Arnamagnæan Collection. Nummer 8 af Early Icelandic
Manuscripts in Facsimile, s. 9–24. København.

Louis-Jensen, J. (1969). Den yngre del af Flateyjarbók.
I Afmælisrit Jóns Helgasonar 30. júní 1969, s. 235–50.
Reykjavík.

Louis-Jensen, J. (1970). Et forlæg til Flateyjarbók?
Fragmenterne AM 325 IV β og XI,3 4to. Opuscula, 4,
s. 141–58. (Nummer 30 af Bibliotheca
Arnamagnæana).

Louis-Jensen, J. (1977). Kongesagastudier. Kompilationen
Hulda-Hrokkinskinna. Nummer 32 af Bibliotheca
Arnamagnæana. København.

Louis-Jensen, J. (1979). To håndskrifter fra det
nordvestlige Island. Opuscula, 7. (Nummer 34 af
Bibliotheca Arnamagnæana).

Louis-Jensen, J. (1991). Verbet alýðask, ǫlýðask.
Opuscula, 9, s. 140–45. (Nummer 39 af Bibliotheca
Arnamagnæana).

Louis-Jensen, J. (2006a). Afskrift efter diktat? I
Chesnutt, M. & Grammel, F., red., Con Amore. En
artikelsamling udgivet på 70-årsdagen den 21. oktober
2006, s. 57–8. København. [Oprindelig trykt i
Ólafskross ristur Ólafi Halldórssyni sextugum. Reykjavík
18. apríl 1980, s. 46–7. Reykjavík].

Louis-Jensen, J. (2006b). Fra skriptoriet i Vatnsörður i
Eiríkr Sveinbjarnarsons tid. I Mundal, E., red.,
Reykholt som makt- og lærdomssenter i den islandske og
nordiske kontekst. Nummer 3 af Rit Snorrastofu,
s. 127–40. Reykholt.

Lönnroth, L. (1975). The Concept of Genre in Saga
Literature. Scandinavian Studies, 47, s. 419–26.

Mallon, J. (1952). Paléographie romaine. Nummer 3 af
Scripturae. Monumenta et studia. Madrid.

Már Jónsson (2002). Fyrstu línur á blaðsíðum
skinnhandrita: Fyrir ofan eða neðan efsta strik? Gripla,
13, s. 217–30. (Nummer 58 af Rit Árnastofnunar).

Már Jónsson (2003). Megindlegar handritarannsóknir.
I Ornato (2003), s. 7–34. Reykjavík.

McLaughlin, J. C. (1963). A Graphemic-Phonemic Study of
a Middle English Manuscript. The Hague.

Mårtensson, L. (2007). AM 557 4to. Studier i en isländsk
samlingshandskrift från 1400-talet. [Upubliceret
fil. dr-afhandling. Uppsala Universitet].

Mårtensson, L. (2011). Studier i AM 557 4to. Kodikologisk,
grafonomisk och ortografisk undersökning av en isländsk
sammelhandskrift från 1400-talet. Nummer 80 af Rit
Árnastofnunar. Reykjavík. [Revideret version af
Mårtensson (2007)].



440 Litteratur

Nielsen, K. M. (1934). Et lovhaandskrift og dets forlæg.
I Studier tilegnede Verner Dahlerup paa
Femoghalverdsaarsdagen den 31. Oktober 1934,
s. 141–49. København etc.

Noreen, A. (1903). Altisländische und altnorwegische
Grammatik (Laut- und Flexionslehre) unter
Berücksichtigung des urnordischen. Bind 1 af Altnordische
Grammatik. Nummer 4 af Sammlung kurzer
Grammatiken germanischer Dialekte. Halle, 3. udg.

Noreen, A. (1923). Altisländische und altnorwegische
Grammatik (Laut- und Flexionslehre) unter
Berücksichtigung des urnordischen. Bind 1 af Altnordische
Grammatik. Nummer 4 af Sammlung kurzer
Grammatiken germanischer Dialekte. Halle, 4. udg.
[Genoptrykt 1970].

Ólafur Halldórsson (1987). Inngangur. I Færeyinga saga.
Nummer 30 af Rit Árnastofnunar, s. ix–cclxviii.
Reykjavík.

Ólafur Halldórsson, red. (2000). Óláfs saga Tryggvasonar
en mesta. Nummer 3 af Editiones Arnamagnæanæ.
Series A. København.

Ólafur Halldórsson (2006). Hjalarinn. I Varði reistur
Guðvarði Má Gunnlaugssyni fimmtugum 16. september
2006, s. 93–5. Reykjavík.

Ornato, E., red. (1997). La face cachée du livre médiéval.
L’histoire du livre vue par Ezio Ornato, ses amis et ses
collègues. Rom.

Ornato, E. (2003). Lofræða um handritamergð.
Nummer 36 af Rit Sagnfræðistofnunar. Reykjavík.

Ottosson, K. (2001). Kven sitt språk ser vi i avskrifter?
– eller Éloge de la variante grammaticale. [Foredrag
ved symposiet “Nordiske middelaldertekster: Utgivere
& brukere”, tilgængeligt på www.cas.uio.no/Groups/
EdMa2000/symposium/KO/KO.html (kontrolleret
31/10-12)].

Ottosson, K. (2002). Introduction. I Guðrún
Þórhallsdóttir et al., red., Linguistic Studies, Historical
and Comparative, s. xvii–lxvii. Reykjavík.

Ottosson, K. [se også Kjartan G. Ottósson].

Parkes, M. B. (1991). Tachygraphy in the Middle Ages.
Writing Techniques Employed for Reportationes of
Lectures and Sermons. I Scribes, Scripts and Readers,
s. 19–33. London etc.

Parkes, M. B. (1992). Pause and Effect. An Introduction to
the History of Punctuation in the West. Aldershot.

Pelzer, A. (1966). Abréviations latines médiévales.
Supplément au Dizionario di abbreviature latine ed
italiane de Adriano Capelli. Louvain, 2. udg.

Poulle, E. (1974). Paléographie et Méthodologie. Vers
l’analyse scientifique des écritures médiévales.
Bibliothèque de l’École des Chartes, 132, s. 101–10.

Powitz, G. (1976). Datieren und Lokalisieren nach der
Schrift. Bibliothek und Wissenschaft, 10, s. 124–36.

Powitz, G. (1998). Was vermag Paläographie?
I Gärtner, K. & Holtus, G., red.,Urkundensprachen im
germanisch-romanischen Grenzgebiet. Beiträge zum
Kolloquium am 5./6. Oktober in Trier. Nummer 35 af
Trierer Historische Forschungen, s. 233–51. Mainz.

Rannver H. Hannesson (1995). Analyser af islandske
pergamenter. [Upubliceret afhandling.
Konservatorskolen, Det Kongelige Danske
Kunstakademi].

Rask, R. K., red. (1832). Sögur Noregs konúnga frá
Magnúsi berfætta ok til Magnúss Erlíngssonar, bind 7 af
Fornmanna sögur. København.

Rindal, M. (1997). Norsk eller islandsk. Ei drøfting av
språkforma i norske og islandske
mellomalderhandskrifter. I Úlfar Bragason, red.,
Íslensk málsaga og textafræði, s. 113–20. Reykjavík.

Rischel, J. (1968). Diphthongization in Faroese. Acta
Linguistica Hafniensia, 11, s. 89–118.

Rischel, J. (1996). Har forskningen i dansk sproghistorie
en fremtid? Danske Studier, 91, s. 5–21.

Rode, E. (1974). Palæografiske studier i den islandske
homiliebog med særligt henblik på skrivernes antal.
[Upubliceret mag. art.-afhandling. Københavns
Universitet].

Rode, E. (1979). Svar på artiklen “Scribes and Statistics”.
Scripta Islandica, 30, s. 46–50.

Ruud, F. M. (2005). AM 39 fol.: Paleografi, ortografi og
transkripsjon. [Upubliceret hovudfagsoppgåve.
Universitetet i Oslo].

Rygh, O. (1908). Gaardnavne i Romsdals Amt, bind 13 af
Norske Gaardnavne. Kristiania.

Sandaaker, O. (1996). Ágrip og Morkinskinna.
Teksthistoriske randnotar. Maal og Minne, 1996:1,
s. 31–56.

Sandøy, H. (1997–98). Útdráttur á öðru máli. Íslenskt mál
og almenn málvísindi, 19–20, s. 45–83.

Schlögl, W. (1978). Die Unterfertigung deutscher Könige von
der Karolingerzeit bis zum Interregnum durch Kreuz und
Unterschrift. Kallmünz.

Schlögl, W. (1980). Zum Problem des
Identitätsnachweises in mittelalterlichen
Handschriften. Historisches Jahrbuch, 100, s. 131–62.



Litteratur 441

Schneider, K. (1987). Gotische Schriften in deutscher
Sprache. Vom späten 12. Jahrhundert bis um 1300, bind 1.
Wiesbaden.

Scott, F. S., red. (2003). Eyrbyggja saga. The Vellum
Tradition. Nummer 18 af Editiones Arnamagnæanæ.
Series A. København.

Seip, D. A. (1932). Gamalnorsk ordbok med nynorsk
tydning [anmeldelse]. Norsk Tidsskrift for
Sprogvidenskap, 5, s. 348–64.

Seip, D. A. (1944). Om þ, ð, d, t i det eldste norske og
islandske skriftspråk og særlig om sluttkonsonanten i
2. pers. pl. av verber. I Ljunggren et al., red., Festskrift
til Jöran Sahlgren, s. 131–51. Lund.

Seip, D. A. (1954). Palæografi B. Norge og Island.
Nummer 28:B af Nordisk Kultur. København etc.

Seip, D. A. (1956). Har islandsk hatt pronomenformene
ðo, þo, to for þú? Arkiv för nordisk filologi, 71, s. 172–76.

Sigurður Jónsson, Guðvarður M. Gunnlaugsson &
Höskuldur Þráinsson (1992). Mállýskudæmi.
Reykjavík, 2. udg.

Sigurður Nordal (1914). Om Olaf den helliges saga.
En kritisk undersøgelse. København.

Sigurður Nordal (1933). Formáli. I Egils saga
Skalla-Grímssonar. Nummer 2 af Íslenzk fornrit,
s. v–cv. Reykjavík.

Sjöros, B. (1917). Två samnordiska kvantitetsregler.
Studier i nordisk filologi, 8:3, s. 1–72.

Spehr, H. (1929). Der ursprung der isländischen schrift und
ihre weiterbildung bis zur mitte des 13. jahrhunderts. Halle.

Spurkland, T. (1991). En fonografematisk analyse av
runematerialet fra Bryggen i Bergen. Oslo. [Upubliceret
doktorafhandling. Universitetet i Oslo].

Stefán Einarsson (1928–29). On Some Points of Icelandic
Dialectal Pronunciation. Acta Philologica
Scandinavica, 3, s. 264–80.

Stefán Karlsson (1960). Ortografien i islandske
originaldiplomer indtil 1450. [Upubliceret
mag. art.-afhandling. Københavns Universitet].

Stefán Karlsson, red. (1963). Islandske originaldiplomer
indtil 1450. Tekst. Nummer 7 af Editiones
Arnamagnæanæ. Series A. København.

Stefán Karlsson, red. (1967). Sagas of Icelandic Bishops.
Fragments of Eight Manuscripts. Nummer 7 af Early
Icelandic Manuscripts in Facsimile. København.

Stefán Karlsson (1970). Um Vatnshyrnu. Opuscula, 4,
s. 279–303. (Nummer 30 af Bibliotheca
Arnamagnæana).

Stefán Karlsson (1977). Kringum Kringlu. Landsbókasafn
Íslands. Árbók, 1976, s. 5–25.

Stefán Karlsson (1978). Om norvagismer i islandske
håndskrifter. Maal og Minne, 1978:3–4, s. 87–101.

Stefán Karlsson (1979). Islandsk bogeksport til Norge i
middelalderen. Maal og Minne, 1979:1–2, s. 1–17.

Stefán Karlsson (1981). Stafsetning séra Odds á
Reynivöllum. I Afmæliskveðja til Halldórs Halldórssonar
13. júli 1981, s. 248–84. Reykjavík.

Stefán Karlsson, red. (1983). Guðmundar sögur biskups 1.
Ævi Guðmundar biskups. Guðmundar saga A.
Nummer 6 af Editiones Arnamagnæanæ. Series B.
København.

Stefán Karlsson (1999). The Localisation and Dating of
Medieval Icelandic Manuscripts. Saga-Book, 25:2,
s. 138–58.

Stefán Karlsson (2000a). Aldur Hauksbókar.
I Guðvarður M. Gunnlaugsson, red., Stafkrókar.
Ritgerðir eftir Stefán Karlsson. Nummer 49 af Rit
Árnastofnunar, s. 303–9. Reykjavík. [Oprindelig trykt
i Fróðskaparrit 13, s. 114–21. Tórshavn. 1964].

Stefán Karlsson (2000b). Perg. fol. Nr. 1 (Bergsbók) og
Perg. 4to nr. 6 í Stokkhólmi. I Guðvarður M.
Gunnlaugsson, red., Stafkrókar. Ritgerðir eftir Stefán
Karlsson. Nummer 49 af Rit Árnastofnunar, s. 368–76.
Reykjavík. [Oprindelig trykt i Opuscula 3, s. 74–82
(Nummer 29 af Bibliotheca Arnamagnæana). 1967].

Stefán Karlsson (2000c). Ritun Reykjaarðarbókar.
Excursus: Bókagerð bænda. I Guðvarður M.
Gunnlaugsson, red., Stafkrókar. Ritgerðir eftir Stefán
Karlsson. Nummer 49 af Rit Árnastofnunar, s. 310–29.
Reykjavík. [Oprindelig trykt i Opuscula 4, s. 120–40
(Nummer 30 af Bibliotheca Arnamagnæana). 1970].

Stefán Karlsson (2002). The development of Latin script
II: in Iceland. I Bandle, O., red., The Nordic Languages.
An International Handbook of the History of the North
Germanic Languages, bind 1. Berlin, New York.

Stefán Karlsson (2004). The Icelandic Language. London.

Stemshaug, O. (1982). Norsk personnamnleksikon. Oslo.

Storm, G. (1873). Snorre Sturlassöns Historieskrivning. En
kritisk Undersögelse. København.

Stutzmann, D. (2005). Nomenklatur der gotischen
Buchschriften: Nennen? Systematisieren? Wie und
wozu? IASLonline.
[www.iaslonline.lmu.de/index.php?vorgang_id=995
(kontrolleret 31/10-12). Anmeldelse af Derolez (2003)].

Sveinbjörn Rafnsson (2005). Ólafs sögur Tryggvasonar.
Um gerðir þeirra, heimildir og höfunda. Reykjavík.



442 Litteratur

Sveinn Bergsveinsson (1955). Þróun ö-hljóða í íslenzku.
Studia Islandica, 14, s. 5–39.

Sverrir Tómasson (1974). Vinveitt skemmtan og
óvinveitt. IMaukastella færð Jónasi Kristjánssyni
fimmtugum 10. april 1974, s. 65–8. Reykjavík.

Sverrir Tómasson (1992). Konungasögur. I Íslensk
bókmenntasaga, bind 1, s. 358–401. Reykjavík.

Tegnestål, H. (2003). Medieval writing equipment.
I Care and conservation of manuscripts 7. Proceedings of
the seventh international seminar held at the Royal
Library, Copenhagen 18th–19th April 2002, s. 73–83.
København.

Thompson, E. M. (1906). Handbook of Greek and Latin
Palæography. London, 3. udg.

Ulset, T. (1978). Innledning. IUtvalgte þættir fra
Morkinskinna. Nummer 14 af Nordisk filologi,
s. iii–xi. Oslo.

Unger, C. R. (1867a). Forord. IMorkinskinna.
Pergamentsbog fra første halvdel af det trettende
aarhundrede. Indeholdende en af de ældste optegnelser af
norske kongesagaer. Kristiania.

Unger, C. R., red. (1867b). Morkinskinna. Pergamentsbog
fra første halvdel af det trettende aarhundrede.
Indeholdende en af de ældste optegnelser af norske
kongesagaer. Kristiania.

Unger, C. R., red. (1871). Codex Frisianus. En Samling af
norske Konge-Sagaer. Kristiania.

Unger, C. R., red. (1877). Heilagra Manna Søgur.
Fortællinger og Legender om hellige Mænd og Kvinder,
bind 1. Kristiania.

Unger, C. R. (1894). Fortsatte Bemærkninger om
islandske Haandskrifter. Arkiv för nordisk filologi, 10,
s. 188–91.

Unger, C. R. & Guðbrandur Vigfússon, red. (1860–68).
Flateyjarbok. En Samling af norske Konge-Sagaer med
indskudte mindre Fortællinger om Begivenheder i og
udenfor Norge samt Annaler, bind 1–3. Kristiania.

Valtýr Guðmundsson (1922). Islandsk Grammatik.
København.

Vitti, F. (2007). Language change in orthography. A
study about the Kristni saga manuscripts (AM 371 4to,
AM 105 fol). Linguistica e Filologia, 24, s. 183–204.

Wadstein, E. (1892). Anmälan. Arkiv för nordisk filologi, 8,
s. 83–92. [Anmeldelse af de tre første hæfter af Jón
Þorkelsson (1888–94) (vii + 240 sider)].

Weinstock, J. M. (1967). A Graphemic-Phonemic Study
of the Icelandic Manuscript AM 677 4to B.
[Upubliceret Ph.D.-afhandling. University of
Wisconsin].

Werner, O. (1988). Irregulärer Lautwandel im
lexikalischen Rahmen? An. e – nisl. je. Nordeuropa
Studien, 23, s. 116–25.

Westlund, B. (1974). Skrivarproblemet i Isländska
homilieboken. Nummer 10 af Acta Universitatis
Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian
Philology. New Series. Stockholm.

Westlund, B. (1979). Skrivare och statistik. Ett genmäle.
Scripta Islandica, 30, s. 51–61.

Widding, O. (1960). Nogle problemer omkring sagaen
om Gudmund den gode. Maal og Minne, 1960:1–2,
s. 13–26.

Widding, O. (1961). Håndskriftanalyser 5. Opuscula, 2:1,
s. 65–75. (Nummer 25 af Bibliotheca Arnamagnæana).

Widding, O. (1965). Ligaturer. I Kulturhistorisk leksikon
for nordisk middelalder, bind 10, sp. 543–48.
København.

Wiktorsson, P.-A. (1981). Avskrifter och skrivare. Studier i
fornsvenska lagtexter. Uppsala.

Wiktorsson, P.-A., red. (1989). Magnus Erikssons landslag
enligt Cod. Ups. B 23. Nummer 78 af Samlingar utgivna
av Svenska fornskrift-sällskapet. Stockholm.

Wiktorsson, P.-A. (1992). Skrivare och proveniens med
utgångspunkt i lagar och diplom. I Carlquist, J., red.,
Föreläsningar i medeltidsfilologi / Carl Ivar Ståhle. En
bibliografi. Nummer 38 af Meddelanden från
Institutionen för nordiska språk vid Stockholms
Universitet, s. 29–56. Stockholm.

Wiktorsson, P.-A. (2004a). Handskrifter som mötts.
Spår av ett stormansbibliotek i Uppland. I Ferm, O. &
Nyström, S., red., Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans
värld: en samling studier, s. 283–311. Stockholm.
(Nummer 10 af Runica et Mediævalia. Scripta
Minora).

Wiktorsson, P.-A. (2004b). Några sätt att datera
medeltida laghandskrifter. Arkiv för nordisk filologi, 119,
s. 227–44.

Wills, T. (2001). The Foundation of Grammar. An
edition of the first section of Óláfr Þórðarson’s
grammatical treatise. [Upubliceret PhD-afhandling.
University of Sydney].

Wimmer, L. F. A. & Finnur Jónsson (1891). Indledning.
IHåndskriftet Nr. 2365 4to gl. kgl. Samling på det store kgl.
bibliothek i København (Codex regius af den ældre Edda) i
fototypisk og diplomatisk gengivelse, Samfund til udgivelse
af gammel nordisk litteratur. København.



Litteratur 443

Wolf, K., red. (2011). A female legendary from Iceland.
Kirkjubæjarbók – AM 429 12mo in The Arnamagnæan
Collection, Copenhagen. Nummer 3 af Manuscripta
Nordica. Early Nordic Manuscripts in Digital
Facsimile. København.

Þorgeir Guðmundsson & Rask, R. K., red. (1831). Sögur
Magnúsar konúngs góða, Haralds konúngs harðráða ok
sona hans, bind 6 af Fornmanna sögur. København.

Þormóður Torfason (1697). Orcades. København.

Þormóður Torfason (1702). Series dynastarum et regum
Daniæ. København.

Þorsteinn G. Indriðason (1990). Að stuðla við
sníkjuhljóð. Mímir, 38, s. 8–20.

Åström, P. (2003). Senmedeltida svenska lagböcker.
136 lands- och stadslagshandskrifter. Dateringar och
dateringsproblem. Nummer 32 af Acta Universitatis
Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian
Philology. New Series. Stockholm.





Abstract

The present work comprises a codicological, palaeo-
graphic, orthographic, and morphological analysis of the
two scribal hands in the Icelandic Kings’ saga manuscript
Morkinskinna (GKS 1009 fol, abbr. MskMS). Both ex-
ternal variation between the two scribes and internal vari-
ation within each hand are analysed. The two hands are
compared on a number of levels, with primary focus on
what the different types of variation can contribute to gen-
eral considerations of scribal identification, criteria for dat-
ing, and the inter-relation of scribal norm, exemplar, and
copy. There is also an investigation into whether textually-
based variation can cast light on textual layering in Mork-
inskinna.
The study is based on an electronically tagged text

(XML) with four levels of realisation and linguistic
metadata: lemmatisation and morphosyntactic mark-up
for each of the ca. 100,000 tokens.
Ch. 1 explains the aim and structure of the study. There

is also an introductory description of the manuscript and
an outline of textual and codicological features with an ex-
planation of terminology and notation.
Ch. 2 presents a discussion of some of the general theo-

retical and methodological issues involved in the study of
scribal norm, usage, variation, and influence from the ex-
emplar. There is also a presentation of a number of earlier
investigations of medieval Icelandic manuscripts, and of
the application in the present study of computer data pro-
cessing.
Ch. 3 provides a codicological and palaeographic analysis

of all graph-classes for both scribes, presented in the con-
text of the development of Icelandic script.
Ch. 4 is the orthographic investigation, the main part of

which is a study of the phoneme-grapheme relationships
as witnessed in the writing of the two scribes. In section
4.3 the empirical data is studied from a grapho-phonemic
perspective. This descriptive presentation is followed by
a phono-graphemic analysis in section 4.4 in which the
phonemes of a hypothetical reference system are system-
atically viewed from a historical perspective.

Ch. 5 contains the morphological investigation and a
presentation of the spellings of themost frequent lemmata.
In ch. 6 there is a discussion of the results of the vari-

ous analyses. There is a detailed presentation of external
and internal variation with discussion of the causes of the
latter. Finally there is some explication of issues related to
scribal identification and dating, and a more secure basis
than hitherto is provided for the dating of MskMS.
In ch. 7 the following results, among others, are

presented: 1) External variation is clearly manifested on
the macro-palaeographic, micro-palaeographic, and ortho-
graphic levels, as well as in word-formation, whereas mor-
phological differences between the scribes are less appre-
ciable. 2) Internal variation is found on the same levels.
3) Hand B shows greater internal variation with respect
to micro-palaeography and phono-graphemics, whereas A
demonstrates the greater variation when it comes to word-
formation, and, to some extent, in macro-palaeography
and morphology. 4) Variation in MskMS points to the
fact that it is advisable to incorporate orthographic cri-
teria alongside micro- and macro-palaeography when es-
tablishing scribal identity. 5) Variation in MskMS con-
firms the view that a margin of uncertainty of at least
±25 years must be reckoned with when dating mss. on the
basis of external criteria. 6) The investigation does not al-
ter the traditional dating of MskMS to ca. 1275, but the
many younger features of hand B point more to 1275–1300
than to 1250–1275. Various observations could suggest that
the exemplar was not older than from the mid-century.
7) There appears to be influence from the exemplar on
all the levels investigated, yet the scribes to a large extent
seem to have stuck to their own individual norms in terms
of palaeography, orthography, and word-formation, while
this is less the case with regard to morphology. Influence
from the exemplar is most noticeable at the start of both
A and B. 8) Analysis of internal variation has not provided
any clarification as to the possible existence of various text-
ual layers in the compilation.
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A Ortografisk variation

I tabellerne i nærværende bilag er manifestationen af de
korte vokaler, de lange monoftonger, diftongerne, infor-
tisvokalerne, de korte konsonanter og de lange konsonan-
ter opsummeret i nævnte rækkefølge med udgangspunkt
i de i afsnit 4.4 opstillede oversigter over de enkelte fo-
nemers manifestation. Formålet med tabellerne er at give
en summarisk oversigt over hovedbetegnelserne for de en-
kelte fonemer1 og påmere overskuelig vis end i afsnit 4.4 at
illustrere graden af konsekvens i betegnelsen ved angivelse
af det relative forhold mellem betegnelserne.

1Ud over /hl/, /hn/ og /hr/ indeholder tabellerne derfor ingen redegø-
relse for særlige (evt. forkortede) kombinationer.

A B
/a/ ⟨a A⟩ >99.9 /a/ ⟨a A⟩ 99,7

⟨á⟩ <0,1 ⟨á⟩ 0,2

/e/ ⟨e⟩ 99,9 /e/ ⟨e⟩ 98,8
⟨ę⟩ <0,1 ⟨ę⟩ 0,8
⟨ø⟩ <0,1 ⟨æ⟩ 0,1
⟨æ⟩ <0,1 ⟨ ͛⟩ <0,1

/i/ ⟨ı J⟩ >99,9 /i/ ⟨ı⟩ 99,8
⟨y⟩ <0,1 ⟨í⟩ 0,1
⟨e⟩ <0,1 ⟨y⟩ <0,1

⟨e⟩ <0,1

/o/ ⟨o O⟩ >99,9 /o/ ⟨o O⟩ 99,7
⟨ø⟩ <0,1 ⟨ó⟩ 0,2

⟨ꜹ⟩ 0,1

/u/ ⟨v V⟩ 92,3 /u/ ⟨v V⟩ 53,8
⟨u⟩ 7,5 ⟨u⟩ 46,1
⟨o⟩ 0,2 ⟨ꝩ⟩ 0,1

/y/ ⟨y⟩ 77,7 /y/ ⟨y Y⟩ 67,4
⟨ı⟩ 22,2 ⟨ı⟩ 32,3
⟨v⟩ 0,1 ⟨u⟩ 0,2

⟨⟩ 0,2

/ø/ ⟨ø⟩ 71,9 /ø/ ⟨ꜹ⟩ 89,5
⟨o⟩ 18,8 ⟨o⟩ 5,3
⟨⟩ 9,4 ⟨ǫ⟩ 5,3

/ǫ/ ⟨o O⟩ 87,8 /ǫ/ ⟨ꜹ Ꜹ⟩ 80,2
⟨ꜹ⟩ 8,9 ⟨o⟩ 11,6
⟨a⟩ 1,1 ⟨ǫ⟩ 4,4
⟨ø⟩ 0,8 ⟨a⟩ 3,0
⟨[Aa]v⟩ 0,9 ⟨ę⟩ 0,2
⟨ǫ⟩ 0,3 ⟨⟩ 0,2
⟨⟩ 0,2
⟨ę⟩ <0,1

Tabel A.1:De korte vokaler
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A B
/á/ ⟨a⟩ 97,9 /á/ ⟨a⟩ 97,8

⟨á⟩ 1,2 ⟨á⟩ 1,8
⟨o⟩ 0,9 ⟨o⟩ 0,3
⟨ø⟩ <0,1 ⟨ǫ⟩ <0,1
⟨ǫ⟩ <0,1 ⟨⟩ <0,1

/é/ ⟨e⟩ 98,7 /é/ ⟨e⟩ 94,9
⟨ę⟩ 1,0 ⟨é⟩ 4,4
⟨é⟩ 0,3 ⟨⟩ 0,4

⟨ę⟩ 0,2

/í/ ⟨ı J⟩ 93,0 /í/ ⟨ı J⟩ 98,4
⟨í⟩ 7,0 ⟨í⟩ 1,6

/ó/ ⟨o O⟩ 99,8 /ó/ ⟨o O⟩ 95,8
⟨ó⟩ 0,2 ⟨ó⟩ 4,0
⟨ǫ⟩ <0,1 ⟨⟩ 0,2

/ú/ ⟨v V⟩ 98,2 /u/ ⟨v⟩ 75,6
⟨u⟩ 1,5 ⟨u⟩ 21,5
⟨⟩ 0,3 ⟨⟩ 2,5

⟨ú⟩ 0,3

/ý/ ⟨y Y⟩ 100,0 /ý/ ⟨y⟩ 100,0

/ǽ/ ⟨e E⟩ 72,8 /ǽ/ ⟨e E⟩ 84,6
⟨ę Ę⟩ 24,5 ⟨ę⟩ 8,4
⟨ø⟩ 1,5 ⟨⟩ 3,4
⟨⟩ 1,1 ⟨é⟩ 2,8
⟨⟩ <0,1 ⟨ǫ⟩ 0,3
⟨é⟩ <0,1 ⟨eí⟩ 0,3

⟨ı⟩ 0,3

/ǿ/ ⟨ø Ø?⟩ 93,5 /ǿ/ ⟨e⟩ 70,4
⟨e⟩ 4,1 ⟨ę⟩ 17,6
⟨⟩ 2,0 ⟨ǫ⟩ 6,3
⟨ę⟩ 0,2 ⟨⟩ 4,2
⟨o⟩ 0,2 ⟨⟩ 0,7

⟨ø⟩ 0,7

Tabel A.2:De lange monoftonger

A B
/au/ ⟨ꜹ⟩ 93,5 /au/ ⟨ꜹ Ꜹ⟩ 94,8

⟨[Aa]v⟩ 6,2 ⟨⟩ 3,5
⟨ø⟩ 0,1 ⟨ey⟩ 0,9
⟨⟩ 0,1 ⟨[Aa]u⟩ 0,9

/ei/ ⟨[Ee]ı⟩ 99,9 /ei/ ⟨[Ee]ı⟩ 97,8
⟨ęı⟩ <0,1 ⟨[Ee]í⟩ 1,8
⟨eí⟩ <0,1 ⟨éı⟩ 0,4

/ey/ ⟨[Ee]y⟩ 100,0 /ey/ ⟨[Ee]y⟩ 98,4
⟨éy⟩ 1,6

Tabel A.3:Diftongerne

A B
/A/ ⟨a⟩ >99,9 /A/ ⟨a⟩ 100,0

⟨á⟩ <0,1

/I/ ⟨ı⟩ 96,9 /I/ ⟨ı⟩ 99,2
⟨e⟩ 3,1 ⟨e⟩ 0,7
⟨í⟩ <0,1 ⟨í⟩ <0,1

/U/ ⟨o⟩ 92,6 /U/ ⟨o⟩ 80,2
⟨v⟩ 7,1 ⟨v⟩ 10,7
⟨u⟩ 0,3 ⟨u⟩ 8,9
⟨ǫ⟩ <0,1 ⟨ǫ⟩ <0,1

⟨⟩ <0,1

Tabel A.4: Infortisvokalerne

A
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A B
/b/ ⟨b B⟩ 100,0 /b/ ⟨b B⟩ 100,0

/d/ ⟨d D⟩ 99,9 /d/ ⟨d D⟩ 97,1
⟨ð⟩ <0,1 ⟨ð⟩ 2,7
⟨dd⟩ <0,1 ⟨dd⟩ 0,2

/f/ (1) ⟨f F⟩ 99,9 /f/ (1) ⟨f F⟩ 100,0
⟨ph⟩ <0,1
⟨Ph⟩ <0,1

/f/ (2) ⟨f⟩ 99,3 /f/ (2) ⟨f⟩ 95,0
⟨–⟩ 0,3 ⟨v⟩ 2,5
⟨m⟩ 0,2 ⟨ꝩ⟩ 1,7
⟨v⟩ 0,2 ⟨u⟩ 0,6
⟨p⟩ <0,1 ⟨m⟩ 0,2

⟨ff⟩ <0,1

/g/ ⟨g G⟩ 98,8 /g/ ⟨g G⟩ 99,5
⟨c⟩ 1,0 ⟨gg⟩ 0,3
⟨ɢ⟩ 0,2 ⟨c⟩ <0,1
⟨⟩ <0,1 ⟨ɢ⟩ <0,1

⟨⟩ <0,1

/h/ ⟨h H⟩ 100,0 /h/ ⟨h H⟩ 100,0

/hl/ ⟨hl⟩ 57,0 /hl/ ⟨[Hh]l⟩ 56,2
⟨l⟩ 43,0 ⟨l⟩ 43,8

/hn/ ⟨hn⟩ 97,2 /hn/ ⟨hn⟩ 100
⟨n⟩ 2,7

/hr/ ⟨[Hh]r⟩ 97,9 /hr/ ⟨[Hh]r⟩ 78,4
⟨Hr⟩ 4,2 ⟨r⟩ 21,6

/j/ ⟨ı J⟩ >99,9 /j/ ⟨ı I J⟩ 99,4
⟨í⟩ <0,1 ⟨í⟩ 0,6

/k/ ⟨c C⟩ 69,8 /k/ ⟨c⟩ 52,4
⟨k K⟩ 27,4 ⟨k K⟩ 42,4
⟨q Q⟩ 2,5 ⟨q Q⟩ 4,7
⟨g⟩ 0,1 ⟨cc⟩ 0,4
⟨ch⟩ <0,1
⟨ck⟩ <0,1
⟨cc⟩ <0,1

/l/ ⟨l L⟩ 88,6 /l/ ⟨l⟩ 85,9
⟨ll⟩ 11,4 ⟨ll⟩ 14,1

/m/ ⟨mM⟩ 63,9 /m/ ⟨mM⟩ 71,2
⟨–⟩ 35,7 ⟨–⟩ 21,0
⟨ᴍ⟩ 0,4 ⟨ᴍ⟩ 7,9
⟨mm⟩ <0,1

Fortsættes …

A
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A B
/n/ ⟨n N⟩ 93,8 /n/ ⟨n N⟩ 97,9

⟨–⟩ 3,1 ⟨ƞ⟩ 1,1
⟨ɴ⟩ 2,1 ⟨–⟩ 0,4
⟨ƞ⟩ 0,6 ⟨⟩ 0,3
⟨ƞ⟩ 0,3 ⟨nn⟩ <0,1
⟨ɴ⟩ <0,1 ⟨ṅ⟩ <0,1
⟨⟩ <0,1 ⟨ƞ⟩̇ <0,1

/p/ ⟨p P⟩ 99,5 /p/ ⟨p⟩ 81,1
⟨f⟩ 0,4 ⟨f⟩ 18,9
⟨⟩ <0,1

/r/ ⟨r R⟩ 96,3 /r/ ⟨r R⟩ 82,9
⟨ ͛⟩ 3,3 ⟨ꝛ⟩ 10,5
⟨ꝛ⟩ 0,2 ⟨ ͛⟩ 6,2
⟨ʀ⟩ 0,1 ⟨ʀ⟩ 0,1
⟨hr⟩ <0,1 ⟨rr⟩ <0,1

⟨ꝛr⟩ <0,1

/s/ ⟨ſ S⟩ 96,6 /s/ ⟨ſ S⟩ 91,6
⟨s⟩ 2,0 ⟨s⟩ 7,1
⟨z⟩ 1,3 ⟨z⟩ 1,3
⟨ſſ ⟩ 0,1 ⟨ſſ ⟩ <0,1
⟨s⟩ <0,1
⟨pſ ⟩ <0,1

/t/ ⟨t T⟩ 99,5 /t/ ⟨t T⟩ 96,1
⟨ð⟩ 0,3 ⟨ð⟩ 1,4
⟨þ⟩ 0,1 ⟨tt⟩ 1,2
⟨th⟩ <0,1 ⟨þ⟩ 0,7
⟨tt⟩ <0,1 ⟨d⟩ 0,6

⟨ṫ⟩ <0,1

/v/ ⟨v V⟩ 99,9 /v/ ⟨v V⟩ 74,3
⟨u U⟩ <0,1 ⟨ꝩ⟩ 18,8
⟨f⟩ <0,1 ⟨u U⟩ 6,4

⟨f⟩ 0,4

/þ/ (1) ⟨þ Þ⟩ >99,9 /þ/ (1) ⟨þ Þ⟩ >99,9
⟨ð⟩ <0,1 ⟨ð⟩ <0,1

/þ/ (2) ⟨þ⟩ 79,3 /þ/ (2) ⟨þ⟩ 67,6
⟨ð⟩ 18,3 ⟨ð⟩ 17,2
⟨t⟩ 2,1 ⟨t⟩ 1,9
⟨d⟩ 0,3 ⟨d⟩ 13,3

Tabel A.6: De korte konsonanter (fortsat)

A
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A B
/bb/ ⟨⟩ 100,0 /bb/ ⟨⟩ 100,0

/dd/ ⟨dd⟩ 99,0 /dd/ ⟨dd⟩ 88,4
⟨d⟩ 1,0 ⟨d⟩ 4,7

⟨þ⟩ 4,7
⟨dð⟩ 2,3

/ff/ ⟨ff⟩ 100,0 /ff/ ⟨ff⟩ 100,0

/gg/ ⟨ɢ⟩ 86,8 /gg/ ⟨ɢ⟩ 55,6
⟨g⟩ 10,2 ⟨gg⟩ 39,5
⟨gg⟩ 2,5 ⟨g⟩ 4,0
⟨c⟩ 0,5 ⟨c⟩ 0,8

/kk/ ⟨cc⟩ 57,1 /kk/ ⟨cc⟩ 58,0
⟨ck⟩ 29,9 ⟨cq⟩ 19,8
⟨cq⟩ 10,1 ⟨⟩ 9,7
⟨k⟩ 1,8 ⟨ck⟩ 4,1
⟨c⟩ 0,7 ⟨c⟩ 3,8
⟨kk⟩ 0,2 ⟨kc⟩ 2,2
⟨cck⟩ 0,1 ⟨k⟩ 1,9
⟨g⟩ 0,1 ⟨kk⟩ 0,3

⟨ċ⟩ 0,3

/ll/ ⟨ll⟩ 99,9 /ll/ ⟨ll⟩ 99,0
⟨l⟩ 0,1 ⟨l⟩ 1,0

/mm/ ⟨–m⟩ 58,0 /mm/ ⟨⟩ 38,1
⟨–⟩ 22,0 ⟨ṁ⟩ 33,3
⟨m⟩ 16,0 ⟨m⟩ 23,8
⟨mm⟩ 2,0 ⟨ᴍ⟩ 4,8
⟨ṁ⟩ 2,0

/nn/ ⟨ɴ⟩ 54,2 /nn/ ⟨⟩ 53,0
⟨ƞ⟩ 34,1 ⟨n⟩ 22,6
⟨ɴ⟩ 8,4 ⟨ƞ⟩ 10,3
⟨ƞ⟩ 2,2 ⟨nn⟩ 8,9
⟨n⟩ 0,4 ⟨ṅ⟩ 2,7
⟨nn⟩ 0,2 ⟨ƞ⟩ 1,4
⟨–n⟩ 0,1 ⟨–n⟩ 0,4
⟨ɴn⟩ 0,1 ⟨ɴ⟩ 0,3
⟨ƞn⟩ <0,1 ⟨n–⟩ 0,3
⟨–⟩ <0,1 ⟨⟩ 0,1
⟨⟩ <0,1

/pp/ ⟨⟩ 98,7 /pp/ ⟨p⟩ 82,1
⟨p⟩ 1,3 ⟨ṗ⟩ 14,1

⟨p⟩ 2,6
⟨⟩ 1,3

/rr/ ⟨ʀ⟩ 94,0 /rr/ ⟨ʀ⟩ 77,6
⟨rr⟩ 5,2 ⟨ꝛr⟩ 16,4
⟨r⟩ 0,6 ⟨rr⟩ 3,4

Fortsættes …

A
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A B
⟨ʀ⟩ 0,2 ⟨r⟩ 2,6

/ss/ ⟨ſſ ⟩ 98,8 /ss/ ⟨s⟩ 77,3
⟨s⟩ 0,7 ⟨ſſ ⟩ 15,5
⟨ſ ⟩ 0,5 ⟨ſ ⟩ 7,3

/tt/ ⟨tt⟩ 99,1 /tt/ ⟨tt⟩ 83,1
⟨t⟩ 0,8 ⟨t⟩ 15,2
⟨ṫ⟩ 0,1 ⟨ṫ⟩ 1,7

Tabel A.8: De lange konsonanter (fortsat)

A



B Indholdsoversigt for Msk

I den følgende tabel anføres i første kolonne afsnitsindde-
lingen baseret på MskMS (de i parentes anbragte numre
refererer til afsnit med lakune iMskMS),1 i anden kolonne
inddelingen i Andersson & Gade (2000), i tredje kolonne
stedsangivelser for afsnittenes begyndelse i MskMS (eller

1 For en nærmere beskrivelse af lakunerne, se afsnit 3.2.2.

Finnur Jónssons udgave i tilfælde af lakuner) og i erde
kolonne afsnittenes titler som de forekommer i håndskrif-
terne. Når afsnittene ikke forsynes med titler i håndskrif-
terne, anføres en titel i parentes.

MskMS A&G Linje Overskrift
1 1 1r1 Saga Magn[úss] k[onung]s […]

(omMagnús góði og Haraldr harðráði)
2 1 1r34 Frá Karli … (Karls þáttr vesǽla)

(2a) 2 FJ:20 Um Svein
(2b) 3 FJ:24 Um veizlur Magnúss konungs
(2c) 4 FJ:31 Um Magnús konung
(2d) 5 FJ:38 Um hersǫgu til Magnúss konungs. Frá jarli
(2e) 6 FJ:49 Er Magnús konungr var í Jótlandi
(2f) 7 FJ:50 Um þat er Magnús konungr var í Jótlandi
(2g) 8 FJ:55 Um sigling Haralds konungs er hann kom til Skáneyjar
(2h) 9 FJ:56 Um ferðir Haralds
(2i) 10 FJ:62 Um fǫr Norðbrikts
(2j) 11 FJ:65 Um hersǫgu
3 12 –2r1 (FJ:69) (Flb:Um hernað Norðbrikts ok Gyrgis jarls)
4 13 2v21 Jórsalaferð Haralds
5 14 3v1 Frá fundi Magnúss konungs ok Haralds
6 15 4r42 (Om Þorkell dyðrill)2
7 16 4v1 Frá Magnúsi konungi
8 17 4v11 Frá því er Magnús konungr gaf Ormi jarldóm
9 18 4v18 Frá greinum konunga
10 19 5r8 Frá konungum
11 20 5r33 Frá [Þorsteini] Hallzsyni
12 21 5v17 Frá konungum
13 22 5v41 Heilrǽði Haralds konungs
14 23 5v54 Frá Magnúsi konungi ok Margrétu Þ[rándar]dóttur
15 24 6r38 (Hreiðars þáttr)
16 25 7v12 Frá hernaði konunga ok lífgjǫf konungsmóður við hertek[it] folk
17 26 7v46 (OmMagnús’ død)

(17a) 27 FJ:145 Um þing Haralds
(17b) 28 FJ:146 Um líkfǫr Magnúss konungs

Fortsættes …

2Der synes at være spor efter en overskrift, men den er nu helt ulæselig.
Afsnittet indledes dog med en stor (næsten helt udvisket) initial der
optager to linjer.
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MskMS A&G Linje Overskrift
(17c) 29 FJ:148 Um þing Haralds
18 30 –8r1 (Halldórs þáttr Snorrasonar)1
19 31 8v29 (Kong Haralds felttog i Danmark)2

(19a) 32 FJ:169 Um Harald konung
(19b) 33 FJ:171 Um ósǽtt konungs ok Einars þambaskelfis
(19c) 34 FJ:172 Frá íslenzkum manni
(19d) 35 FJ:175 Um klók ráð Haralds konungs
20 35 10r1 (Om kongen og Einarr þambaskelfir)3
21 36 10r22 Frá því er Auðun enn vestfirzki fǿrði Sveini konungi b[jarndýri]
22 37 10v49 Frá Haraldi konungi ok Upplendingum
23 38 11r55 Frá Haraldi konungi ok Brandi [enum ǫrva]
24 39 11v19 Frá Haraldi konungi
25 40 12r7 Frá skemmtun Íslendings
26 41 12r24 Frá því er Þorvarðr krákunef vildi gefa segl Haraldi konungi
27 42 12v3 Frá Haraldi konungi ok Hákoni
28 43 15v7 Frá Sneglu-Halla
29 44 17r1 (Kongen møder en fisker i en båd)4
30 45 17r23 (Om kong Haraldr og en nær ven af Tryggvi Óláfsson)5
31 46 17r32 (Om Gizurr Ísleifsson)6
32 47 17r35 Frá Stúf blinda
33 48 17v11 Frá Oddi Ófeigssyni
34 49 18r30 Tilgangr um vestrferð Haralds konungs
35 50 18v52 Svikrǽði við Harald konung
36 51 19v43 Vestanfǫr Óláfs Haraldssonar
37 52 20r13 Fall Haralds konungs Goðinasonar
38 53 20r32 Saga Óláfs konungs kyrra
39 54 20v53 Frá Óláfi konungi ok krákukarli
40 55 21r27 Saga Magnúss konungs berfǿtts
41 56 22r12 Frá Magnúsi konungi ok Sveinka Steinarssyni
42 57 23r12 Frá hernaði Magnúss konungs
43 58 23v12 Frá Magnúsi konungi
44 59 24r46 Frá falli Magnúss konungs
45 60 24v53 Upphaf ríkis sona Magnúss konungs
46 61 25r7 Útferðarsaga Sigurðar konungs
47 62 26r2 Frá gjǫfum Kirjalax keisara
48 63 26r25 Frá veizlu S[igurðar konungs]
49 64 26r51 Frá Eys[teini ko]nungi
50 65 26v14 Frá Eysteini konungi ok Ívari
51 66 26v50 Frá ǽttum ko[nunga]
52 67 27r4 Frá draumi Sigurðar konungs
53 68 27r32 Skipti Eysteins konungs ok Ingimars um Ásu-Þórð
54 69 27v46 Andlát Óláfs konungs Magnússonar
55 70 27v53 Þingasaga milli Sigurðar konungs ok Eysteins
56 71 30r1 Mannjafnaðr konunga
57 72 30r38 Frá Þórarni stuttfeld
58 73 30v3 Frá andláti Eysteins [konungs]
59 74 30v11 Um Sigurð konung ok Óttar
60 75 30v39 Um Sigurð konung ok Erlend

Fortsættes …

1En eventuel overskrift har befundet sig hvor der i dag er lakune i
håndskriftet.

2 Spor efter en nu helt ulæselig overskrift. Også initialen er meget
udvisket.

3 Ingen overskrift i håndskriftet, men stor rød initial.
4En initial indleder afsnittet.
5En initial indleder afsnittet.
6En initial indleder afsnittet.
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MskMS A&G Linje Overskrift
61 76 30v51 Um Harald gilla
62 77 31r15 Um Sigurð konung ok Áslák hana
63 78 31r33 Um Sigurð konung
64 79 31v7 Frá veðjun Magnúss ok Haralds
65 80 31v26 Frá Sigurði konungi ok Magna biskupi
66 81 31v46 Andlát Sigurðar konungs
67 82 31v51 Frá Haraldi ok Magnúsi
68 83 32r30 Gjafar Har[alds] konungs v[ið Magnús biskup]
69 84 32r44 Saga Sigurðar slembidjákns
70 85 32v16 Frá Sigurði slembi
71 86 32v35 Dráp Haralds konungs
72 87 33r31 Frá Sigurði konungi slembi
73 88 33v29 Frá sonum Haralds konungs
74 89 33v33 Frá Sigurði
75 90 34r4 Um Sigurð konung slembi
76 91 34r54 Bréfsending Inga konungs
77 92 34v22 Frá Sigurð⟨i⟩ slembi
78 93 35r2 Fall Sigurðar konungs slembis
79 94 35r47 Dráp Óttars birtings
80 95 35v1 (Om kong Eysteinn og om Erlingr skakki)1
81 96 35v27 Frá Sigurði konungi
82 97 35v34 Frá Eysteini konungi
83 98 36r35 Frá drápi⟨i⟩ Geirsteins
84 99 37r1 (Om kardinal Nikolás og hans besøg i Norge)2
85 100 37r13 Frá falli Sigurð[ar] konungs

Tabel B.1: Afsnittene ifølge MskMS og Andersson & Gade (2000) (fortsat)

1En initial indleder afsnittet der begynder øverst på en side. 2En initial indleder afsnittet der begynder øverst på en side.
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C Initial- og indholdsoversigt for MskMS

I den følgende tabel gives en oversigt over afsnittene i
MskMS med udgangspunkt i den i bilag B anførte liste
over afsnittene i Msk, men uden angivelse af de i MskMS
tabte afsnit. Til gengæld finder man en oversigt over de fo-
rekommende initialer. I de første tre kolonner angives det
hvilken initial der er tale om, og om der er afsat plads til
den på én, to eller tre linjer.1 Efter visse initialer anføres
desuden om der er tale om kapitæl- (k), minuskel- (m) el-

1Med notationen I(6) og I(5) ved hhv. afsnit 50 og 71 menes at de på-
gældende initialer er anbragt helt ude i margenen og strækker sig over
hhv. seks og fem linjer.

ler uncialform (u). I erde kolonne markerer et ‘+’ at inti-
alen har en eller anden form for udsmykning. Hvis farven
på denne udsmykning adskiller sig fra initialens, markeres
det med en forkortelse af den pågældende farve (g= grøn,
r= rød). Farven på selve initialen anføres i femte ko-
lonne (b= (mørke)brun, g= grøn, r= rød). Stedsangivel-
sen i sjette kolonne er overtaget fra oversigten i bilag B og
henviser derfor til overskriftens placering (ikke initialens).

3-l. 2-l. 1-l. Udsm. Farve Afsn. Sted Overskrift

Læg 1 (1r)

OmMagnús góði og Haraldr harðráði

Þ ? r 1 1r1 Saga Magn[úss] k[onung]s […]
(omMagnús góði og Haraldr harðráði)

N? (k?) ? 2 1r34 Frá Karli … (Karls þáttr vesǽla)
3 –2r1 (FJ:69) (Flb:Um hernað Norðbrikts ok Gyrgis jarls)

Þ r 4 2v21 Jórsalaferð Haralds
Læg 2 (3r)

N (k) r 5 3v1 Frá fundi Magnúss konungs ok Haralds
S r 6 4r42 (Om Þorkell dyðrill) [spor efter overskrift]
S r 7 4v1 Frá Magnúsi konungi
Þ r 8 4v11 Frá því er Magnús konungr gaf Ormi jarldóm
S r 9 4v18 Frá greinum konunga
N (m) r 10 5r8 Frá konungum
S r 11 5r33 Frá [Þorsteini] Hallzsyni
N (k) r 12 5v17 Frá konungum
S r 13 5v41 Heilrǽði Haralds konungs
[L] 14 5v54 Frá Magnúsi konungi ok Margrétu Þ[rándar]dóttur
Þ r 15 6r38 (Hreiðars þáttr) [røde rester]
N (m) r 16 7v12 Frá hernaði konunga ok lífgjǫf konungsmóður við

hertek[it] folk
N (k) + r 17 7v46 (OmMagnús’ død) [røde rester]

18 –8r1 (Halldórs þáttr Snorrasonar)
E (u) r 19 8v29 (Kong Haralds felttog i Danmark) [spor efter

overskrift]
Læg 3 (10r)

Þ r 20 10r1 (Om kongen og Einarr þambaskelfir) [aldrig været
overskrift]

Fortsættes …
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3-l. 2-l. 1-l. Udsm. Farve Afsn. Sted Overskrift

M r 21 10r22 Frá því er Auðun enn vestfirzki fǿrði Sveini konungi
b[jarndýri]

E (u) r 22 10v49 Frá Haraldi konungi ok Upplendingum
E (m) b 11r12 [ingen overskrift]1

N (k) r 23 11r55 Frá Haraldi konungi ok Brandi [enum ǫrva]
H (m) r 24 11v19 Frá Haraldi konungi
S r 25 12r7 Frá skemmtun Íslendings
Þ r 26 12r24 Frá því er Þorvarðr krákunef vildi gefa segl Haraldi

konungi
N (k) r 27 12v3 Frá Haraldi konungi ok Hákoni

N (m) b 12v35 [ingen overskrift]2
H (m) b 13v2 [ingen overskrift]3
H (m) b 13v21 [ingen overskrift]4
O b 14v13 [ingen overskrift]5

E (u) r 28 15v7 Frá Sneglu-Halla
E (u) b 16v22 [ingen overskrift]6

N (m) r 29 17r1 (Kongen møder en fisker i en båd)
S r 30 17r23 (Om kong Haraldr og en nær ven af Tryggvi

Óláfsson)
[plads til kort overskrift, men ingen rester skimtes]

Þ r 31 17r32 (Om Gizurr Ísleifsson) [ikke plads til overskrift]
Þ r 32 17r35 Frá Stúf blinda
E (u) r 33 17v11 Frá Oddi Ófeigssyni

Læg 4 (18r)

A + r 34 18r30 Tilgangr um vestrferð Haralds konungs
N (?) g? 35 18v52 Svikrǽði við Harald konung
E (u) r 36 19v43 Vestanfǫr Óláfs Haraldssonar

E (u) b 20r9 [ingen overskrift]7
E (u) g? 37 20r13 Fall Haralds konungs Goðinasonar

OmÓláfr kyrri

O +(g?) r 38 20r32 Saga Óláfs konungs kyrra

S ? r 39 20v53 Frá Óláfi konungi ok krákukarli

OmMagnús berfǿttr

N (k) + r 40 21r27 Saga Magnúss konungs berfǿtts
E (u) g? 41 22r12 Frá Magnúsi konungi ok Sveinka Steinarssyni

M (m) b 22r13 [ingen overskrift]8
M (m) b 22r51 [ingen overskrift]9

M (u) r 42 23r12 Frá hernaði Magnúss konungs
N b+r 23r20 [ingen overskrift]10

Fortsættes …

1 I “konungr mǽlti. Ek mun þá segja rǿðu litla þá. Er þat upphaf at því
at Sigurðr hrísi hét son Haralds ens hárfagra” (11r11–12).

2 I “Haraldr konungr stefnir nú saman ǫllu liði sínu ok mǽlti síðan á
þessa lund.Nú er Sveinn konungr kominn at oss” (12v34–35).

3 I “Hákon Ívarsson fekk þar mikils ágǽtis ok framgǫngu” (13v2–3).
4 I “en þó má nú ekki at hafa. Haraldr konungr þakkar mǫnnum vel
liðveizlu” (13v20–21).

5 I “Ok á enu þriðja ári eptir Nizar orrustu þá settisk friðr milli
Haralds konungs ok Sveins konungs með ráði allra Norðmanna ok
svá Dana”(14v13–14).

6 I “Nú ferr Einarr brott síðan frá hirðinni. Eptir þat bað Halli leyfis
at konungr leyfði honum at fara til Danmerkr suðr of sumarit”
(16v22–23).

7 I “Sonr Skúla konungsfóstra var Ásolfr faðir Guttorms á Reini fǫður
Bárðar fǫður Inga konungs ok Skúla jarls.Eigi miklu eptir fall Haralds
konungs fór Skúli vestr til Englands” (20r8–9).

8 I “Maðr er nefndr Sveinki ok var Steinarsson” (22r13–14).
9 I “Maðr heitir Sveinki ok er Steinarsson” (22r51).
10 I “hann brendiViskardal. Fór síðan aptr í ríki sitt við svá búit.Nøkkuru
síðar bjó Magnús konungr ferð sína ór landi”(23r19–20).

C
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3-l. 2-l. 1-l. Udsm. Farve Afsn. Sted Overskrift

A g? 43 23v12 Frá Magnúsi konungi

N (k) + r 44 24r46 Frá falli Magnúss konungs
OmMagnús’ sønner

E (u) g? 45 24v53 Upphaf ríkis sona Magnúss konungs

S +(g?) r 46 25r7 Útferðarsaga Sigurðar konungs
Læg 5 (26r)

N (k) ? g? 47 26r2 Frá gjǫfum Kirjalax keisara
E (u) r 48 26r25 Frá veizlu S[igurðar konungs]

[E]? [E]? g? 49 26r51 Frá Eys[teini ko]nungi

I(6) I(6) r 50 26v14 Frá Eysteini konungi ok Ívari

[S]? [S]? g? 51 26v50 Frá ǽttum ko[nunga]
S r 52 27r4 Frá draumi Sigurðar konungs
U g? 53 27r32 Skipti Eysteins konungs ok Ingimars um Ásu-Þórð
A r 54 27v46 Andlát Óláfs konungs Magnússonar

? ? 55 27v53 Þingasaga milli Sigurðar konungs ok Eysteins
E (u) b 28r23 [ingen overskrift]1

S ? g? 56 30r1 Mannjafnaðr konunga
Þ r 57 30r38 Frá Þórarni stuttfeld
Þ g? 58 30v3 Frá andláti Eysteins [konungs]
Þ r 59 30v11 Um Sigurð konung ok Óttar
S g? 60 30v39 Um Sigurð konung ok Erlend

S ? r 61 30v51 Um Harald gilla
S g? 62 31r15 Um Sigurð konung ok Áslák hana
S r 63 31r33 Um Sigurð konung

O r 31r41 [ingen overskrift]2
E (u) b 31r51 [ingen overskrift]3

? ? ?4 64 31v7 Frá veðjun Magnúss ok Haralds
Þ r 65 31v26 Frá Sigurði konungi ok Magna biskupi
O g? 66 31v46 Andlát Sigurðar konungs

OmHaraldr gilli

H (k) r 67 31v51 Frá Haraldi ok Magnúsi
Læg 6 (32r)

Þ r 68 32r30 Gjafar Har[alds] konungs v[ið Magnús biskup]

Om Sigurðr slembir

S +(r) g? 69 32r44 Saga Sigurðar slembidjákns
E (u) r 70 32v16 Frá Sigurði slembi

I (5) I (5) g? 71 32v35 Dráp Haralds konungs

Fortsættes …

1 I “Tók hann við fénu ok flutti til Nóregs. En þat sama kveld er Ívarr af
Fljóðum hafði farit frá konungi, þá var konungr ákafa kátr ok sat lengi
við drykkju” (28r22–23).

2 I “Ofarla ǽvi Sigurðar konungs varð sá atburðr at hann var á veizlu at
búi sínu” (31r41).

3 I “ok hans afkvǽmi mun víða dreifask [um land] þetta ok vera mjǫk
misstórt. En litlu síðar urðu þau tíðendi at Hallkell húkr kom í land”
(31r50–51).

4 Initialen har formentlig været grøn, da skriveren i denne del af
MskMS skiftevis anvender røde og grønne initialer.
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3-l. 2-l. 1-l. Udsm. Farve Afsn. Sted Overskrift

N (k) r 73 33v29 Frá sonum Haralds konungs
S b+r 74 33v33 Frá Sigurði

E (u) g? 75 34r4 Um Sigurð konung slembi
Þ r 76 34r54 Bréfsending Inga konungs
E (u) g? 77 34v22 Frá Sigurði slembi
N (k) r 78 35r2 Fall Sigurðar konungs slembis

E (u) b 35r37 [ingen overskrift]1
OmHaraldr gillis sønner

E (u) g? 79 35r47 Dráp Óttars birtings
E (u) r 80 35v1 (Om kong Eysteinn og om Erlingr skakki)
S g? 81 35v27 Frá Sigurði konungi
E (u) r 82 35v34 Frá Eysteini konungi

Þ b 36r23 [ingen overskrift]2
N? (k?) g? 83 36r35 F⟨rá⟩ drápi⟨i⟩ Geirsteins

E (u) b 36v52 [ingen overskrift]3
N (k) b 36v55 [ingen overskrift]4

V r 84 37r1 (Om kardinal Nikolás og hans besøg i Norge)
Þ g? 85 37r13 Frá falli Sigurð[ar] konungs

Tabel C.1: Initial- og afsnitsoversigt for MskMS (fortsat)

1 I “En prestr sá er þar hafði kirkjusókn skammt frá, lét lík Sigurðar fǿra
þangat til kirkju” (35r37–38).

2 I “Þat barsk at eitt sumar at sú kona kom til Bjǫrgynjar er Ragnhildr
hét” (36r23–24).

3 I “hann fǽr af þessumikinn sóma ok virðing.Eptir þessi stórvirki sǿkir
Grégóríús á fund Inga konungs” (36v52).

4 I “…at hann hafi mestr verit ok framarst lendra manna í manna minn-
um í Nóregi. Nú gerisk margt þat með þeim brǿðrum er heldr var
til sundrþykkis en ek mun þó hins eins geta er mér þykkir mestum
tíðendum sett hafa.” (36v55–56).



D Oversigt over stroferne i MskMS

Nærværende bilag rummer en tabellarisk oversigt over
stroferne i MskMS. I første kolonne angives strofenum-
mer i Finnur Jónsson (1932) (MskFJ), i anden kolonne
strofenummer i Andersson & Gade (2000), i tredje ko-
lonne sidetal i Finnur Jónsson (1912–15, bind A 1), i erde

kolonne sidetal i Finnur Jónsson (1912–15, bind B 1), i
femte kolonne sidetal i Gade (2009) og i sjette kolonne
side- og linjetal i MskMS. I syvende kolonne angives skri-
verhånden.

MskFJ A&G SkjA I SkjB I SkaldII MskMS Hånd
1 53 370 340 116 2r16–18 A
2 54 404 373 352–53 2v23–25 A
3 55 404 373–74 353–54 2v28–29 A
4 56 400 368 294–95 3r18 A
5 57 370 340 118–19 3r19–20 A
6 58 357 329 36–37 3r33–35 A
7 59 357 328 36 3r35–36 A
8 60 139 130 38 3r37–38 A
9 61 357, 505 329, 478 39–40 3r38–39 A
10 62 358 329 41 3r39–40 A
11 63 357–58 329 40 3r41–42 A
12 64 405 374 354 3r45–46 A
13 65 391 361 304–5 3r50–52 A
14 66 391 361 305–6 3r57–58 A
15 67 392 361 306–7 3v10–11 A
16 68 392 362 307 3v11–13 A
17 69 392 362 307–8 3v13–14 A
18 70 393 362 308–9 3v29–31 A
19 71 393 362–63 309–10 3v31–32 A
20 72 386 356 292 4r20–21 A
21 73 358 330 45–6 5r22–22 A
22 74 330 304 5–6 5r26 A
23 75 332–33 306 185–86 5v25–26 A
24 76 337 310 202–3 5v28–29 A
25 77 337 310 203 5v30–31 A
26 78 337 310–11 204 5v32–34 A
27 79 330 304 6–7 5v52–54 A
28 83 358, 379 330, 349 46–7, 165–66 8v36–38 A
29 84 386–87 356–57 293 8v39–41 A
30 85 425–26 395 815–16 8v53–54 A
31 86 387 357 296–97 9r6–8 A
32 87 387 357 298–99 9r8–10 A
33 88 405 374 355 9r28–29 A
34 89 397 365 314–15 9r38–39 A

Fortsættes …
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462 Oversigt over stroferne i MskMS

MskFJ A&G SkjA I SkjB I SkaldII MskMS Hånd
35 90 397 366 315–16 9r39–41 A
361 91 358, 379–80 330, 349 167–68 9r42–44 A
37 92 405 374 355–56 9r49–50 A
38 93 426 396 816–17 9v3–5 A
39 94 398 366 317–18 9v5–7 A
40 95 398 367 319 9v19–21 A
41 96 398 367 320 9v49–51 A
42 97 399 367 321 9v54–55 A
43 100 371 341 124–25 10r21 B
44 101 373 343 134–35 10v54–55 B
45 102 373 343–44 135–36 10v56–56 B/A
46 103 371, 374 341, 344 123–24, 136–37 11r1 B/A
47 104 360 331 53–4 11r46–47 B
48 105 268 248 U 12v25–26 B
49 106 407 376 360–61 12v51–52 B
50 107 407 377 361 12v53–54 B
51 108 409 378 366–67 12v56–13r1 B
52 109 372 342 127–28 13r4–5 B
53 110 408 377–78 363–64 13r15–16 B
U 111 372 342 129–30 13r18–18 B
54 112 372 342–43 130–31 13r20–21 B
55 113 349 322 262–63 13r21–22 B
56 114 349 322 263–64 13r22–24 B
57 115 349–50 322 264–65 13r25–26 B
58 116 373 343 131–33 13r31–33 B
59 117 374 344 137–38 14v16–17 B
60 118 383 352–53 173–74 15r18–20 B
61 119 380 350 169–71 15v20–21 B
62 120 380 350 172–72 15v23–24 B
63 121 388 358 324–35 15v31–33 B
642 122 359, 389 389 50–1 15v35–36 B
65 123 380–81 350 172–73 15v43 B
66 124 389 359 326–27 15v52–54 B
67 125 389 359 327–28 16v53–55 B
68 126 400 369 333–34 17r3–5 B
69 127 359 331 51–2 17r6–8 B
70 128 380 350 168–69 17r8–10 B
71 129 400 369 334–35 17r13–14 B
72 130 360 331 52–3 17r16–17 B
73 131 401 369 335–36 17r17–19 B
74 132 403 372 348–49 18v12–13 A
75 133 430 400 821–22 18v21–22 A
76 134 430 400 819–20 18v23–25 A
77 135 430–31 400–1 822–23 18v26–27 A
78 136 410 379 368–69 18v41–43 A
79 137 409–10 379 369–70 18v45–46 A
80 138 410 379 370 18v46–47 A
81 139 351 323 268 18v48 A

Fortsættes …

1Med prosaindskud. 2Med prosaindskud.
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MskFJ A&G SkjA I SkjB I SkaldII MskMS Hånd
82 140 351 323 268–70 18v49–50 A
83 141 351 324 270–71 18v50–52 A
84 142 351 324 271 19r26–28 A
85 143 352 324 273–74 19r28–29 A
86 144 383 353 174–75 19r30–31 A
87 145 360 332 54–5 19r52–53 A
88 146 360–61 332 55–6 19r55–57 A
89 147 405 374 357–58 19v7–9 A
90 148 352 324 272–73 19v9–10 A
91 149 352 325 274–75 19v17–18 A
92 150 383 353 175–76 19v19–21 A
93 151 352 325 276 19v39–40 A
94 152 353 325 276–78 19v40–42 A
95 153 353 325 278–79 19v42–43 A
96 154 410 380 370–71 19v48–50 A
97 155 410 380 371–72 19v50–52 A
98 156 412 381 372–73 19v55–57 A
99 157 411 381 373–74 20r39–40 A

1001 158 412 381 372–73 20r41–42 A
101 159 411 381 374–75 20r42–44 A
102 160 411 380 375–76 20r44–45 A
103 161 411 381 376 20r46–47 A
104 162 411–12 381 376–77 20r47–49 A
105 163 412 382 378 20r54–56 A
106 164 343 316 233 20v11–12 A
107 165 426–27 396 824 20v37–38 A
108 166 427 397 825 21r13–15 A
109 167 412 382 378–79 21r19–20 A
110 168 412 382 379 21r21–22 A
111 169 413 382 380 21r22–24 A
112 170 413 383 380–81 21r24–26 A
113 171 438 407 410–11 21r55–57 A
114 172 440 409 417 21v3–4 A
115 173 440 409 418 21v4–5 A
116 174 440 410 418–19 21v6–6 A
117 175 440 410 419 21v15 A
118 176 441 410 419–20 21v16 A
119 177 441 410 410–21 21v18–19 A
120 178 428 398 830–31 21v41–43 A
121 179 434 403 391–92 21v46 A
122 180 427–28 397–98 829–30 21v52–53 A
123 181 439 409 414–15 21v57–22r1 A
124 182 441 410 421 22r8–9 A
125 183 441 411 421–22 22r9–10 A
126 184 434–35 404 396–97 23r15–16 A
127 185 435 404 397–98 23r17–18 A
128 186 435 405 399 23r18–19 A
129 187 438 408 411 23r21–22 A

Fortsættes …

1Bemærk at der er tale om en gentagelse af 98/156, med undtagelse af
at verr erstattes med ferr.
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MskFJ A&G SkjA I SkjB I SkaldII MskMS Hånd
130 188 436 405–6 400 23r24–25 A
131 189 435–36 405 401 23r26–27 A
132 190 436 405–6 401–2 23r30–32 A
133 191a 441 411 422–23 23r34 A
134 191b 441 411 422–23 23r37 A
135 192 436 406 403–4 23r37–39 A
136 193 438 408 411–12 23r49–50 A
137 194 436–37 406 404–5 23r53–55 A
138 195 442 411 423–24 23r55–56 A
139 196 442 411 424 23r56–57 A
140 197 442 411 424–25 23r57–58 A
141 198 442 412 425–26 23v1–2 A
142 199 442 412 426 23v12–13 A
143 200 443 412 426–27 23v13–14 A
144 201 443 412 427–28 23v15–16 A
145 202 432 402 386 23v33–34 A
146 203 591 591–92 832–33 23v34–36 A
147 204 437 407 406–7 23v42–43 A
148 205 437 407 407–8 23v52–54 A
149 206 438–39 408 412–13 24r4–6 A
150 207 443 412 428 24r6–7 A
151 208 443 413 428–29 24r7–8 A
152 209 443 413 429 24r8–9 A
153 210 444 413 430 24r9–11 A
154 211 591 591 831–32 24r13 A
155 212 432 402 387 24r36–37 A
156 213 433 402–3 388 24r38–39 A
157 214 433 403 389 24r41–43 A
158 215 591 592 833–34 24r43–45 A
159 216 592 592 834–35 24r45–47 A
160 217 434 404 393–94 24r48–49 A
161 218 432 402 385–86 24r49–50 A
162 219 433 403 390 24v24–26 A
163 220 439 408 413–14 24v38–40 A
164 221 489 461–62 474 25r10–11 A
165 222 490 462 474–75 25r15–17 B
166 223 490 462 475 25r17–18 B
167 224 486 458 484–85 25r49–50 A
168 225 486 458 485–86 25v2–4 A
169 226 486 458 486 25v15–16 A
170 227 486 458 487 25v20 A
171 228 487 458–59 487–88 25v20–21 A
172 229 487 459 488 25v26 A
173 230 487 459 489–90 25v46–47 A
174 231 487 459 488–89 25v48–49 A
175 232 490 462 476 25v49–50 A
176 233 487 459 490 25v55–56 A
177 234 491 463 478–79 26r51 A
178 235 453 421–22 471–72 27v8–10 A
179 236 482–83 454 568–69 29r22–23 A
180 237 454 422 467–68 30r41 A

Fortsættes …
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MskFJ A&G SkjA I SkjB I SkaldII MskMS Hånd
181 238 491 463 479–80 30r42–43 A
182 239 491 463 480 30r47–49 A
183 240 491–92 464 481 30r54–55 A
184 241 454–55 422–23 468–69 30v6–7 A
185 242 483 455 569–70 31r7–8 A
186 243 457–58 425 545–46 32r5–6 A
187 244 489 461 496 32r19–20 A
188 245 458 426 546–47 32r20 A
189 246 456 424 542–43 32r22–24 A
190 247 457 424–25 543–44 32r24–25 A
191 248 457 425 547 32r25–27 A
192 249 457 425 548 32r27–28 A
193 250 495 467 502 32r49 A
194 251 496 468 503 32r54–55 A
195 252 496 468 503–4 32v1–2 A
196 253 496 468 504 32v3 A
197 254 496 469 505 32v4–5 A
198 255 496 469 505 32v6 A
199 256 497 469 506 32v6–7 A
200 257 495 467 506 32v8–9 A
201 258 495 467–68 506–7 32v11–12 A
202 259 497 469 507–8 32v12–13 A
203 260 495–96 468 508 32v14–15 A
204 261 496 468 509 32v15–16 A
205 262 497 469 509–10 33r29–30 A
206 263 503 476 528–29 33r51–53 A
207 264 503 476 529–30 33r53–55 A
208 265 503 476 530–31 33v7–9 A
209 266 497 469 510 33v36–37 A
210 267 497 470 510–11 33v37–38 A
211 268 497–98 470 511–12 33v39 A
212 269 498 470 512 33v40–41 A
213 270 498 470 512–13 33v42 A
214 271 498 470 513 33v43 A
215 272 498 470 513 33v44 A
216 273 498 470–71 514 33v45–46 A
217 274 498–99 471 514–15 33v48–49 A
218 275 499 471 515 33v51–52 A
219 276 594 595 836 34r2 A
220 277 499 471 515–16 34r14–15 A
221 278 499 471 516 34r15–16 A
222 279 495 467 499–500 34r26–27 A
223 280 499 471 836–37 34r29–30 A
224 281 499 472 517 34r31–32 A
225 282 499–500 472 517–18 34r33–34 A
226 283 500 472 518 34r35–36 A
227 284 500 472 518–19 34r37–38 A
228 285 500 472 519 34r40–41 A
229 286 500 472–73 520 34r41–42 A
230 287 500 473 520 34r42–43 A
231 288 500 473 521 34r43–44 A

Fortsættes …
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MskFJ A&G SkjA I SkjB I SkaldII MskMS Hånd
232 289 500–1 473 521 34v23–24 A
233 290 501 473 522 34v24–25 A
234 291 501 473 522–23 34v26–27 A
235 292 501 474 523 34v28–29 A
236 293 501 474 523–24 34v29–30 A
237 294 501 474 524 34v31–32 A
238 295 501 474 524–25 34v33–34 A
239 296 504 477 531 34v40–42 A
240 297 504 477 532 34v42–44 A
241 298 502 474 525 35r3–35r5 A
242 299 502 475 525–26 35r13 A
243 300 502 475 526 35r25–26 A
244 301 502 475 526–27 35r26–27 A
245 302 502 475 527 35r28–29 A
246 303 504 477 533–34 35r43–45 A
247 304 504 478 534–35 35r45–46 A
248 305 505 478 535 35r47 A
249 306 473 445 551–52 35v2 A
250 307 473 445–46 552 35v37–38 A
251 308 473 446 553 35v38–39 A
252 309 475 447 559–60 35v43–45 A
253 310 473–74 446 554–55 35v46–47 A
254 311 474 446 555 35v48–49 A
255 312 474 446 556 35v50–52 A
256 313 474 447 556–57 35v53–55 A
257 314 474–75 447 557–58 35v56–36r1 A
258 315 483 455 571–72 36r15–17 A
259 316 483–84 455–56 572–73 36r22–23 A
260 317 484 456 573–74 36r32–34 A
U1 U 484 456 573–74 36r34 A
U2 U 484 456 573–74 36r34–35 A
261 318 476 448 563–64 37v9–11 A
262 319 476 448 564–65 37v12–13 A
263 320 476 448 565 37v14–16 A

Tabel D.1: Oversigt over stroferne i MskMS (fortsat)

1Der er tale om en gentagelse af Hola báru rístr hlýrum fra 260/317. 2Der er tale om en gentagelse af barmr lyptingar farmi fra 260/317.
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E Studier af afskrivningsprocessen

Nærværende bilag skal ses i lyset af at en diskussion af
afskrivningsprocessen er relevant for analysen af even-
tuelle indikationer af forlægspåvirkning. Bilaget forsøger
at belyse aspekter af forholdet mellem afskrift og forlæg
og sammenstødet mellem forlæggets brug og afskriverens
norm,med udgangspunkt i studiet af nogle sjældne tilfælde
hvor man mener at have forlæg og direkte afskrift over-
leveret. Da næsten alle kilder til den ældre sproghistorie
er afskrifter af andre tekster, har diskussionen også mere
generel betydning for spørgsmålet om afskrevne teksters
værdi som sproghistoriske kilder.
I det følgende redegøres først for resultaterne af flere

eksisterende undersøgelser af afskrivningsprocessen (af-
snit E.1), og derefter opsummeres resultaterne af en un-
dersøgelse jeg selv har foretaget på fem tekster hvor forlæg
og afskrift formodes kendt (afsnit E.2).

E.1 Tidligere undersøgelser af
afskrivningsprocessen

Afskrivningsprocessen er blevet studeret i flere undersø-
gelser, og i det følgende redegøres kort for fire af disse. I
Hagland (1976) undersøges en række middelalderlige nor-
ske diplomer, i Haraldur Bernharðsson (1999) undersøges
tre islandske 1600-tals afskrifter af islandske middelalder-
håndskrifter, i Ottosson (2001) undersøges tre islandske
middelalderafskrifter og én norsk, og endelig undersøges
i Nielsen (1934) en middelalderlig afskrift af Skånske lov,
som pga. sin sproglige særstilling omtales til sidst efter re-
degørelsen for de norrøne tilfælde.1

E.1.1 Hagland (1976)
I Maal ogMinne 1976 publicerede Jan Ragnar Hagland en
undersøgelse, hvis hovedformål var

å freista svara på spørsmålet om kva som skjer ved
avskriving av eit rettsdokument frå norsk mellomal-
der når avskrifta er så nøye kontrollert mot originalen

1Ellers har afskrivningsprocessen kun været undersøgt i begrænset om-
fang i forbindelse med nordisk materiale, fx i Stefán Karlsson (1970 og
1983, s. lxxxi–lxxxvi), Wiktorsson (1981), Jørgensen (1997) og Vitti
(2007).

[d. e. orð ifra orðe]. Meir konkret: Kva slags avvik kan
eventuelt godtakast i eit dokument som fører vitne-
prov på at det er ei tru attgjeving av originalen?

(Hagland 1976, s. 1)

Materialet udgøres af en række norske middelalder-
diplomer, af hvilke såvel original som afskrift er bevarede
(otte originaler og ni vidisser) samt et enkelt dokument,
hvor originalen er tabt, men to parallelafskrifter er beva-
rede. Afskrifterne har vidnegaranti for at de ord for ord
følger originalen.
Når Haglands resultater vurderes, må man have for øje

at den samlede periode som undersøges, er meget kort,
nemlig omtrent 35 år (originalerne er fra 1325–39, vidis-
serne fra 1327–58 og de to parallelafskrifter fra 1360).
Endnu vigtigere er det at understrege at den tidsmæssige
afstand mellem originaler og afskrifter også er meget kort
(fra under ét til 22 år), hvilket naturligvis får betydning for
hvilke typer af forandringer der potentielt vil kunne iagt-
tages. Til gengæld finder man større geografisk spredning,
og i ingen af tilfældene er forlæg og afskrift udfærdigede i
samme skrivermiljø. Endelig må det bemærkes at korpus
ermeget lille (svarer til fem tryksider iDiplomatariumNor-
vegicum), og at man ikke finder nogen genremæssig spred-
ning.
Haglands undersøgelse baseres på en analyse på det or-

tografiske, det fonologiske og det morfologiske plan for-
uden den “innhaldsmessige sida ved tekstene”, hvortil bl. a.
ændringer af syntaktisk art, fx “utelatne ord eller eventuelt
omskrivning med synonyme uttrykk”, henføres.
I hele sit materiale finder Hagland kun ni eksempler på

den sidstnævnte form for variation, og ingen af disse kan
siges at ændre tekstens mening. Et tilsvarende mådehold i
indgreb fra afskriverens side registrerer han på det morfo-
logiske plan, idet der af sådanne ændringer blot registreres
ti. SomHagland selv påpeger, skal dette formentlig til dels
ses i lyset af det korte tidsrummellem originaler og afskrif-
ter.
Til gengæld finder Hagland langt flere indgreb på det

ortografiske og fonologiske plan. I analysen skelner han
mellem to overordnede typer af ændringer: 1) “Endrin-
gar i sjølve skriftbiletet (på det grafonomiske planet)” og
2) “Skilnader som kan vera uttrykk for reel språkleg ulik-
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skap (talemål og/eller skriftspråktradisjon) mellom origi-
nal og vidisse)”.1
Ifølge Hagland er hovedresultatet af undersøgelsen “det

inntrykk som avskrivningsprosessen synest å gi av ‘styr-
ken’ i skriftspråksnorma hos einskilde av skrivarane”
(s. 21), og at “talemålsbaserte innslag i skriftspråket kan ret-
tast opp til tradisjonelle former ved avskrift” (s. 12). Hag-
lands argumentation for hvorledes skrivere foretog tilpas-
ning efter en skriftsproglig norm (og ikke blot efter deres
eget talesprog), afspejler artiklens fokus på forholdet mel-
lem talesprogspåvirkning og skriftsprog. I vort perspektiv
er det imidlertid særlig interessant at man på det ortografi-
ske og fonologiske plan finder en stor mængde ændringer,
selv i den særlige situation hvor der er vidnegaranti for at
afskrifterne ord for ord følger originalen.

E.1.2 Haraldur Bernharðsson (1999)
Haraldur Bernharðsson (1999) er en grundig undersøgelse
af sproget i tre islandske 1600-tals afskrifter medmiddelal-
derlige forlæg. Afhandlingen forsøger først og fremmest
at besvare følgende tre spørgsmål (Haraldur Bernharðsson
1999, s. 10):

1. Að hve miklu leyti endurspegla sautjándu ald-
ar uppskriftir íslenskra miðaldahandrita málfar
sautjándu aldar og hvernig nýtast þær sem mál-
heimildir?

2. Hvaða þættir eldri málstiga taka breytingum
öðrum fremur í meðförum sautjándu aldar
skrifara?

3. Er hægt að draga einhverjar almennar ályktanir
um málsögulegt gildi uppskrifta?

Materialet afgrænses ved udvælgelsen af tre skrivere der
tilhører den gruppe af 1600-tallets skrivere der “skrifa sem
næst eigin málstigi, óháð forriti; tilgangurinn er fyrst og
fremst að varðveita textann eða frásögnina”.2 Selvom un-
dersøgelsen dermed ikke kan siges at give en fuldstændig
beskrivelse af afskrivningspraksis i 1600-tallet,3 indebærer
afgrænsningen også en fordel, idet den undersøgte afskriv-
ningspraksis formentlig ikke er væsensforskellig fra den
som mange middelalderlige afskrivere har benyttet. Det
undersøgte materiale udgøres af:

1Ved den første type undersøger han brugen af ⟨g⟩:⟨gh⟩, ⟨ð⟩:⟨d⟩, ⟨aa⟩:⟨a⟩
(for /á/) og ⟨e⟩:⟨æ⟩. Ved den anden rettes fokus mod manifestationen
af svarabhaktivokalen, progressiv j-omlyd og infortisvokalerne /A/
(efter lang rodstavelse), /I/ og /U/. Andre fænomener er for dårligt
belagte til at egentlige konklusioner kan drages.

2Ud over denne gruppe skrivere regner Haraldur Bernharðsson med to
andre kategorier, nemlig skrivere som “fyrna mál sitt, taka upp fornt
málstig forrits en víkja einnig oft frá því með “rangfyrningum”; til-
gangurinn er að varðveita textann eða frásögnina og gera hana sem
fornlegasta”, og skrivere som “skrifa upp því sem næst stafrétt og
bandrétt og fylgja jafnvel stafagerð forrits; fílólógískur áhugi ræður
ferðinni og tilgangurinn er að gera sem nákvæmasta eftirmynd af for-
ritinu”.

3Ved en beskrivelse af praksis i 1600-tallet lader Haraldur Bernharðs-
sons undersøgelse sig supplere med Jørgensen (1997) og Vitti (2007).

1. Afskriften af AM 557 4° (Skálholtsbók, c1420) udført
af Björn Jónsson á Skarðsá (1574–1655). Afskriften
findes i AM 552 l, m, n 4°.

2. Afskriften af Holm perg 8 fol (c1340–70) udført af
Þorleifur Jónsson í Grafarkoti (født c1570?). Afskrif-
ten findes i AM 304 4°.

3. Afskriften af AM 122 a fol (Króksarðarbók Sturl-
ungu, c1350–70) udført af Jón Gissurarson á Núpi
(1590–1648). Afskriften findes i AM 114 fol.

De to førstnævnte skrivere er fra området omkring
Skagaörður, mens den sidstnævnte er fra Vestordene.
Alle afskrifterne er sandsynligvis udført i det erde eller
femte tiår af 1600-tallet, hvorved den tidsmæssige forskel
mellem forlæg og afskrifter er ret stor (henholdsvis ca. 200,
300 og 300 år).
Haraldur Bernharðsson behandler større uddrag af hver

af de tre tekster, og ændringerne betragtes dels i lyset af
andre tekster som skriverne har skrevet (og i forskellig ud-
strækning selv har forfattet), og dels i lyset af eksisterende
beskrivelser af sproget i 1500- og 1600-tallet. Efter at have
givet et overblik over afskrivervirksomheden i 1600-tallet,
redegør Haraldur Bernharðsson i tre selvstændige kapit-
ler nøje for de tre undersøgte afskriveres tilgang ved en
gennemgang af de sproglige forskelle mellem forlæg og af-
skrift. Det hele knyttes sammen i kap. 6, hvor ligheder og
forskelle i de tre skriveres praksis beskrives, og hvor æn-
dringerne indsættes i et mere overordnet sproghistorisk
perspektiv.
Foruden ændringer på det ortografiske og fonologiske

plan4 undersøges ændringer på det morfologiske og det
orddannelsesmæssige plan,5 mens eventuelle syntaktiske
ændringer forbigås i tavshed.
Haraldur Bernharðssons overordnede konklusion er at

afskriverne på det ortografiske og fonologiske plan i høj
grad følger deres egen norm. Derimod foretages langt

4 I analysen af ortografi og fonologi betragtes især manifestationen af
/ang/, /vá/, /eng/, /egj/, /ve/, /é/, /vér/, /vél/, /y/, /ý/, /ey/, /ö/,
/öng/, /jö/, /I/, /U/, /g k/ foran /e æ ö/, /k t/ i tryksvag udlyd, /kl/,
/l/, svarabhaktivokalen, /rr/ og /ss/ vedmorfemgrænser, radikalt /rr/
i udlyd, /rl ll/, /rn nn/, /s/, /s(+dental)/, det priv. præf., rodvokalen i
heðan,Heðinn, herað, præt. af halda og pronominalformen ek.

5 I analysen af morfologi og orddannelse ses der ved substanti-
ver nærmere på forholdene ved en række stammer, nemlig ia-
stammer (mask.), ō-stammer, wō-stammer, iō-stammer, u-stammer og
r-stammer, foruden en række specifikke substantiver, nemlig bóndi,
dyr(r), hönd,mánaður/mánuður,morginn,Már, nátt/nótt, snǽr/snjór/
snjár og pluralisformerne kverkar/kverkr. Ved adjektiverne og partici-
pierne betragtes kontraktionen af endelser ved adjektiver der ender på
lang vokal, den plurale dativendelse i superlativ og endelserne i kom-
parativ og præsens participium. Af pronomener undersøges de pos-
sessive okkarr, ykkarr og yð(v)arr, det demonstrative sjá/þessi, de in-
definitte nokkur og engi(nn) samt partiklen er/eð. Ved verberne un-
dersøges nye og gamle bøjningsformer, endelserne i 1. pers. sg. i såvel
indikativ som konjunktiv, præsens som præteritum, endelserne i plu-
rale konjunktivformer, endelsen i 2. pers. sg. præt. ind. af svage verber,
analogisk -j- og -v-indskud, svind af det udlydende /m/ og /þ/ i hhv.
1. og 2. pers. når við/vér og (þ)ið/(þ)ér følger, samt endelserne i reflek-
sive førstepersonsformer i singularis og pluralis.

E.1.2
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færre indgreb på det morfologiske plan, hvilket får ham til
at bemærke at 1600-tals afskrifter ikke kan betragtes som
gode kilder til 1600-tallets sprog hvad morfologien angår,
men at man i langt højere grad kan drage nytte af dem i
fonologiske undersøgelser. Han mener i øvrigt at resulta-
terne rimeligvis også afspejler forholdene i middelalderen,1
men gør dog opmærksom på at forskellige tekstgenrer kan
resultere i forskellige tilgange hos afskriverne.
Alt i alt harmonerer undersøgelsens resultater dermed

fint med resultaterne i Hagland (1976), en undersøgelse
somHaraldur Bernharðsson imidlertid ikke synes bekendt
med.

E.1.3 Ottosson (2001)
Kjartan Ottossons undersøgelse, der blev holdt som et
foredrag i Oslo i 2001, er ikke udgivet i sin fulde udstræk-
ning, men et resume er publiceret på internettet.
I foredraget argumenterede Ottosson for at man i kri-

tiske udgavers variantapparat i vid udstrækning bør re-
gistrere grammatiske forskelle mellem tekstvidner, fordi
“[s]kilnader i grammatiske element mellom handskrift av
same tekst frå ulik tid […] ofte [er] meir opplysande om
den historiske utviklinga enn det som er likt og kan ha gått
uendra gjennom avskriving eller avskriving utan for mykje
kritisk vurdering”. Ottosson forsøger at afklare hvad skri-
verne overfører fra forlægget, og hvad de ændrer, ved at se
nærmere på fire tilfælde hvor forlæg og afskrift sandsyn-
ligvis er bevarede, nemlig:

1. Konungs skuggsjá, forlæg: NRA 58 C +NKS 235 g 4°,
c1260–1270, afskrift: AM 243 B α fol, c1275.

2. Jóns saga helga A og Ágústínuss saga, forlæg: AM 221
fol, c1275–1300, bl. 1–4 (Jóns saga), 5 (Ágústínuss saga),
afskrift: AM 234 fol, c1350.

3. Magnúss saga góða i Msk-redaktionen, forlæg: AM
325 IV β og AM 325 XI 3 4°, c1350–1400, af-
skrift: GKS 1005 fol (yngre del af Flateyjarbók),
c1475–1500.

4. Óláfs saga Tryggvasonar hin mesta, forlæg: GKS 1005
fol (Flateyjarbók), c1387–95, afskrift: AM 309 4°,
1498, bl. 1–26.

Ottosson når i sin undersøgelse frem til følgende mere
overordnede konklusioner omkring afskrivernes behand-
ling af forlæggene:

- Det mest avstikkande i førelegget blir reinsa ut
mest konsekvent

- Ved meir kurante element er endringane min-
dre gjennomgåande

- (Nesten) full fonologisk modernisering ved
avskriving

1 Jf. i denne forbindelse også Haraldur Bernharðsson (2002, s. 191–92).

- Avskrivaren stiller seg fritt til vanlege morfolo-
giske former, t.d. engan ellan öng(v)an

- Omstokking i ordstilling er svært vanleg, særleg
innanfor den næraste omgjevnaden

- Andre syntaktiske element meir konstante,
men også her ser ein ofte modernisering

- Det finst etter måten få utbytingar av einskilde
ord

Sammenlignerman dettemed de to foregående analyser,
vil man bemærke at også Ottossons undersøgelse indikerer
at skriverne i meget høj grad følger deres egen norm på det
ortografiske og fonologiske plan, mens visse morfologiske
og syntaktiske fænomener i større eller mindre udstræk-
ning ændres af afskriverne.

E.1.4 Nielsen (1934)
I Nielsen (1934) undersøges forholdet mellem forlæg og
afskrift, repræsenteret i to håndskrifter af Skånske lov.
Det drejer sig nærmere bestemt om B 69 (c1350), hvoraf
B 72 (fuldendt i 1414 i Malmø) regnes for en afskrift. Den
nære forbindelse mellem håndskrifterne argumenteres der
første gang for i Brøndum-Nielsen (1918), hvor B 72’s di-
rekte afhængighed af B 69 påvises ved en demonstration af
at visse misforståelser i B 72 kan forklares ud fra forhold i
B 69. På baggrund af dette betegnes B 72 i Kroman (1933,
s. lxxxiii) som “utvivlsomt afskrift” af B 69.
Karl Martin Nielsen undersøger visse ortografiske og

fonologiske forhold for at se “om forlæggets paavirkning
er indskrænket til kapitelfølge og enkelte misforstaaelser,
eller om det har øvet en afgørende indflydelse paa afskrif-
tens sprogform” (Nielsen 1934, s. 142).2
Undersøgelsens resultat er at ortografien i B 69 på ingen

måde overføres konsekvent til B 72, men at der dog findes
adskillige eksempler på overførelse af ortografiske træk til
afskriften. Mere generelt skulle gælde at “skriveren har set
det som sin opgave at gengive sin tekst saa paalideligt sommu-
ligt, med bibeholdelse af dens særlige ordforraad og ordføjning,
men i sin samtids sprog” (Nielsen 1934, s. 149). Nielsen un-
derstreger at dette kun gælder “lydforholdene”, mens ældre
bøjningsformer optræder side om side med nyere. En så-
dan praksis mener han har været karakteristisk for de bed-
ste (mest trænede) skrivere i middelalderen.

E.2 Egne undersøgelser

Inspireret af Kjartan Ottossons foredrag fra 2001 har jeg
set nærmere på forholdene i fem tekster, nærmere bestemt
tekst 2 og 3 af de af ham undersøgte tekster foruden to
andre tekster som nævntes i foredraget, men som ikke blev

2B 69 udviser visse ortografiske særegenheder, og af disse undersøges:
1) usikkerhed i betegnelsen af /h/ i forlyd, 2) almindelig anvendelse af
⟨th⟩ som betegnelse for /t/ og /tt/, 3) sporadisk anvendelse af ⟨t⟩ for
/tt/ i indlyd, 4) bevarelse af de tryksvage vokaler efter vokalharmoni-
ske regler og 5) frikativt /g/ manifesteret som ⟨g⟩.

E.2



470 Studier af afskrivningsprocessen

undersøgt.1 Bortset fra et enkelt tilfælde blev kun udvalgte
dele af de enkelte tekster undersøgt, nærmere bestemt:

1. Jóns saga helga A og Ágústínuss saga, forlæg: AM 221
fol, c1275–1300, bl. 1–4 (Jóns saga), 5 (Ágústínuss
saga), afskrift: AM 234 fol, c1350. Kun bl. 5 i for-
lægget (Ágústínuss saga) undersøges (67vb26–68va22
i afskriften), ca. 1070 ord.

2. Magnúss saga góða i Morkinskinnaredaktionen, for-
læg: AM 325 IV β 4° og AM 325 XI 3 4°, c1350–1400,
afskrift: GKS 1005 fol (yngre del), c1475–1500. Kun
det ene af forlægsfragmenterne, AM 325 XI 3 4°, un-
dersøges (sp. 76330–7643 og 76742–76811 i afskriften),
ca. 1100 ord.

3. Óláfs saga Tryggvasonar hin mesta, forlæg: GKS 1005
fol, c1387–95, afskrift: AM 309 4°, 1498, bl. 1–26v.
Kun Þáttr Þorsteins skelkis undersøges (sp. 21450–215 i
forlægget, 15ra48–15rb53 i afskriften), ca. 990 ord.

4. Snorri Sturluson: Edda, forlæg: AM 242 fol (Codex
Wormianus), c1350, afskrift: AM 756 4°, 1400–1500.
Kun en del af teksten undersøges (s. 1930–2132 i for-
lægget, 5r20–6v i afskriften), ca. 1160 ord.

5. Óláfr Þórðarson: Tredje grammatiske afhandling, for-
læg: AM242 fol (CodexWormianus), c1350, afskrift:
AM 757 b 4°, (sidste halvdel af) 1400-tallet. Hele af-
skriften undersøges (svarende til s. 948–27, 9615–971
i forlægget), ca. 560 ord.

At der ved 1 sandsynligvis er tale om forlæg og afskrift,
påpeges i Guðbrandur Vigfússon (1858, s. xxxvii), hvilket
Foote (1962, s. 23, og 2003, s. 46*–47*) og Stefán Karlsson
(1967, s. 57) tilslutter sig. AM 221 fol er grundigt beskre-
vet (med en detaljeret ortografisk analyse) i Stefán Karls-
son (1967). Både AM 221 fol og AM 234 fol behandles
grundigt i Foote (2003, s. 3*–53*). På s. 46*–47* anfø-
rer Foote en række argumenter for at AM 234 fol virke-
lig er en afskrift af AM 221 fol, primært på basis af Jóns
saga teksten. Man finder bl. a. fælles fejl, der ikke optræ-
der i andre tekstvidner, og teksterne rummer ingen større
variation af syntaktisk karakter i form af divergerende ord-
stilling.2 Foote bemærker desuden at “[w]hole lines often
match, and abbreviations and letter-forms, particularly ⟨ɴ⟩,
are faithfully reproduced”. Flere afvigelser fra hånd B’s
norm (i AM 234 fol) skulle ydermere kunne forklares som
påvirkning fra AM 221 fol. Som eksempler nævner Foote
seks tilfælde hvor forlæggets ortografi er blevet direkte ko-
pieret, og to tilfælde hvor en særlig morfologisk form er

1 I sit resume af foredraget gør Ottosson opmærksom på at han senere
er kommet i tanke om at man i AM 225 fol også finder afskrifter af
en del tekster fra AM 226 fol. Disse tekster har jeg imidlertid ikke
inddraget i undersøgelsen.

2De relativt få varianter og tilføjelser skulle ikke finde støtte i andre
tekstvidner af Jóns saga helga.

blevet kopieret.3 Endelig forstås den i afskriften unikke
form ‘wsletto’ lettest i lyset af en fejl i forlægget forårsaget
af et linjeskift (forlægget har ‘|vslettv’). Foote bemærker at
forlægspåvirkningen synes noget mindre i den her behand-
lede Ágústínuss saga, hvilket bekræftes af nærværende un-
dersøgelse. Både forlæg og afskrift er sandsynligvis skrevet
i Skálholt,4 og den tidsmæssige afstand mellem dem kan
formentlig sættes til mellem 50 og 75 år.5
At fragmenterne AM 325 IV β 4° og AM 325 XI 3 4°,

der rimeligvis skal knyttes til en skriverskole i Akrar i
Skagaörður på Nordisland, er en del af forlægget for
den yngre del af GKS 1005 fol (YFlb), påpeges i Louis-
Jensen (1970), som også rummer en grundig beskrivelse
af de to fragmenter foruden en diplomatarisk tekstgengi-
velse.6 Som nævnt i afsnit 1.3.1.2 baserer Louis-Jensens ar-
gumentation sig dels på sammenfald i visse usædvanlige
skrivemåder, dels på tekstkritiske observationer. De sidst-
nævnte kan i tilfældet IV β basere sig på en sammenlig-
ning med den tilsvarende tekst i MskMS. I en del af de til-
fælde hvor teksten er forskellig i IV β og YFlb, er teksten
i MskMS for afvigende til at en sammenligning er mulig,
men i talrige andre tilfælde har IV β oprindeligere læsemå-
der end YFlb.7Nogle eksempler på at “en usædvanlig skri-
vemåde eller et vanskeligt læseligt sted i fragmenterne kan
have givet anledning til en fejllæsning i [Y]Flb.” omtales
i Louis-Jensen (1970, s. 157–58), og Louis-Jensen mener
at sådanne fejllæsninger må veje tungere end overensstem-
melserne mellem YFlb og de andre Morkinskinnatekster
over for fragmenterne.8 Den tidsmæssige afstand mellem
forlæg og afskrift er måske omkring 100 år.
AM 309 4° er beskrevet i Ólafur Halldórsson (2000,

s. ccxlvi–ccliii),9 hvoraf det fremgår at håndskriftet bl. a.
rummer excerpter fra YFlb, og at hånden er identisk med
hånd 3 i Kollsbók (WolfAug 42 7 4°). En notits indikerer at
Jón kollur Oddsson, lögréttumaður påHolt i Saurbær (efter
hvemKollsbók er opkaldt) har ejet bogen.ÓlafurHalldórs-

3 Som eksempler på overførelse af ortografiske eller fonologiske træk
fra forlæg til afskrift nævner Foote (2003, s. 47*) følgende eksempler
fra afskriften med direkte modsvarigheder i forlægget: 1) eneste ek-
sempel med en uomlydt vokal (⟨a⟩) i trestavelsesformer, 2) eneste ek-
sempel med ‘gor-’ i præt. part. af vb. gera, 3) eneste eksempel med
⟨d⟩ for /þ/, 4) eneste eksempel med öng-former i pron. engi, 5) ene-
ste eksempel med /u/ i vb. munu og 6) to af tre eksempler med ⟨r⟩
for /hr/. Som eksempler på at særlige former som ellers er i modstrid
med forholdene i afskriften, er blevet overført fra forlægget nævner
Foote: 1) eneste eksempel på præp. viðr og 2) eneste eksempel på den
pronominale genitivform ‘engiss’.

4 Jf. Stefán Karlsson (1967, s. 57) og Foote (2003, s. 4* og 14*–15*).
5 Forlæg og afskrift af Ágústínuss saga er udgivet i Unger (1877, s. 149–52
og 12528–12832).

6Den behandlede del af YFlb er udgivet i Unger & Guðbrandur Vig-
fússon (1860–68, bind 3, s. 26812–26934 og 27738–2793).

7 I tilfældet XI 3 kan der sammenlignes med teksten i Hulda-
Hrokkinskinna og Codex Frisianus, og en sådan sammenligning viser
at XI 3 – med enkelte undtagelser – generelt har oprindeligere læse-
måder end YFlb.

8Dette forekommer rimeligt, selvomman naturligvis må have for øje at
passager der i dag er utydelige, ikke behøver at have været det i 1400-
tallet.

9 Se også Scott (2003, s. 105*–21*).
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son er ikke i tvivl om at YFlb er det direkte forlæg for AM
309 4°,1 men bemærker at teksten i AM 309 4° rummer en
række forkortelser – fx er de fleste vers udeladt. Afskrif-
ten er udført i 1498, men om det er sket på Reykhólar eller
måske på Flatey er uvist.2Den tidsmæssige afstandmellem
forlæg og afskrift er ca. 100 år. Teksten er ikke udgivet.3
Ud over i Kålund (1889–94, s. 178–79) er AM 756 4°

kort beskrevet i Jón Sigurðsson & Finnur Jónsson
(1880–87, s. lxxviii–lxxx), hvori en kort prøve er aftrykt,
samt i Finnur Jónsson (1931, s. xvii). Det sidstnævnte
sted hedder det at håndskriftet “er en tro afskrift af cod.
Worm.”, omend argumenter ikke anføres. AM 242 fol
er grundigt beskrevet og undersøgt i Johansson (1997),
hvor det bemærkes at “mycket tyder på att anknytningen
til norra Island är oomtvistlig och att den föreslagna till-
komstorten i benediktinerklostret Þingeyrar är sannolik”
(s. 16). Det har da også været den almindelige opfattelse at
AM 242 fol er blevet til på Nordlandet, og Finnur Jónsson
(1931, s. xvii) skriver at det samme gælder om afskriften
AM 756 4°. Den tidsmæssige afstand mellem forlæg og af-
skrift er noget usikker, men kan med alle tænkelige forbe-
hold anslås til ca. 100 år. Den undersøgte del af forlægget
er udgivet i Jón Sigurðsson & Finnur Jónsson (1880–87,
s. 24–2632), mens den undersøgte del af afskriften ikke er
udgivet.
Ud over i Kålund (1889–94, s. 180) er AM 757 b 4°

kort beskrevet i Björn M. Ólsen (1884, s. liv–lv) og Wills
(2001, s. 52). Hos BjörnM.Ólsen hedder det om fragmen-
tet at “[d]et indeholder alle de samme fejl somW [AM 242
fol] og er utvivlsomt en afskrift af denne membran”. Intet
sikkert vides om proveniensen, men Árni Magnússon fik
det i 1724 fra en Jón Árnason, der selv havde fået det fra
en Guðrún Ögmundardóttir på Flatey i Breiðaörður. At
fragmentet er skrevet på Nordisland, er da også det mest
sandsynlige med tanke på forlæggets proveniens (jf. be-
mærkningerne til dette ovenfor). Den tidsmæssige afstand
mellem forlæg og afskrift er måske omkring 125 år. Den
undersøgte del af forlægget er udgivet i Björn M. Ólsen
(1884, s. 1–213 og 513–614), mens afskriften er transskribe-
ret i Wills (2001, s. 231–37).4
I det følgende skal de vigtigste resultater af undersøgel-

sen opsummeres med fokus på (orto)grafiske, morfologi-
ske, leksikalske og syntaktiske forhold.5 Allerede indled-
ningsvis kan det røbes at undersøgelsen generelt må siges
at bekræfte de tendenser som er blevet registreret i de tid-
ligere omtalte undersøgelser.
Betragter man det (orto)grafiske og fonologiske plan,

kan det først og fremmest bemærkes at man ikke finder

1Det bestyrkes også af også af at den i afsnit 1.3.1.2 omtalte ejer af Flat-
eyjarbók Þorleifur Björnsson var en halvbror til Þóra Björnsdóttir, Jón
kollur Oddssons svigermor (jf. også Scott 2003, s. 110*–11*).

2Ólafur Halldórsson (2000, s. cxxv).
3Den analyserede del af forlægget er udgivet i Unger & Guðbrandur
Vigfússon (1860–68, bind 1, s. 416–4186).

4Wills’ transskription rummer dog flere fejllæsninger.
5Af tidsmæssige årsager er rent palæografiske forhold ikke blevet un-
dersøgt.

nogen gennemført tendens til at overføre ortografiske træk
fra forlæg til afskrift – den enkelte afskriver synes over-
ordnet at følge sin egen mere eller mindre faste norm. I
analysen har jeg undersøgt forskellige typer af grafklasser
og deres gengivelse i forlæg og afskrift, nærmere bestemt:
1) interlineære alfabetiske abbreviaturer, 2) andre abbrevia-
turer og 3)modificerede og umodificerede alfabetiske graf-
klasser samt ligaturer.
Når det gælder brugen af interlineære alfabetiske abbre-

viaturer, synes skriverne ikke påvirkede af forlæggets prak-
sis. Dels bruges visse abbreviaturer i de enkelte tilfælde
(helt eller delvis) kun i forlægget,6 mens andre (helt eller
delvis) kun anvendes i afskriften,7 og dels optræder abbre-
viaturer som er hyppige i såvel forlæg som afskrift, ikke
nødvendigvis i samme ord, men benyttes frit af skriverne i
funktioner som er almindelige.
Samme mønster kan stort set siges at gælde ved an-

dre abbreviaturer.8 En mulig undtagelse i tekst 1 er ⟨ ꝰ ⟩.
Abbreviaturen bruges hyppigt i både forlæg og afskrift
(× 21 og × 19), men næsten kun i latinske navne. Enkelte
gange opløses abbreviaturen til ‘vſ’, men normalt bevares
den. Det kan ikke udelukkes at afskriveren er inspireret af
forlæggets (undertiden) lidt specielle latinske skrivemåder,
men det er også muligt at han under alle omstændigheder
ville have benyttet abbreviaturen i de pågældende latinske
navne.
Generelt genfindes samme mønster ved de modifice-

rede og umodificerede alfabetiske grafklasser samt ligatu-
rerne.9 En mere gennemgående undtagelse synes imidler-
tid at være behandlingen af sætningsindledende majuskel-
grafklasser, kapitæler med funktion som sådanne og initi-

6 Således eksempelvis ⟨e⟩ og ⟨s⟩ i tekst 1.
7 Således eksempelvis ⟨m⟩, ⟨n⟩ og ⟨v⟩ i tekst 1 og ⟨c⟩, ⟨ꝺ⟩, ⟨e⟩, ⟨m⟩, ⟨n⟩, ⟨o⟩
og ⟨t⟩ i tekst 4.

8De fleste af abbreviaturerne går naturligvis igen, men almindeligvis
blot fordi de har været en del af en given skrivers eget grafklassein-
ventar. Dette indikeres ikke mindst af abbreviaturernes brug i forskel-
lige ord i forlæg og afskrift. Betragter man eksempelvis brugen af ⟨–⟩ i
visse frekvente ordformer i tekst 1, fremgår det at ‘’ konsekvent (× 12)
ændres til ‘ħs’, at ‘ħo’ undertiden (× 6) ændres til ‘hvn’ (i 20 tilfælde be-
vares det, hvilket dog ikke behøver skyldes forlægspåvirkning), og at
såvel ‘þeım’ (× 1) som ‘þeī’ (× 2) og ‘ꝧ’ (× 1) ændres til ‘ꝥm’.

9 Som eksempler fra tekst 1 kan nævnes at alle tilfælde med ⟨ ⟩ (× 14
og × 3) for /ǿ/ ændres til ⟨æ⟩, og at ⟨e⟩ for /I/ med en enkelt undta-
gelse ændres til ⟨ı⟩/⟨í⟩ i samtlige 34 tilfælde. Som eksempler fra tekst 4
kan nævnes at tryksvagt /k/ i udlyd, som i forlægget konsekvent ma-
nifesteres som ⟨k⟩, lige så konsekvent ændres til ⟨g⟩ (× 16 i ek,mik, sik,
þik ogmjǫk). Et andet eksempel fra samme tekst er manifestationen af
svarabhaktivokalen. Mens denne aldrig manifesteres i forlægget, der
heller ikke har eksempler på omvendte skrivemåder, manifesteres re-
levante tilfælde med ældre /r/ langt oftest som ⟨ꝛ⟩ (× 57) over for blot
seks eksempler med ⟨r⟩. Man finder i afskriften også et enkelt eksem-
pel på den omvendte skrivemåde ‘nepſ.ꝺottr.’ 5r31.
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aler – i hvert fald i tekst 1,1 men ikke nær så udpræget i
tekst 4.2
I mere spredte tilfælde synes der dog at kunne spores

forlægspåvirkning, selvom det oftest er umuligt at afgøre
om det rent faktisk er forlæggets brug der har været den
direkte årsag til en skrivemåde i afskriften. Ud over de al-
lerede i noterne anførte tilfælde kan som et muligt eksem-
pel nævnes forekomsten af to tilfælde med ⟨y⟩ i adjektivet
mikill i tekst 1. I seks tilfælde ændres forlæggets ⟨ẏ⟩ til ⟨ı⟩
i former af dette adjektiv, men to gange finder man altså
⟨y⟩ i afskriften (‘mykıl’ 67vb29 og ‘mykıllı’ 67vb31). Dette
skal formentlig tilskrives forlægspåvirkning, ikke mindst
fordi der skrives ⟨ı⟩ den ene gang, hvor adj. ikke har nogen
modsvarighed i forlægget (‘mıklvm’ 68rb41).
Mens omfanget af (orto)grafiske ændringer er stort, er

omfanget af morfologiske ændringer meget ringe, og i den
korteste af teksterne, tekst 5, har jeg endda slet ikke regi-
streret eksempler på denne type ændring.
I tekst 1 finder man blot ét eksempel: endelsen -a i

præs. part. erstattes af -i i ‘ꝼ[ᷓv]͛aɴꝺa’ 5rb34 → ‘ꝼ ᷓ va͛nðı’
68ra42.
I tekst 2 finder man to eksempler i prosaen. Én gang

ændres endelsen i 3. pers. pl. præt. konj. fra -i til -u i
‘vıllꝺı’ 2v9 → ‘vıllꝺu’ 76768, og én gang ændres endelsen i
2. pers. pl. præt. ind. fra -u til -uð i ‘megv’ 2v6 → ‘megͭ’ 76766.
I de elleve strofer finder man dog flere eksempler, og da
man i disse også finder bemærkelsesværdig megen leksi-
kalsk og (morfo)syntaktisk variation, synes stroferne ikke
umiddelbart at kunne sammenlignes med prosaen. Dette
indikerer muligvis at deres forlæg til dels har været et an-
det (kontamination fra anden skriftlig eller mundtlig tradi-
tion). Som et enkelt eksempel på en morfologisk ændring
i stroferne kan anføres ændringen af pronominalformen
‘hvꝛͦıtvegío’ 1v20 → ‘huoꝛu tueġiu’ 76367.
I tekst 3 finder man syv tilfælde med morfologi-

ske ændringer. Som eksempler kan nævnes ændringen
af 1. pers. pl. præt. konj. ‘ꝺī’ 21550 → ‘mūꝺū’ 15rb44 og
ændringen af 1. pers. sg. præt. ‘uakṅaꝺe’ 21552 → ‘uaknᷘa’
15rb46.
I tekst 4 finder man ét eksempel med indførelse af et

(analogisk) -u i en plural præteritumform af vb. sjá i ‘ſa’
2028 → ‘ſau’ 6r1.

1 Ser man bort fra ⟨A⟩ og ⟨Ꜹ⟩, der bruges i propriet Ágústínus (⟨A⟩ → ⟨a⟩
× 12, ⟨a⟩ → ⟨A⟩ × 3, ⟨A⟩ → ⟨A⟩ × 1 og ⟨Ꜹ⟩→ ⟨av⟩ × 3), samt ⟨G⟩ (⟨G⟩ → ⟨g⟩
× 3, ingen modeksempler) og ⟨ɢ⟩ (⟨ɢ⟩ → ⟨g⟩ × 21, ⟨ɢ⟩ → ⟨ɢ⟩ × 1), der bru-
ges i Guð og forkortelser af Ágústínus, overføres majuskelgrafklas-
serne direkte til afskriften i 50 tilfælde med blot otte modeksem-
pler (⟨E⟩ → ⟨E⟩ × 8, ⟨E⟩ → ⟨e⟩ × 1, ⟨e⟩ → ⟨E⟩ × 1, ⟨F⟩ → ⟨f⟩ × 1, ⟨J⟩ → ⟨j⟩
× 1, ⟨L⟩ → ⟨L⟩ × 32, ⟨M⟩→ ⟨M⟩ × 4, ⟨N⟩→ ⟨N⟩ × 1, ⟨O⟩→ ⟨O⟩ × 4,
⟨Ǫ⟩→ ⟨O⟩ × 1, ⟨R⟩ → ⟨R⟩ × 1 og ⟨Þ⟩ → ⟨þ⟩ × 1). I tre tilfælde overføres
en initial til afskriften (eller der er afsat plads til en sådan), mens en
majuskelgraf i ét tilfælde er ændret til en (ulæselig) initial.

2 I tekst 4 ændres majuskelgrafklasser således ti gange, mens de over-
føres som sådanne i tolv tilfælde (⟨A⟩ → ⟨a⟩ × 1, ⟨a⟩ → ⟨A⟩ × 1, ⟨d⟩ → ⟨D⟩
× 1, ⟨E⟩ → ⟨E⟩ × 7, ⟨E⟩ → ⟨e⟩ × 1, ⟨F⟩ → ⟨F⟩ × 1, ⟨G⟩ → ⟨G⟩ × 2, ⟨H⟩→ ⟨H⟩
× 1, ⟨J⟩ → ⟨j⟩ × 1, ⟨K⟩ → ⟨k⟩ × 1, ⟨l⟩ → ⟨L⟩ × 2, ⟨L⟩ → ⟨L⟩ × 1, ⟨o⟩ → ⟨O⟩ × 1
og ⟨V⟩→ ⟨u⟩ × 1). Initialerne overføres i seks tilfælde over for to eksem-
pler på anvendelse af majuskelgrafklasser, hvor forlægget har (ulæse-
lige) initialer.

Ændringer i ordformer som ikke er betinget af morfo-
logiske forhold, forekommer ret sjældent, men dog i vari-
erende grad i de forskellige tekster. Variation mellem si-
deformer optræder i alle tekster, fx meðr → með (× 2) og
sunar → sonar (× 4) i tekst 1. Egentlige leksikalske ændrin-
ger forekommer også, men er generelt sjældnere og med-
fører næsten aldrig egentlige betydningsændringer.
Tekst 1 rummer kun én leksikalsk uoverensstemmelse

mellem forlæg og afskrift, nemlig ‘ꝩarðveí[ttı] ħ | aꝼ allum
ſıoar haſka’ 5rb17–8→ ‘vðͬveıttı ħ ꝼ ᷓavllvm ſıov ͬhaſka’ 68ra27.
Tekst 2 udmærker sig i forhold til de resterende tekster

ved at rumme langt mere leksikalsk variation mellem for-
læg og afskrift. Dette er særlig udpræget i de 11 strofer
som rummer mere end 10 uoverensstemmelser af denne
art, men også i prosaen finder man ni eksempler, fx ‘þ͛ er
nv lıṫ t ꝼallnır ha͛’ 2r3 → ‘þı͛ eu͛ꝺ nu hr͛a lítt t ꝼær’͛ 76744 og ‘e[n
hınn] ꝼek|t ͛er ꝼekta vill’ 2v5–6 → ‘en hí ꝼelr ſíg e͛ ꝼeltmta
[sic!] vill’ 76765.
Tekst 3 rummer derimod kun fire leksikalske uoverens-

stemmelser mellem forlæg og afskrift, fx ‘h þeg͛ þu nu’
21528 → ‘þ þeıg͛ þu nͧ’ 15rb26 og ‘e͛ h͛ ſuerꝺ at ek vıl geꝼa |
þ’͛ 21558–59 → ‘e͛ hı ͛ ſuꝺ͛ e͛ eg uıl geꝼa þı͛’ 15rb51.
Tekst 4 rummer syv eksempler på leksikalske uoverens-

stemmelser mellem forlæg og afskrift, fx ‘gvðín roktu t 
ſpaꝺoma’ 2017 → ‘guꝺ toku t ſpꜳ ꝺoma’ 5v16 og ‘e͛ ħ haꝼðı
ꝼẏʀ̇ brotıð stoꝛa ıarnꝼıot’ᷓ 2124 → ‘e͛ ħ haꝼ|ꝺı ꝼyr brotít hína
sterku ȷnͬꝼıot’ᷓ 6v16–17.
Tekst 5 rummer fire leksikalske uoverensstemmelser

mellem forlæg og afskrift, fx ‘þær ſem planete heıta’ 9422 →
‘þær er planete heıta’ 1v8 og ‘ꝥ ma ꝼẏrst ſkılía i bn͛ſlıg raust’
9615 → ‘þat ma ꝼyst ſkílía | ȷ bn͛ſklıg rꝺꝺ’ 2r1–2.
Eksempler på (morfo)syntaktiske ændringer forekom-

mer i alle teksterne. Omend frekvensen er noget forskellig
fra tekst til tekst, er de generelt relativt sjældne.
I tekst 1 finderman syntaktiske ændringer i fem tilfælde.

Tre gange ændres ordstillingen, fx i ‘þoꝛꝺı | ꝩıllv maðꝛiɴ e 
ꝥ at ga͛’ 5ra24–5 → ‘þoꝛðı vıllv maðꝛıɴ ꝥ eg at ga͛’ 68ra2. Én
gang ændres komparativ til positiv i ‘haꝼa ꝼrıalſlegꝛa stuꝺıū’
5ra33 → ‘haꝼa | ꝼrıalſlıgtt stvꝺı’ 68ra9–10. Én gang finder
man en egentlig omformulering i ‘Nu aꝼ nyıo bað ħo ıamn-
an t ɢ.᷒’ 5vb9 → ‘Nv aꝼ nyıv bað hvn aꝼmıklvm | alhvga gvð’
68rb41–2.
Tekst 2 er sammenmed tekst 5 den af teksterne der rum-

mer klart flest syntaktiske ændringer, idet man – selv når
man ser bort fra stroferne – finder små tyve tilfælde. Fem
gange ændres ordstillingen, fx i ‘ok tok | þegͬ oꝛ allṫ van-
heıleṅꝺít’ 2r9–10 → ‘ tok vr | allt vᷠheılenꝺ ͭþegar’ 76749–50.
I tre tilfælde ændres tempus, fx i ‘at þeír gangı þ[an]gat’
2v11 → ‘ath ꝥr geíg̅e | þgᷠath’ 7681–2. Én gang ændres nu-
merus i ‘ꝼolkͭ lagꝺı t ħs ok qꝺꝛ ſíg ſkẏllꝺan va͛’ 1r7 → ‘ꝼolkít
lagꝺe t hanſ  kuoꝺ⸌u⸍ ſíg ſkẏllꝺ ᷠ va͛’ 76336. Én gang ændres
bestemt form til ubestemt i ‘at ſetıa ꝥr ꝼẏlkıngarnͬ at | ꝥꝛ
naꝺı eıgı ſkogın sᷓ ſkıoṫ ſe ꝥr vıllꝺı’ 2v8–9 → ‘ath ſetía
þar ꝼẏlkíngͬ | ath ꝥr næꝺı e  ſkíott ſkogínͫ ſem ꝥr vıllꝺu’
76767–68, hvor man, som fremhævningerne antyder, også
finder andre ændringer, herunder en egentlig omformule-
ring. Omformuleringer finder man også i andre tilfælde, fx
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i ‘at bı͛azt v heıꝺ|na ᴍ ’ 2v 17–18 → ‘ath bı͛azt J mote heıꝺnͫ
mōum’ 7687 og ‘Veíta ſłm v͛ ᴍ᷒ı ꝁı lıꝺ ſlíkṫ ſem ek víṅoz’ 2r2
→ ‘Veíta ſꝁm v͛ .ᴍ᷒í. ꝁgí lıꝺ ſlıkt | ſem v͛ hoꝼͫ t  eg t vínzt’
76743–4.
I tekst 3 finderman syntaktiske ændringer i otte tilfælde.

Flere gange indskydes eller ernes et enkelt eller to ord, fx
i ‘ę. hur͛ þolír þar uest pıſlír’ 21513 → ‘eꝺa huí͛r þola þaꝛ þa
uæst píſ |lír’ 15rb11–12, hvor subjektet samtidig ændres fra
pluralis til singularis, ‘ħ heꝼ͛ kkla ellꝺ’ 21517 → ‘ħ heꝼeꝛ aukla
ellꝺ .q.͛ pw͛’ 15rb151 og ‘v ͦ þa þrear æınͬ amılle ꝥꝛa’ 21535 → ‘uͦ
þ aꝛ einͬ  mıllí ꝥꝛa’ 15rb32. I et enkelt tilfælde finder man ud
over tilføjelse af et ord en ændring i ordstillingen i ‘tekr ħ
þa at æpa | ȷ aan tíma’ 21524–25 → ‘tuͨꝛ ħ þa t  aa tía̅ at
æpa’ 15rb22. Én gang ændres bestemt form til ubestemt i
‘þa ſpꝺe pukī’ 21528 → ‘þa ſpꝺ |ͤ pwkí’ 15rb25–26.
I tekst 4 finder man syntaktiske ændringer i syv tilfælde.

To gange ændres ubestemt form til bestemt, fx i ‘vǭm all|ra
guða’ 209–8 → ‘uǭm a[llra] [gu]|ꝺaa’ 5v4–5. I flere tilfælde
indskydes (eller ernes) et ord, fx i ‘kō ꝥ ı hvg at ħ’ 213
→ ‘kom ħm ꝥ ȷ hug at ħ’ 6r13. Én gang ændres en ubøjet
supinum til en bøjet i ‘ꝥr mvnꝺv æ ꝼa bvnꝺıt vlꝼí’ 218 →
‘ꝥr ꝺu e  ꝼa bunꝺ ín ulꝼın’ 6r21. Én gang ændres indikativ
til konjunktiv i ‘Eꝼ þ͛ bínꝺıt mık sᷓ at ek ꝼæ æ læẏstmık’ 2126
→ ‘eꝼ þı͛ bínꝺıt mͨ ſuo at eg ꝼaí e  leyst mıg’ 6v20.
På trods af at tekst 5 blot er omtrent halvt så lang som

de øvrige tekster, rummer den hele tolv eksempler på syn-
taktiske ændringer. I de fleste tilfælde er der blot tale om
tilføjelse af et enkelt ord, fx ‘J lıꝼlí|gū lut vð͛ꝛ ſem ı vıð 
grǫſū’ 9424–25 → ‘J líꝼlíg lutū vꝺ͛ꝛ líoꝺ ſem ȷ vıꝺ |  grſvm’
1v14–15. I tre tilfælde udelades et eller flere ord, fx i ‘ħ heꝼ͛
ſıtt hlıoð aꝼ raꝺꝺar staꝼ ſem aðꝛ ͛ þeſſkẏnſ ſam|hlıoðenꝺꝛ’
9622–23 → ‘ħ heꝼ͛ ſıtt lıoꝺ ſem aꝺr ͛ ꝥs|ky[nſ] ſamhlíoꝺínꝺꝛ’
2r15–16. I to tilfælde ændres pluralis til singularis, fx i ‘Aꝼ
ſamqvamu rærılıg ᷓ luta  u rærılıgra uð͛ꝛ hlıoð ſem þa er
vınꝺꝛ …’ 9417 → ‘Aꝼ ſamkvomv hrærılıgs lvt ͬ | vhrærılıgs
verꝺꝛ lıoꝺ ſem þa vındꝛ …’ 1r16–17, hvor et ord også udsky-
des senere i sætningen.

E.3 Sammenfatning

Resultaterne af Haglands, Haraldur Bernharðssons, Ot-
tossons, Nielsens og mine egne undersøgelser kan kort-
fattet opsummeres på følgende vis:
Selvom de enkelte skriveres grad af troskab over for for-

læggene varierer, kan visse tydelige fælles tendenser regi-
streres.
På det (orto)grafiske og fonologiske plan finder man un-

dertiden spor af forlæggets praksis, men generelt anvender
skriverne deres egen norm. At forlæggets ortografi gene-
relt ikke overføres til afskriften er vel ikke overraskende.2

1 ‘.q͛.’ eller ‘.q.’?
2Dette indikeres fx også af tilfælde, hvor to skrivere har fulgt et for-
modentlig ret ensartet forlæg, men hvor afskrifterne alligevel udviser
store ortografiske forskelle. Et eksempel herpå, som nævnes i Lind-
blad (1954, s. 43), er de to hovedhænder i AM 334 fol, der udviser ret
forskellige ortografiske og palæografiske træk. SomLindblad også selv

Afskriverne har formentlig almindeligvis læst mere end ét
ord ad gangen og først derefter overført dem til afskriften,3
undtagen muligvis ved kopiering af (vanskeligere) poesi.
Dette forklarer formentlig også at man ofte finder større
forlægstroskab over for sætningsindledende majuskelgraf-
klasser (jf. note 3 på s. 409).4
Mens de ortografiske ændringer er meget gennemførte,

kan det samme ikke siges om de morfologiske. I tre af de
her undersøgte tekster finder man enten slet ingen mor-
fologiske ændringer (tekst 5) eller blot en enkelt (tekst 1
og 4). Selvom man i tekst 2 (især i poesien) og tekst 3 fin-
der lidt fleremorfologiske ændringer, afspejler afskrifterne
i udpræget grad forholdene i forlæggene. Dette harmone-
rer med konklusionerne i Haglands, Haraldur Bernharðs-
sons og Ottossons undersøgelser. Til gengæld kan det ikke
siges at stemme overens med forholdene i den af Nielsen
undersøgte afskrift af Skånske lov, hvilket formentlig ikke
mindst skyldes den større uoverensstemmelse mellem for-
læggets bøjningssystem og bøjningssystemet i afskriverens
eget sprog.
Skriverne er ligeledes meget forlægstro hvad leksikalske

forhold angår. Selvom undersøgelsen af de fem tekster har
vist at ikke alle skriverne er lige tilbageholdne, idet man
særlig i tekst 2 finder flere ændringer (både i prosa og po-
esi), foretager de generelt få ændringer i ord og ordformer,
når man ser bort fra variationen ved sideformer som meðr
vs.með og sunr vs. sonr. De temmelig få tilfældemed egent-
lige leksikalske ændringer medfører i øvrigt næsten aldrig
større betydningsændringer. Også dette resultat harmone-
rer med resultaterne af de tidligere omtalte undersøgelser
af afskrivningsprocessen.
Til trods for at temmelig forskellige ændringer er ble-

vet kategoriserede som “syntaktiske” i nærværende under-
søgelse (og i referaterne af tidligere undersøgelsers resul-
tater), finder man også på dette niveau forholdsvis få æn-
dringer. Færrest indgreb udviser tekst 1, mens tekst 2 og
5 rummer klart flere syntaktiske ændringer end de øvrige
tekster (i tekst 2 i både poesi og prosa). Dette generelle
mådehold kan siges at harmonere med forholdene i de af
Hagland (1976) undersøgte diplomer, mens det ikke umid-
delbart er i overensstemmelse med Ottossons kommentar
om at “[o]mstokking i ordstilling er svært vanleg”, selvom

bemærker, kan én af skriverne dog naturligvis have fulgt forlægget, og
det kan vel principielt heller ikke udelukkes at også forlægget har haft
to divergerende former for brug, hvis også det har været skrevet af to
skrivere.

3 Jf. i denne forbindelse eksempelvis Lindblad (1954, s. 281), der udtryk-
ker noget lignende.

4Det må bemærkes at hele analysen tager udgangspunkt i at afskrif-
terne ikke er lavet efter diktat, da man ved en sådan afskrivningsproces
naturligvis ikke ville kunne regne med forlægspåvirkning på det orto-
grafiske plan. Forskellige fejltyper i MskMS – og i de fleste øvrige
islandske håndskrifter – indikerer da også at kopieringen ikke er sket
efter diktat. For omtale af en formodet undtagelse, se Louis-Jensen
(2006a).
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det naturligvis er en skønssag hvornår noget skal betragtes
som “svært vanlegt”.1
Som afrunding på dette afsnit om afskrivningsproces-

senmå der gøres opmærksom på en (uundgåelig) metodisk
svaghed i hele undersøgelsen. I visse af de undersøgte til-
fælde har man netop nået frem til at der formentlig er tale
om forlæg og afskrift i kraft af den store overensstemmelse
mellem teksterne. Det vil sige at eventuelle tilfælde af af-
skrifter med særlig gennemførte ændringer dermed er ble-
vet udeladt af analysen. Man tør nok alligevel drage mere
almene konklusioner om middelalderlig afskrivningsprak-
sis på basis af de anførte analyser, men man må holde sig
for øje at ikke alle skrivere har arbejdet på samme måde.

1Haraldur Bernharðsson (1999) og Nielsen (1934) undersøger ikke
denne type ændringer nærmere.

Bl. a. kan graden af skoling og selve tekstgenren have spillet
en ikke uvæsentlig rolle. Selv i nærværende undersøgelses
ret begrænsede materiale varierer graden af forlægstroskab
således i ikke helt ubetydeligt omfang på det morfologiske,
leksikalske og syntaktiske niveau. Særlig tekst 2 udmærker
sig ved sine forholdsvis mange syntaktiske og leksikalske
ændringer, og hvis den yngre del af Flateyjarbók virkelig
har haft AM 325 XI 3 4° som direkte forlæg, har vi altså
at gøre med en skriver der forholder sig noget friere til
forlægget end de øvrige undersøgte skrivere. Visse uover-
ensstemmelser mellem det formodede forlæg og afskriften
indikerer da måske også at der måske snarere er tale om
søsterhåndskrifter.
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F Håndskriftprøver

På de følgende to sider finder man prøver på skriverhæn-
derne. Den første af de anførte sider er 3r, som hånd A

har skrevet, mens den anden side er 15r, som hånd B har
skrevet. Begge prøver er gengivet i naturlig størrelse.
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Ordregister

Nærværende ordregister omfatter alle ord som citeres
og/eller omtales i afhandlingen (herunder i bilag). Der
sorteres i overensstemmelse med det af ONP benyttede

alfabet. I sorteringen sidestilles korte og lange vokaler
konsekvent. Det gælder således også for ø og ǿ.

1, num. kard. 115
2, num. kard. 47, 115–17
3, num. kard. 115–17, 136
3, num. ord. 115
4, num. kard. 115, 117
5, num. kard. 129–30
6, num. kard. 115–16, 129–30
7, num. kard. 115–17, 129–30
7, num. ord. 117
8, num. kard. 115–17, 129–30
9, num. kard. 115, 131
10, num. kard. 131
12, num. kard. 115
12, num. ord. 116–17, 131
13, num. ord. 117, 131
14, num. kard. 115–17, 131
15, num. kard. 115, 129–31
16, num. kard. 115, 129
18, num. kard. 115, 117, 129
19, num. kard. 115
20, num. kard. 131
60, num. kard. 118–19, 131
80, num. kard. 118
100, num. kard. 109
300, num. kard. 109

A
á, sb. f. 108, 120–21, 123, 154,

159, 222–23
á, præp./adv. 19, 46–7, 104, 108,

150, 155–56, 158, 257, 368, 393,
407

á meðal, præp. se meðal, præp.
á meðan, konj. se meðan, konj.
á milli, præp. se milli, præp.
á millum, præp. se millum, præp.
abba, vb. sv. 134, 302
abbadissa, sb. f. 134
áburðr, sb.m. 141
ábyrgð, sb. f. 186, 222–23
ábyrgðarráð, sb. n. 126, 186

ábyrgja, vb. sv. 306, 342
Adríánus, prop.m. 107, 130, 156
ádrykkja, sb. f. 109
áðan, adv. 374
áðr, adv. 46, 202, 376
áðr, konj. 46, 384–85
áðr en, konj. 384–85, 397, 421
af, præp./adv. 46–7, 100, 104,

113, 133, 368, 472–73
áfall, sb. n. 132
afarúðigr, adj. 232
afbragð, sb. n. 142
afgerð, sb. f. 170, 222
afl, sb. n. 118
afla, vb. sv. 113, 302–3
aflván, sb. f. 108, 228
afreksorð, sb. n. 114, 192
afreksverk, sb. n. 192
afrǿkja, vb. sv. 131, 207, 306
afskipti, sb. n. 127
ágangr, sb.m. 114, 127
ágirna, vb. sv. 306
-agr, adj. 232
Ágústínus, prop.m. 472
ágǽtliga, adv. 376
ágǽtligr, adj. 234
ágǽtr, adj. 105, 234
áhanka, vb. sv. 104, 303
áheyrsli, adj. 235
áhlaup, sb. n. 134, 187
áhlýðinn, adj. 187, 233
áhyggja, sb. f. 114, 131
áhyggjusamliga, adv. 376
aka, vb. st. 300–1
ákafliga, adv. 376
ákefð, sb. f. 222
Áki, prop.m. 45, 108
akkeri, sb. n. 47, 108
akr, sb.m. 111, 290
ákveða, vb. st. 299

ál, sb. f. 221
ala, vb. st. 300–1
Álason, prop.m. 149
albúinn, adj. 108, 233
aldr, sb.m. 110, 118, 126, 202
aldregi, adv. 137, 348, 374,

376–77, 396, 405
aldri, adv. 118, 183, 202, 376–77,

396, 405
aldrigi, adv. 374, 377, 396
áleiðis, adv. 374
Alfífa, prop. f. 129, 148
Alfífuson, prop.m. 130
algervi, sb. n. 170
alhuga, adj. 166
alhugi, sb.m. 472
Áli, prop.m. 148
álíta, vb. st. 296
alkátr, adj. 117
alkostigr, adj. 232
alkristinn, adj. 233
-all, adj. 232
allákafliga, adv. 376
allárǽðis, adv. 374
allfeginn, adj. 233
allfriðliga, adv. 118, 376
allgløggr, adj. 108, 122, 171, 185,

233
allhár, adj. 126, 233
allhryggr, adj. 233
allkynligr, adj. 234
allnǽr, adv. 104, 380
allóþessligr, adj. 127, 234
allr, pron. indef. 46, 107–8, 123,

132, 134, 262, 265, 297, 300,
360, 386, 472–73

allrífligr, adj. 234
allskjótr, adj. 118
allsǿmiligr, adj. 234
alltrúr, adj. 233, 313

479



480 Ordregister

allvaldr, sb.m. 118
allvel, adv. 382
allz, konj. 385
almáttigr, adj. 232
almbogi, sb.m. 48
almenningr/almenning, sb.m./f.

120
almr, sb.m. 108, 118–19
Almsteinn, prop.m. 112, 135
altaraklǽði, sb. n. 118
alterisklǽði, sb. n. 32
alúð, sb. f. 166
alúðarvin(r), sb.m. 123, 166
alvápnaðr, adj. 124
alvaxinn, adj. 233
alþýða, sb. f. 122, 131
áminning, sb. f. 107, 119, 221
ámr, adj. 108
Ámundi, prop.m. 45, 108
án, præp./adv. 122, 124, 156–57
ánauð, sb. f. 134, 222
anda, vb. sv. 106, 108, 110, 115,

121, 131–32, 210, 302–3
Andrés, prop.m. 47
andskoti, sb.m. 121, 182
andstyggð, sb. f. 121, 182
andsvar, sb. n. 121–22, 182
andvani, adj. 235
angra, vb. sv. 302
anna, vb. sv. 131, 302
annarr, pron. indef. 107–8, 115,

117, 120–23, 126, 134, 143,
145, 198, 202, 262, 265–66,
398, 473

annarr, num. ord. 108, 120, 139,
295

annarrhvárr, pron. indef. 262
annarstaðar, adv. 105, 377
annat hvárt, konj. 385
Apardjón, prop. f. 128
aptann, sb.m. 122, 124, 144,

183–84
aptansǫngr, sb.m. 218
aptar(r), adv. komp. 183, 384
aptr, adv. 124, 183–84, 376
ár, sb. f. 221
arðga, vb. sv. 302
Ari, prop.m. 148
ármaðr, sb.m. 110, 138, 141, 291
armr, sb.m. 47
armr, adj. 46, 234
árna, vb. sv. 107, 156, 302–3
árnaðarorð, sb. n. 107, 156
Arnason, prop.m. 219
arngrennir, sb.m. 121
Arni, prop.m. 107–8, 148, 156,

159

Arnórr, prop.m. 120, 126, 204
árnun, sb. f. 156, 221
árr, sb.m. 219
ásjá, sb. f. 127, 224
Áskell, prop.m. 148
askr, sb.m. 47
Áslákr, prop.m. 108, 148
Ásmundr, prop.m. 46, 108
áss, sb.m. 113, 219
ást, sb. f. 222
ástlauss, adj. 135
Ástríðr, prop. f. 137
ástsamliga, adv. 376
ástsemð, sb. f. 222
ástsǽll, adj. 135, 234
ástúð, sb. f. 166, 222
ástþokki, sb.m. 109
at, præp. 46, 104, 108, 297, 368
at, konj. 46–7, 108, 300, 360,

385–86, 472–73
at, inf. mark. 46–7, 389, 472–73
-a(t), verbalsuff. 114, 325, 352,

389, 397
at móti, præp. se móti, præp.
atburðr, sb.m. 129, 219
atganga, sb. f. 105
atgervi, sb. n. 124, 142, 169–70
athlaup, sb. n. 46, 115, 188
athlǿgi, sb. n. 187
athǫfn, sb. f. 222
atreið, sb. f. 222
atsókn, sb. f. 222
átt, sb. f. 158
átta, num. kard. 295
áttandi, num. ord. 295
átti, num. ord. 295
áttstuðill, sb.m. 208
áttundi, num. ord. 295
auðigr, adj. 107, 118, 134, 185,

232, 234
auðinn, adj. 210, 233
auðligr, adj. 234
auðr, sb.m. 107–8, 125, 217
auðr, adj. 108, 134
auðsénn, adj. 210
Auðun, prop.m. 108, 129, 134,

228, 230
auðveldliga, adv. 118, 183, 376
auðveldr, adj. 118
auga, sb. n. 113, 120, 122, 225
augsýn, sb. f. 222
auka, vb. st. 116–17, 301
auka, vb. sv. 301–2
ausa, vb. st. 301
austan, adv. 374
austar(r), adv. komp. 384
austmaðr, sb.m. 120–21

austr, sb.m. 217
austr, adv. 107–8, 134, 376
austrvegr, sb.m. 106
ávalt, adv. 104, 376
áverki, sb.m. 115, 129
ávíta, vb. sv. 303
áþján, sb. f. 111, 133, 222

B
báðir, pron. indef. 114, 123, 157,

262, 266, 300
baggi, sb.m. 114
bak, sb. n. 109, 116–17
bana, vb. sv. 302
banahǫgg, sb. n. 124
banasár, sb. n. 108
banasótt, sb. f. 128, 222
banasǫk, sb. f. 109, 222, 291
bandingi, sb.m. 121, 221
bani, sb.m. 108
banna, vb. sv. 107, 120, 302–3
baptisti, sb.m. 142
bardagi, sb.m. 122, 125
Bárðr, prop.m. 108, 145, 148
barmr, sb.m. 105
barn, sb. n. 120–21, 204
barnǿska, sb. f. 106
Bartholomǽusmessuaptann,

sb.m. 47, 128–29
bastarðr, sb.m. 217
batna, vb. sv. 302–3
bátr, sb.m. 128
bazt/bezt, adv. sup. 160, 208,

384, 396, 400–1, 421
baztr/beztr, adj. sup. 107, 132,

160, 235–36, 382, 396, 400–1,
421

beiða, vb. sv. 132, 208, 306, 348
beini, sb.m. 120
beinleiki, sb.m. 108, 218
bekkr, sb.m. 108–9, 192, 290
bekksǫgn, sb. f. 222
ben, sb. f. 221, 223
benda, vb. sv. 306
bending, sb. f. 144
Benteinn, prop.m. 108, 142, 148
bera, vb. st. 37, 46, 111, 128, 141,

239, 298–99, 325, 352
berg, sb. n. 114, 122
berja, vb. sv. 46–7, 131–33,

303–5, 346, 348, 400–1, 473
berliga, adv. 376
bernskligr, adj. 472
betr, adv. komp. 384
betri, adj. komp. 108, 210,

235–36
bið, sb. n. 109
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bíða, vb. st. 296
biðja, vb. st. 46, 109, 210, 299,

352, 389, 472
biðleika, vb. sv. 302
bifa, vb. sv. 312
binda, vb. st. 110, 298, 473
Birgir, prop.m. 148
Birna, prop. f. 148
birta, vb. sv. 306
birtingr, sb.m. 142, 217
bíta, vb. st. 210, 296
bitr, adj. 234
bjarga, vb. st. 298
Bjarkey, prop. f. 229
bjarndýri, sb. n. 116, 120, 125
bjartr, adj. 171
bjóða, vb. st. 46, 111, 210, 297,

329
bjǫrg, sb. f. 114, 222
Bjǫrgvin/-yn, prop. f. 142, 167,

229
bjǫrgynjarmaðr, sb.m. 167
Bjǫrn, prop.m. 46, 108, 148, 203
bláeygr, adj. 233
blaka, vb. sv. 149, 312
blár, adj. 176, 178
blása, vb. st. 302, 325
bleðja, vb. sv. 304
blíðliga, adv. 376
blíðligr, adj. 234
blinda, vb. sv. 302
blóðroðinn, adj. 233
blóðugr, adj. 122, 232
boð, sb. n. 110, 116, 122
boða, vb. sv. 302
bók, sb. f. 223, 286, 290
bokkr, sb.m. 181
bolgna, vb. sv. 302
bóndi, sb.m. se búandi, sb. m.
borð, sb. n. 110, 126, 144, 202,

225
borg, sb. f. 122, 144, 222, 225,

290
borgarhlið, sb. n. 114, 187
borgarmaðr, sb.m. 47, 104, 140
Borghildr, prop. f. 230
borginn, adj. 187, 233–34
(-)bót, sb. f. 113, 123, 128, 223–24
bótþarfa, adj. 235
brá, sb. f. 222
bráð, sb. f. 222
bráðasótt, sb. f. 222
bráðgeðr, adj. 47
bráðgǫrr, adj. 170, 233
bráðliga, adv. 118, 376
bráðr, adj. 234
bragi, sb.m. 221

bragningr, sb.m. 115
brák, sb. f. 109
Brandr, prop.m. 149
brátt, adv. 142–43
braut, adv. 108, 134, 139,

376–78, 402
brautferð, sb. f. 222, 290
brautu, adv. 377
bréf, sb. n. 111
bregða, vb. st. 210, 298, 333
breiða, vb. sv. 306
breka, vb. sv. 302
brenna, sb. f. 121
brenna, vb. st. 120, 201, 298, 325
brenna, vb. sv. 46, 110, 137, 197,

298, 306–7
bresta, vb. st. 298
breyta, vb. sv. 306
breytiligr, adj. 234
brim, sb. n. 137
brinna, vb. st. 298
brjóst, sb. n. 135
brjóta, vb. st. 128, 131–32, 297,

472
broddǫr, sb. f. 109, 124, 223
bróðir, sb.m. 108, 112, 122–24,

126, 139, 142–43, 148, 202,
220, 225–26, 398, 420

brók, sb. f. 223
brosa, vb. sv. 312
brot, sb. n. 110, 210, 291
brot(t), adv. 122–23, 128, 134,

139, 164, 376–78, 402–3, 411
brottu, adv. 377
brú, sb. f. 222
brúðhlaup, sb. n. 118, 188, 215
brún, sb. f. 223
bruna, vb. sv. 303
brúnvǫlvi, adj. 113, 235
Brúsi, prop.m. 148
bryggja, sb. f. 122, 125, 131, 202
bryggjufótr, sb.m. 148–49,

219–20
Brynjolfr, prop.m. 148
brynjulauss, adj. 105, 127
brytja, vb. sv. 302
brǽða, vb. sv. 306
brǫkun, sb. f. 221
Brǫttueyrr, prop. f. 230
bú, sb. n. 127, 129–30, 178, 209,

220, 225
búa, vb. st. 47, 101, 114, 128, 132,

193, 208, 210, 239, 301, 348,
350, 352

búandaherr, sb.m. 127, 218
búandason(r), sb.m. 148

búandi/bóndi, sb.m. 46, 106,
108, 111, 120, 124, 129, 134,
149, 173, 202, 220–21, 288,
400, 468

búandkarl, sb.m. 118
búð, sb. f. 223, 300
buðlungr, sb.m. 135
búfé, sb. n. 227
bukkr, sb.m. 181
bulki, sb.m. 154
búnaðr, sb.m. 110, 219
búningr, sb.m. 217
burt, adv. 377
burtu, adv. 377
byggð, sb. f. 114, 186, 222,

290–91
byggja/-va, vb. sv. 114, 136, 186,

306–7, 386, 400
býr, sb.m. 131, 400
byrðingr, sb.m. 131
byrðr, sb. f. 221, 223
byrgja, vb. sv. 186, 306
byrja, vb. sv. 115, 302–3
byrr, sb.m. 126
byrvǽnligr, adj. 234
byskup, sb.m. 108, 124, 127, 131,

148, 167, 217
byskupstóll, sb.m. 217, 290
byskupsvígsla, sb. f. 185
bǽði, konj. 385
bǽgja, vb. sv. 111, 306
bǿgl, sb. n. 209
bǿgsl, sb. n. 116, 131, 185, 209
bǿn, sb. f. 124, 222–23
bǿr, sb.m. 108, 111–13, 120–21,

123–24, 127, 225, 400
-bǿr/-býr, prop.m. 228
bǿta, vb. sv. 111–12, 306
bǫð, sb. f. 123, 223
bǫðfrǿkn, adj. 121
bǫðkennir, sb.m. 123
bǫr, sb. f. 223

C
Cecilía, prop. f. 109
cisterna, sb. al. 109

D
dáð, sb. f. 110
dagleið, sb. f. 222
dagr, sb.m. 107, 110, 113, 127,

148, 225
Dagr, prop.m. 110
dagverðr/dǫgurðr, sb.m. 161,

166, 278
dalr, sb.m. 46, 218, 290
dalsbrún, sb. f. 120, 223
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danaherr, sb.m. 46, 122
danakonungr, sb.m. 47
dánarfé, sb. n. 227
danaskeið, sb. f. 222, 224
Danmǫrk, prop. f. 139, 142, 144,

149, 224, 229, 397
danr, sb.m. 47, 110, 225
danskr, adj. 106, 193
darr, sb. n. 125, 205
daufligr, adj. 234
deila, vb. sv. 306–7, 348
deild, sb. f. 110, 222
deyðir, sb.m. 131
deyja, vb. st. 112, 167, 300–1
dirfð, sb. f. 109, 222
diskr, sb.m. 290
djarfleikr, sb.m. 218
djarfliga, adv. 376
djúp, sb. n. 129
djúpr, adj. 124, 130, 183
djǫrfung, sb. f. 129, 222
dofna, vb. sv. 302
dómandi, sb.m. 220
dómari, sb.m. 279
dómr, sb.m. 46, 129, 202, 217,

290
-dómr, sb.m. 217
dóttir, sb. f. 109, 123, 128, 130,

148, 210, 224
draga, vb. st. 110, 139, 142, 300
dráp, sb. n. 45, 100, 110, 142–43
drápa, sb. f. 124, 202
draumr, sb.m. 217, 291
draumstoli, adj. 235
dreifa, vb. sv. 306, 348
dreki, sb.m. 100, 110, 202
drekka, vb. st. 109, 112, 130, 181,

192, 298
drembiliga, adv. 376
drengiliga, adv. 376
drengiligr, adj. 234
drengliga, adv. 376
drengr, sb.m. 115, 120, 137, 202,

218–19
drepa, vb. st. 46, 122, 124, 137,

183, 210, 299
dreyma, vb. sv. 100, 110, 306
dreyra, vb. sv. 306
dreyrrauðr, adj. 125
dreyrugr, adj. 232
drífa, sb. f. 137
drífa, vb. st. 138, 296
drjúgum, adv. 376
drjúpa, vb. st. 297
drótt, sb. f. 128, 222
dróttinhollr, adj. 234

dróttinn, sb.m. 122, 128, 139,
165, 202, 211

dróttning, sb. f. 122, 128, 139,
148, 165, 211, 222–23

drukkna, vb. sv. 302–3
drýgja, vb. sv. 306
drykkja, sb. f. 125
drykkjumaðr, sb.m. 109
drykkjustofa, sb. f. 108
drykkr, sb.m. 109, 125, 181, 202,

219, 290
-du/-ðu/-tu, pron. pers. enkl.

114, 118–19, 122–23, 129–30,
134, 193, 213, 239–40,
325–26, 342, 350, 352

duga, vb. sv. 312
dúkr, sb.m. 129, 217
dúsa, vb. sv. 302
dvala, vb. sv. 302
dvelja, vb. sv. 208, 304–5, 342,

346
dvǫl, sb. f. 107, 222
Dyflinn, prop. f. 229
dýfliza, sb. f. 107, 113, 132, 209
dyggr, adj. 212, 233–34, 397
dýja, vb. sv. 304
dylja, vb. sv. 134, 304
dýna, sb. f. 129
dynja, vb. sv. 131, 133, 304–5
dýr, sb. n. 110, 125, 210, 225, 291
dýrð, sb. f. 222
dýrðarmaðr, sb.m. 259
dýrliga, adv. 376
dýrligr, adj. 108, 203, 234
dyrr, sb. f. pl. 115, 126, 131, 167,

223–24, 419, 422, 468
dýrr, adj. 125, 234, 286
dǽlleikr, sb.m. 218
døkklitaðr, adj. 122, 171
døkkr, adj. 124, 171, 181, 233
dǿma, vb. sv. 306
dǿmi, sb. n. 111, 124
dǫgurðarborð, sb. n. 161

E
eð, rel. part. 468
eða, konj. 46, 111–12, 133,

148–49, 159, 386, 395, 411,
473

eðr, konj. 386, 420
ef, konj. 47, 111–12, 313, 386, 473
efla, vb. sv. 103, 111, 213, 306–7
efling, sb. f. 222
efna, vb. sv. 302, 306–7
efri, adj. komp. 234
egg, sb. f. 114, 221, 223
eggja, vb. sv. 112, 114, 302–3

eggjun/-an, sb. f. 114, 120,
221–23

Egill, prop.m. 229
ei, adv. 185, 379, 419, 421
eiðr, sb.m. 111
eiga, sb. f. 111, 116, 121
eiga, vb. prtprs. 47, 107–8, 113,

115, 135, 155–56, 239, 312–14,
329, 352, 386, 389, 400

eigi, adv. 46–7, 111–12, 138, 145,
148, 313, 374, 376–77, 379,
402, 472–73

eign, sb. f. 114, 121, 145, 222
eigna, vb. sv. 116, 302–3, 306
eik, sb. f. 111, 223
Eilífr, prop.m. 148
Eilífsson, prop.m. 127
Einarr, prop.m. 111–12, 125,

141–42, 148, 230
Ein(d)riði, prop.m. 120, 145,

229
einkum, adv. 376
einn, pron. indef. 111–12, 116,

121, 262, 266, 473
einn, num. kard. 106, 112,

115–16, 122, 128, 295, 297
einn veg, adv. 382
einnhverr, pron. indef. 46, 116,

121, 125, 128–30, 141, 210,
262, 267

einnig, adv. 382
einnug, adv. 382
einrǽði, sb. n. 120
einrǿnligr, adj. 234
eir, sb. f. 222
eira, vb. sv. 306
Eiríkr, prop.m. 111
eitr, sb. n. 111, 115
ek, pron. pers. 35, 46–7, 110–12,

117, 141–42, 149, 160, 190,
238–40, 259, 313, 326, 398,
411, 471–73

ekki, adv. 46–7, 108–9, 117–18,
192–93, 373, 376–77, 379, 416

ekkja, sb. f. 110
elda, vb. sv. 306
eldnǽmr, adj. 234
eldr, sb.m. 46, 118, 132, 217, 290
eldsgangr, sb.m. 118
eldstó, sb. f. 221
elfr, sb. f. 223
Elfr, prop. f. 229–30
Elgisetr, prop. n. 112
Elísabeth, prop. f. 128
ella, adv. 379
elligar, adv. 379
ellri, adj. komp. 183
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elska, vb. sv. 302
elta, vb. sv. 306
Emma, prop. f. 119
en, konj. (sideord.) 46–7, 100,

111–12, 120–21, 300, 386,
472

en, konj. (underord.) 386
-end-/-ind-/-ynd-, afl. 162, 396,

400–1, 419, 421
enda, vb. sv. 306–7
enda, konj. 386
endi, sb.m. 115
endilausa, sb. f. 175
endileysa, sb. f. 175
engi, pron. indef. 108–9,

111–12, 118, 122–24, 133–34,
143, 155, 171, 193, 262,
268–71, 397–98, 401, 419,
421–23, 468, 470

englaherr, sb.m. 218
England, prop. n. 46, 132
Englandshaf, prop. n. 132
enn, art. def. 46–7, 110, 115, 120,

141, 154, 210, 253, 286–88,
396, 419–21

enn, adv. 376
(enni)tingl, sb. n. 209
eptir, præp./adv. 46, 112–13,

124, 142, 184, 368, 394–95,
398, 411

eptirbátr, sb.m. 104
eptirleit, sb. f. 221
eptirleitun/-an, sb. f. 105, 113,

221, 223, 290
eptirróðr, sb.m. 125, 217
eptri, adj. komp. 113, 234
ér, pron. pers. 46–7, 111–12,

126, 133, 141–42, 146, 202,
212, 238, 242–44, 254, 313,
325–26, 329, 333, 338, 342,
360, 395, 398, 402, 405, 411,
468, 472–73

er, rel. part. 35, 46, 115, 132–33,
142, 240, 259, 300, 313,
387–90, 395, 403, 411, 416,
468, 472–73

erfð, sb. f. 222
erfidrápa, sb. f. 130, 143
erfiðligr, adj. 234
erfingi, sb.m. 221
erkibyskup, sb.m. 108–9, 144
erkibyskupsstóll, sb.m. 109, 135
Erlendr, prop.m. 121, 148, 203
Erlingr, prop.m. 47, 144, 148
Erlingsson, prop.m. 127
ermr, sb. f. 116, 119–20, 223
erriligr, adj. 234

erta, vb. sv. 306
eta, vb. st. 112, 160–61, 210, 299
ey, sb. f. 112, 120, 131, 221, 223,

398
-ey, prop. f. 229
eyða, vb. sv. 110–12, 306
eyðandi, sb.m. 55
eyðir, sb.m. 131
eygðr, adj. 111
Eyjolfsson, prop.m. 127
eyra, sb. n. 225
Eysteinn, prop.m. 45, 112, 120,

127, 131, 135, 142, 148, 230,
259, 398

eystri, adj. komp. 234
Eyvindr, prop.m. 129, 148

F
fá, vb. st. 46, 108, 112–13, 117,

124, 160, 301–2, 312, 326, 342,
352, 389, 473

faðerni, sb. n. 106
faðir, sb.m. 46–7, 122, 126, 129,

143, 148–49, 177, 202, 220,
225–27, 398, 420

faðmr, sb.m. 113
fáfnisbani, sb.m. 107, 156
fága, vb. sv. 302
fagna, vb. sv. 302–3
fagnaðr, sb.m. se fǫgnuðr, sb. m.
fagr, adj. 134, 139, 234
fagrbúinn, adj. 233
fagrdrifinn, adj. 233
fagrliga, adv. 376
fagrligr, adj. 234
fala, vb. sv. 302
falda, vb. st. 301–2
falda, vb. sv. 302
fáleikr, sb.m. 218
fáliga, adv. 376
fall, sb. n. 100
falla, vb. st. 131, 301, 389, 472
falvigr, sb. f. 221
fámálugr, adj. 105, 122, 232
fámennr/-meðr, adj. 201, 234,

398
fang, sb. n. 136
fár, adj. 46, 107, 124, 128, 133,

154, 176, 178, 233–35, 297
fara, vb. st. 46, 112–13, 123–25,

132, 136, 139–40, 202, 210,
239–40, 300, 325, 333, 342,
352, 407

farligr, adj. 234
farsǽld/farsǽlð, sb. f. 182, 222
farsǽlligr, adj. 234
fastliga, adv. 376

fastmáll, adj. 234
fastna, vb. sv. 129, 302–3
fastr, adj. 46, 234
fatra, vb. sv. 143, 303, 348
fátǿkr, adj. 106, 111, 189, 232–33,

397
fé, sb. n. 110–12, 115, 153–54,

176–77, 210, 225, 227, 291
feðgi, sb.m. 107
feginn, adj. 233–34
fégjarn, adj. 234
fégjǫf, sb. f. 129, 221
fegra, vb. sv. 112, 116, 306–7
fegrð, sb. f. 222
féhirðir, sb.m. 291
feitir, sb.m. 46
feitr, adj. 154
fékostnaðr, sb.m. 126, 202, 219
fekta, vb. sv. 472
fela, vb. st. 298–99, 472
félag, sb. n. 118
félauss, adj. 105
feldr, sb.m. 115, 217, 290
feldr, adj. 47, 118
féleikr, sb.m. 218
fella, vb. sv. 103, 213, 306–7, 346
felmta, vb. sv. 472
fémunr, sb.m. 130
fen, sb. n. 225
féna, vb. sv. 303
fengr, sb.m. 114
ferð, sb. f. 107, 111, 120, 142,

221–23, 225, 290–91
ferða, vb. sv. 302
ferja, vb. sv. 303–5
ferligr, adj. 234
festa, vb. sv. 306
festr, sb. f. 223
feta, vb. st. 299
fexa, vb. sv. 306
feykja, vb. sv. 306
fíflsligr, adj. 234
fíkula, adv. 374
Fil(l)ippus, prop.m. 115, 125,

130, 144
fimleikr, sb.m. 218
fim(m), num. kard. 196, 295
fimtán, num. kard. 295
fimti, num. ord. 295
fingr, sb.m. 219
fingrgull, sb. n. 120, 129–30
fingrmjór, adj. 233
finna, vb. st. 46, 113, 116, 131–32,

134, 197, 201, 238, 298, 311,
325, 352, 421

finnferð, sb. f. 120, 222, 291
finnfǫr, sb. f. 222, 290
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finni, sb.m. 313
Finnmǫrk, prop. f. 120, 196
Finnr/Fiðr, prop.m. 148, 199,

201–2, 208, 229
finnskattr, sb.m. 290
firn, sb. n. 204
firnari, adj. komp. 234
firra, vb. sv. 306–7
first, adv. sup. 384
fiskikarl, sb.m. 119
fiskikufl, sb.m. 290
fiskimaðr, sb.m. 120, 133, 208
all, sb. n. 132
allskor, sb. f. 222
ándi, sb.m. 220
ándligr, adj. 234
ándskapa, vb. sv. 121, 182, 207,

303
ándskapr, sb.m. 113, 182,

207–8
ara, vb. sv. 303
árdráttr, sb.m. 142
árheimta, sb. f. 113
árhlutr, sb.m. 118, 126, 187
arri, adv. komp. 131, 162, 379
órði, num. ord. 295
órir, num. kard. 295
úka, vb. st. 297
ǽrri, adv. komp. 379
ǫl, sb. f. 290
ǫlði, sb.m. 110, 118, 214
ǫlmenna, vb. sv. 306
ǫlmenni, sb. n. 120
ǫlmennr/-meðr, adj. 119–20,

201, 234, 398
ǫr, sb. n. 47
ǫrðr, sb.m. 134, 290
ǫrspell, sb. n. 173
ǫtra, vb. sv. 302
flá, vb. st. 300
fleiri, adj. komp. 234
flensa, vb. sv. 112, 128
fleygja, vb. sv. 306
fleygr, adj. 188
flimtun, sb. f. 221
fljóta, vb. st. 297
fljótmǽltr, adj. 208
fljúga, vb. st. 47, 297, 400
flokkr, sb.m. 108, 181, 217
floti, sb.m. 113
flótti, sb.m. 118, 128, 210
fluga, sb. f. 130
flýja, vb. sv. 47, 131, 239–40,

304–5
flýta, vb. sv. 238, 306
flytja, vb. sv. 47, 300, 304–5
flǿða, vb. sv. 306

flǿðr, sb. f. 222–23
flǿja, vb. sv. 305
flǿra, vb. sv. 389
fold, sb. f. 222
Foldin, prop. f. def. 290
folk, sb. n. 472
folkrakkr, adj. 181
folkrǫgnir, sb.m. 124
folkstari, sb.m. 46
forða, vb. sv. 302–3
forðum, adv. 124, 163, 376
forellri, sb. n. 126, 183
foringi, sb.m. 221
forkuðr, sb. f. 223
forkunnliga, adv. 376
fórn, sb. f. 222
forneskja, sb. f. 121
forráð, sb. n. 126
forrǽði, sb. n. 126
Fors/Foss, prop.m. 127, 205
fortala, sb. f. 126
forvitna, vb. sv. 302
foryfla, vb. sv. 307
fóstbróðir, sb.m. 105, 123, 143,

220, 226, 420
fóstra, vb. sv. 302–3
fóstrfaðir, sb.m. 226
fóstri, sb.m. 106, 113
fótaǫl, sb. f. 290
fóthvatr, adj. 234
fótr, sb.m. 113, 122, 124, 204,

219–20, 290
frá, præp. 35, 45, 100, 104, 113,

126, 143, 148, 368, 395, 403,
472

Frakkland, prop. n. 108
fráleikr, sb.m. 218
fráligr, adj. 234
fram, adv. 48, 142–43, 240, 300,

376, 379–80, 396
framan, adv. 374
framarla, adv. 203, 374
framarliga, adv. 376
framar(r), adv. komp. 384
framkoma, vb. st. 298
framkvǽmð, sb. f. 133, 137, 143,

222
framkvǽmðarmaðr, sb.m. 125,

214
framliga, adv. 376
frammi, adv. 119
framr, adj. 137, 234
frár, adj. 233–34
fráskili, adj. 235
frásǫgn, sb. f. 122, 142–43, 222,

291
fráverandi, adj. 472

fregna, vb. st. 299–300
freista, vb. sv. 306
frekliga, adv. 376
frekr, adj. 137, 234
frelsa, vb. sv. 306–7
fremja, vb. sv. 304–5, 342, 346
fresta, vb. sv. 302, 306
freta, vb. st. 108, 153–54, 299
frétt, sb. f. 111, 113, 222
frétta, vb. sv. 306
friða, vb. sv. 302
fríðendi, sb. n. 120, 162
friðliga, adv. 215, 376
friðr, sb.m. 110, 137–38, 219
fríðr, adj. 133, 138, 234, 398, 401
friðsamliga, adv. 376
frískr, adj. 138
frjálsligr, adj. 472
fróðr, adj. 139
frost, sb. n. 139
frostaþing, sb. n. 139
frostuþingslag, sb. n. 139
frýja, vb. sv. 304
frǽgð, sb. f. 111
frǽgðarfǫr, sb. f. 222
frǽgðarverk, sb. n. 106
frǽgr, adj. 46, 111, 137, 188,

233–34
frǽndasveit, sb. f. 222, 224
frǽndi, sb.m. 47, 110, 112–13,

137, 220, 225, 398
frǽndkona, sb. f. 46, 139
frǽndsemi, sb. f. 137
frǿkn, adj. 140
fugl, sb.m. 163, 396
fullkominn, adj. 233
fullr, adj. 118, 132, 208
fullting, sb. n. 118
fulltingja, vb. sv. 306
fúna, vb. sv. 302
fundr, sb.m. 121, 129–30, 197,

225
fúsliga, adv. 376
fúss, adj. 127, 209, 234
fylgð, sb. f. 119, 186, 214,

222–23, 290
fylgja, vb. sv. 186, 214, 306
fylking, sb. f. 46, 73, 113, 131, 162,

221–23, 472
fylkir, sb.m. 131
fylkja, vb. sv. 114, 185, 192, 306
fylla, vb. sv. 306–7
fyllr, sb. f. 223
fyr, præp. 46–7, 104, 113, 126,

141, 144, 368–70, 396, 402,
421

fyrgera, vb. sv. 143, 306
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fyri(r), præp./adv. 46–7, 115–16,
141, 143, 167, 176, 240,
368–69, 374, 396, 400, 402

fyr(ir) austan, præp. 368–69
fyr(ir) framan, præp. 47, 369
fyr(ir) innan, præp. 143, 369
fyr(ir) ofan, præp./adv. 143, 369,

374
fyr(ir) sunnan, præp. 369
fyr(ir) útan, præp. 143–44, 369
fyr(ir) vestan, præp. 369
fyr(ir) því at, konj. 387
fyrirfara, vb. st. 300
fyrirmaðr, sb.m. 115
fyrirmǽla, vb. sv. 306
fyrirráðsmaðr, sb.m. 125
fyrirrúm, sb. n. 116, 125–26
fyrirsǫngskápa, sb. f. 129
fyriskógr, sb.m. 217
fyrláta, vb. st. 302
fyrr, adv. komp. 46, 143, 376,

379, 384, 472
fyrr en, konj. 126, 386
fyrri, adj. komp. 125, 234
fyrri, adv. komp. 46, 384
fyrri en, konj. 386
fyrst, adv. sup. 384
fyrstr/-i, num. ord. 143, 295
fýsa, vb. sv. 306
fǽð, sb. f. 113, 222
fǿða, vb. sv. 306
fǿra, vb. sv. 46, 111, 123, 142, 202,

238, 306
fǿrleikr, sb.m. 218
fǿrr, adj. 111, 126, 472
fǫðurbróðir, sb.m. 226
fǫðurfaðir, sb.m. 227
fǫðurleifð, sb. f. 222
fǫgnuðr/fagnaðr, sb.m. 113, 128,

202, 219
fǫr, sb. f. 123–24, 126, 202,

221–23, 290–91, 398, 400–1
fǫrunautr, sb.m. 139
fǫruneyti, sb. n. 73, 120, 131, 139

G
gá, vb. sv. 303, 311–12, 346
gabb, sb. n. 134
gabba, vb. sv. 134, 302–3
gala, vb. st. 300
galeið, sb. f. 111, 135, 223–24
galgatré, sb. n. 177, 225
galli, sb.m. 46
gamall, adj. 118, 232, 234, 276,

279
gammi, sb.m. 119
gang, sb. n. 134

ganga, vb. st. 46–7, 81, 108–9,
114–15, 117–18, 135–36, 160,
187, 192, 301–2, 352, 389, 472

Garðar, prop.m. pl. 148
garðr, sb.m. 133, 207, 217, 290
garðshlið, sb. n. 187
gata, sb. f. 120, 124
Gautland, prop. n. 46
gefa, vb. st. 47, 113–14, 129, 132,

184, 210, 228, 299, 342, 352,
472

gegn, adj. 187
(í) gegn, præp./adv. 174, 368–69
gegna, vb. sv. 133, 182, 306–7
gegnt, adv. 187
(í) gegnum, præp./adv. 111, 122,

134, 174, 369
geimi, sb.m. 107
Geirrøðr, prop.m. 116, 122–23,

125
Geirsteinn, prop.m. 127, 142,

148
geirþorinn, adj. 233
geisa, vb. sv. 302
geit, sb. f. 223
gelda, vb. sv. 306–7
gengr, adj. 233
gera, vb. sv. 46–7, 111, 114,

122–26, 128, 134, 142,
153, 169–71, 185–86, 202,
238–39, 306–10, 342, 346,
348, 352–54, 396, 398, 401,
403, 411, 472

gerð, sb. f. 111, 124, 169–70, 221
Gerðr, prop. f. 148
-gerðr, prop. f. 230
gerviligr, adj. 113, 124, 134,

169–71, 186, 234
geta, vb. st. 110, 112, 114, 124,

128, 133, 159, 207, 210, 240,
299, 342, 389

getsǫk, sb. f. 134, 222
geyma, vb. sv. 306
Geysa, prop. f. 148
geysa, vb. sv. 306
Giffarðr, prop.m. 113
gilli, prop.m. 114
gína, vb. st. 296
ginna, vb. sv. 306
gipt, sb. f. 183–84
gipta, sb. f. 47, 116
gipta, vb. sv. 46, 306
giptumikill, adj. 105
giptuvǽnligr, adj. 234
girkr, sb.m. 117, 206
girna, vb. sv. 306
girnd, sb. f. 103, 213

Gísl, prop.m. 229
Gísli, prop.m. 229
gista, vb. sv. 306
gisting, sb. f. 222
Gizki, prop.m. 133, 209
Gizurr, prop.m. 125, 133
gjaffalr, adj. 113
gjald, sb. n. 46
gjalda, vb. st. 132, 296, 298
gjalfrstóð, sb. n. 205
gjalla, vb. st. 298
gjarn, adj. 116, 234
gjarna, adv. 380
gjarnan, adv. 380
gjarnsamliga, adv. 376
gjósa, vb. st. 297
gjǫf, sb. f. 113, 122, 221–23,

290–91, 400
glata, vb. sv. 302
glaumherðandi, sb.m. 220
gleðja, vb. sv. 304
(g)líkliga, adv. 187, 376
(g)líkligr, adj. 108–9, 114, 185,

187, 234
(g)líkr, adj. 187, 234, 396, 421
glóa, vb. sv. 302–3
glóð, sb. f. 223
glotta, vb. sv. 312
Glúmsson, prop.m. 127
glymbrúðr, sb. f. 222
glǽsa, vb. sv. 306
glǽsiliga, adv. 376
Glǽsirófa, prop. f. 47
gløggliga, adv. 114, 171, 376
gløggr, adj. 109, 114, 124, 134,

171, 185–86, 233–34
gnógr, adj. 187
gnótt, sb. f. 123, 187, 222
gnóttafullr, adj. 187
gnýr, sb.m. 120, 125, 131, 187
gnǽfa, vb. sv. 187, 302, 306
goð/guð, sb.m. 114, 138, 141,

148, 163–64, 207, 472
goð/guð, sb. n. 148, 163–64,

472–73
góðgerning, sb. f. 124, 169–70
góðgirnd, sb. f. 203, 222
goði, sb.m. 114, 148–49
Goðina-/Guðinason, prop.m.

46, 114, 126, 229
Goðini/Guðini, prop.m. 46,

148, 163, 229
góðr, adj. 110–11, 128, 138, 142,

148, 234–36
góðrǽði, sb. n. 202
góðvili, sb.m. 123, 221
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Goð(þ)ormr/Guttormr, prop.m.
114–15, 128, 148–49, 164,
211, 229

Goð(þ)ormsdóttir/Guttormsdóttir,
prop. f. 115, 229

golf, sb. n. 122
góll, adj. 234
gómi, sb.m. 123
gotni, sb.m. 46
gráðr, sb.m. 122, 156–57
grafa, vb. st. 142, 300
gráligr, adj. 142, 234
gramr, sb.m. 46, 114, 143, 219
grár, adj. 176
gras, sb. n. 473
gráta, vb. st. 302
grautartrog, sb. n. 139
grautr, sb.m. 114, 128, 134, 210
Grégóríús, prop.m. 111, 114,

144, 148, 161
greiða, vb. sv. 306
grein, sb. f. 111, 222
greina, vb. sv. 306
greiniliga, adv. 376
greip, sb. f. 223
greppr, sb.m. 124
greypliga, adv. 376
grið, sb. n. 46, 138
grikkjaherr, sb.m. 205
grikkjakonungr, sb.m. 47, 108,

205
grikkr, sb.m. 205–6
grikkska, sb. f. 206
Grikland, prop. n. 206
grimmleikr, sb.m. 119, 138, 218
grimmliga, adv. 376
grimmr, adj. 119, 146
grípa, vb. st. 137, 239, 296
gripr, sb.m. 219
gríss, sb.m. 114, 138, 290
grjót, sb. n. 47, 132
grjótflaug, sb. f. 222
Grjótgarðr, prop.m. 142, 148
grópasamliga, adv. 376
gruna, vb. sv. 141, 302–3, 313
grund, sb. f. 222
grunr, sb.m. 141
gruntrauðr, adj. 234
grǿða, vb. sv. 306
grǿta, vb. sv. 306
grǫf, sb. f. 139, 222
grǫptr, sb.m. 183–84
guð, sb.m. se goð, sb. m.
guð, sb. n. se goð, sb. n.
Guðbrandr, prop.m. 142, 164
Guðbrandsdalir, prop.m. pl. 121

Guðinason, prop.m. se Goðina-
son, prop. m.

Guðini, prop.m. se Goðini,
prop. m.

guðr, sb. f. 120, 223
Guðríðr, prop. f. 164, 229
Guðrøðr, prop.m. 124
guðvefr, sb.m. 113
gull, sb. n. 118, 129, 132, 164, 396
gullauðigr, adj. 232
gullbúinn, adj. 233
gullhringr, sb.m. 105, 115,

137–38, 148
gullinn, adj. 233
gullmunnaðr, adj. 128
gullrekinn, adj. 233
gullroðinn, adj. 233
Gunnarr, prop.m. 114, 148
Gunnhildr, prop. f. 148
gunnþorinn, adj. 233
Gyðuson, prop.m. 219
gýgr, sb. f. 185, 223
gylðir, sb.m. 132, 218
gylla, vb. sv. 306–7
gyllhals, sb.m. 104
gyltr, sb. f. 118, 223
gyrða, vb. sv. 106, 115, 167,

306–7
Gyrðr, prop. f. 148
Gyrgir, prop.m. 114, 148
gǽfa, sb. f. 114
gǽfumaðr, sb.m. 113
gǽta, vb. sv. 111–12, 306, 386
gǿða, vb. sv. 306
gǿðı, sb. n. 113
gørr, adv. komp. 124, 169–71,

185, 380
gørsema?, sb. f. 162, 170
gørsemi, sb. f. 111, 114, 116, 119,

123–24, 126, 134, 142, 162,
169–71, 186, 202, 221, 403

gørva, vb. sv. 308, 401
gǿzka, sb. f. 124, 132, 207
gǫfugr, adj. 142, 232, 234
gǫrla/gørla, adv. 122, 124,

169–70, 374, 380
gǫrr, adj. 169
gǫrr/gørr/gerr, adj. 111, 124,

170, 233–34
gǫrrǽði, sb. n. 169–70
gǫrva/gørva, adv. 113, 122, 124,

134, 169–71, 186, 380, 402
gǫrvalla, adv. 171
gǫrvallr, adj. 122, 169

H
há, vb. sv. 302–3, 311–12

hadda, sb. f. 110
háðung, sb. f. 222
haf, sb. n. 113–14
hafa, vb. sv. 46–8, 107, 109, 113,

123, 129–30, 133–34, 136, 142,
177, 183–84, 238, 311–13, 326,
333, 346, 352, 386, 389, 395,
401, 472–73

hafna, vb. sv. 302
hafr, sb.m. 141, 291
hagleikr, sb.m. 218
hagliga, adv. 376
hagligr, adj. 234
hagr, adj. 234
Hákon, prop.m. 46, 115, 148,

230
hála, adv. 108, 176, 374
halda, vb. st. 47, 111, 118–19, 132,

134, 240, 301–2, 342, 352
háleygr, sb.m. 114, 185
Halfdan(r), prop.m. 119
Halfr, prop.m. 46
halfr, adj. 113, 154, 184
halfþrítugr, adj. 163
halla, vb. sv. 302
Halland, prop. n. 133
Halldórr, prop.m. 118, 123, 125,

148, 202, 230
Halli, prop.m. 148–49, 230
hallmǽla, vb. sv. 306
hallr, sb.m. 48
Hallr, prop.m. 132, 148
Hallsteinn, prop.m. 148
Hallsteinsson, prop.m. 142
Hallvarðr, prop.m. 132
halmr, sb.m. 118, 290
hals, sb.m. 101, 108, 154
haltr, adj. 118
hamall, adj. 232
hamarskáld, sb. n. 144
hámessa, sb. f. 127
hamstoli, adj. 235
handgenginn, adj. 233
handlaug, sb. f. 222–23
handsal, sb. n. 121, 182, 207
handtaka, vb. st. 121, 182, 300
hanga, vb. st. 160, 301–2
hann, pron. pers. 46–7, 84,

100, 107, 115, 122, 127, 135,
139–40, 142, 145, 148–49,
159, 238, 243–46, 360,
395, 398, 402–3, 405, 411,
419–21, 471–73

happ, sb. n. 125
hapt, sb. n. 113, 184
hár, sb. n. 125
hár, adj. 46–7, 108, 113, 233–34
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Haraldr, prop.m. 35, 46–7, 115,
118, 132, 145, 148–49, 207,
230

Haraldsdýfliza, prop. f. 132
harðfengi, sb. f. 113
harðleikinn, adj. 233
harðliga, adv. 376
harðmóðigr, adj. 232
harðr, adj. 46, 115, 234
háreysti, sb. n. 131
hárfagr, adj. 107
harka, vb. sv. 303
harma, vb. sv. 302
harmdauði, adj. 235
harmr, sb.m. 290
harmvesall, adj. 232
hárslitr, sb.m. 219
háseti, sb.m. 110
háski, sb.m. 348
háskrautr, adj. 47
hata, vb. sv. 302
hátta, vb. sv. 302
háttr, sb.m. 111–12, 257, 259
haugr, sb.m. 111, 131, 175
haukr, sb.m. 124, 175
hauksnjallr, adj. 47
hauldr, sb.m. 109, 118, 134, 174,

182, 214–15
hauss, sb.m. 127
heðan, adv. 111, 122, 161, 368, 374
heðra, adv. 380, 402
hea, vb. st. 131–32, 300–1
hea, vb. sv. 238
hefna, vb. sv. 106, 306–7
hegat, adv. 382
Heiðabýr/-bǿr, prop.m. 228
heiðingi, sb.m. 221
heiðinn, adj. 233, 473
heiðmǽrr, adj. 113, 168
heiðni, sb. f. 111
heiðr, sb. f. 222–23
heilagr, adj. 47, 118, 148–49, 185,

232
heill, adj. 46, 115, 234
heilsa, vb. sv. 302
heilsun, sb. f. 221
heim, adv. 46, 376
heiman, adv. 374
heimfǫr, sb. f. 222
heimill, adj. 118, 232, 234
heimkváma, sb. f. 158
heimr, sb.m. 119, 127
heimta, vb. sv. 306–7
heimván, sb. f. 122, 157, 222, 228
Heinrekr, prop.m. 148–49
heipt, sb. f. 183–84, 222
heit, sb. n. 291

heita, vb. st. 111–12, 160, 210,
239–40, 301, 325, 342, 352,
472

heita, vb. sv. 302
heitr, adj. 116, 128, 146
heitsa, adj. 235
heitun, sb. f. 221
hel, sb. f. 116, 223
heldr, adv. komp. 118–19, 132,

148, 208, 376
helga, vb. sv. 302
hella, vb. sv. 306
hellir, sb.m. 118, 127, 218, 290
hellisdyrr, sb. f. pl. 223–24
helzt, adv. sup. 384
henda, vb. sv. 306–7
hengja, vb. sv. 214, 306
hepta, vb. sv. 183–84, 306
hepti, sb. n. 183
hér, adv. 47, 111, 141–42, 297,

300, 376, 380, 472
herað, sb. n. 161
herbergi, sb. n. 108, 225
Herdís, prop. f. 148
herða, vb. sv. 306
herðr, sb. f. 221, 223
herfang, sb. n. 104, 106
herja, vb. sv. 302–3
herklǽði, sb. n. 111
hermannligr, adj. 234
hermiliga, adv. 376
hérna, adv. 141, 380
hernaðr, sb.m. 128, 219, 290
hernenninn, adj. 233
herr, sb.m. 110, 115, 126, 218,

225, 290, 398
herra, sb.m. 114–15, 125–26,

148–49, 225, 396, 472
herskár, adj. 133, 234
herskip, sb. n. 141
hertekinn, adj. 233
hertogi, sb.m. 122
hérvist, sb. f. 222
herǫr, sb. f. 223
hestr, sb.m. 34–5, 135, 290
heyja, vb. sv. 304
heyra, vb. sv. 111, 238, 240, 306
higat, adv. 382
hildr, sb. f. 223
-hildr, prop. f. 230
himinn, sb.m. 144
hindri, adj. komp. 234
hingat, adv. 162, 382
hinn, pron. dem. 253, 288, 420,

472
hinn, art. def. 472
hinnug, adv. 382

hirð, sb. f. 120, 222–23, 290–91
hirða, vb. sv. 306
hirðmaðr, sb.m. 119–20, 133,

137, 140–41, 220, 291
hirðvist, sb. f. 129
Hítrar, prop. f. pl. 210
hitta, vb. sv. 131, 306, 311, 421
hjá, præp. 104, 370
hjala, vb. sv. 15, 302–3
hjaldrgegninn, adj. 233
hjalmfaldinn, adj. 233
hjalmr, sb.m. 47, 154, 290
hjalpa, vb. st./sv. 124, 201, 298,

302–3
hjarlsókn, sb. f. 222
hjarta, sb. n. 115, 225
hjǫlp, sb. f. 113, 154
hjǫrr, sb.m. 47, 113, 124, 218
hlað, sb. n. 115, 188
hlaða, vb. st. 187, 300
Hlaðir, prop. f. pl. 187
hlamm, sb. n. 119, 188
hlanna, vb. sv. 187, 302
hlass, sb. n. 187
hlaup, sb. n. 114, 187
hlaupa, vb. st. 46, 111–12, 118,

124, 187–88, 301, 400
Hleiðr, prop.m. 188
hlenni, sb.m. 187
Hlér, prop.m. 187
Hlésey, prop. f. 187
hleypa, vb. sv. 187, 306
hleypikjóll, sb.m. 188
hlíð, sb. f. 187, 222
hlið, sb. n. 187
hliðdyrr, sb. f. pl. 187, 223
hlíðrǿkjandi, sb.m. 187
hlíf, sb. f. 187–88, 221
hlífa, vb. sv. 187, 306
hlífskjǫldr, sb.m. 187
hlíftrauðr, adj. 187
hlíta, vb. sv. 118, 187–88, 306
hlítstyggr, adj. 187
hljóð, sb. n. 115, 187–88, 473
hljóðgreip, sb. f. 137, 188, 223
hljóðlyndr, adj. 187
hljóðr, adj. 128, 187–88
hljóta, vb. st. 118, 187–88, 210,

297
hlumr, sb.m. 187
hlunnr, sb.m. 187
hluta, vb. sv. 118, 187, 302
hluti, sb.m. 118, 187
hlutr, sb.m. 47, 114, 118, 128–30,

187–88, 210, 225, 259, 291,
473

hlý, sb. n. 131, 187, 225
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hlýða, vb. sv. 110, 115–16, 118,
187–88, 239, 306, 342

hlýr, sb. n. 187–88
Hlýrskógsheiðr, prop. f. 187, 229
hlǽja, vb. st. 115, 123, 168,

187–88, 240, 300
hlǿgi, sb. n. 187
hlǿgja, vb. sv. 168
hlǿgligr, adj. 188, 234
Hlǫkk, prop. f. 187
hnakki, sb.m. 114–15
hnarreistur, adj. 192
hneftafl, sb. n. 114
hneigja, vb. sv. 185, 306, 348
hneisuliga, adv. 376
hneitir, sb.m. 114
hnekkir, sb.m. 46, 115, 407
hnekkja, vb. sv. 114–15, 306
hneykir, sb.m. 46, 407
hníga, vb. st. 111, 115, 120, 188,

296, 421
hníga, vb. sv. 306
hnípa, vb. sv. 306
hníta, vb. st. 296
hnyggja, vb. st. 298
hnykkja, vb. sv. 115, 306
hoddǫrr, adj. 233
hóf, sb. n. 46, 123
hófligr, adj. 234
hógliga, adv. 376, 384
hógligar(r), adv. komp. 384
holmbúi, sb.m. 46
Holmgarðr, prop.m. 142
holmr, sb.m. 47
hon, pron. pers. 111, 115,

120–22, 134, 139–40, 145,
163, 176, 238, 246–47, 386,
398, 403, 411, 471–72

horfa, vb. sv. 312
hornskógr, sb.m. 217
hót, sb. n. 123, 210
hrafn, sb.m. 115, 121, 143
hrafngrennir, sb.m. 142
Hranadóttir, prop. f. 142
Hranason, prop.m. 142
hrang, sb. n. 47, 115
Hrani, prop.m. 148
hrapa, vb. sv. 302
hrauðung, sb. f. 223
hraustleikr, sb.m. 125, 188, 218
hraustr, adj. 115, 135
hregg, sb. n. 225
Hreiðarr, prop.m. 115, 135, 140,

148, 230
Hreiðarsson, prop.m. 127
hreinlífismannalíf, sb. n. 136

hreinsa, vb. sv. 115, 125, 188,
302–3

hreysta, vb. sv. 306
hríð, sb. f. 115, 125, 137–38, 188,

222
hrinda, vb. st. 115, 298
hringabrynja, sb. f. 137
Hringaríki, prop. n. 125
hringja, vb. sv. 306
hringr, sb.m. 46, 125, 137–38,

290
Hringunes, prop. n. 125
hrís, sb. n. 127, 138
hrískjarr, sb. n. 137, 205
hrísrunnr, sb.m. 120
(h)rjá, vb. sv. 302–3, 311–12, 342
hrjóða, vb. st. 115, 125, 188, 207,

297
hrjóta, vb. st. 115, 297
hróðr, sb.m. 115, 139
hroka, vb. sv. 302
hrósa, vb. sv. 115, 139, 302–3
hross, sb. n. 127, 139, 208
hrotgarmr, sb.m. 46
hrotti, sb.m. 115
hruma, vb. sv. 302
hrumligr, adj. 116, 234
hryggbrotinn, adj. 233
hryggð, sb. f. 114
hryggr, adj. 114, 233–34
hryggva/-ja, vb. sv. 306–7
hrǽða, vb. sv. 306
hrøkkva, vb. st. 115, 117, 134, 136,

192, 298
hrøkkviskafl, sb.m. 138, 192
hrǿriligr, adj. 473
hrǫnn, sb. f. 222
húfr, sb.m. 129
huga, vb. sv. 306, 346
hugarótti, sb.m. 140
hugboð, sb. n. 122
hugdyggr, adj. 233
-hugð, sb. f. 130, 166
hugfullr, adj. 118
huggan, sb. f. 221
hugkvǽmliga, adv. 137, 376
hugkvǽmligr, adj. 46, 234
hugkvǽmr, adj. 137
hugleiða, vb. sv. 306
hugna, vb. sv. 302
hugr, sb.m. 473
hugsa, vb. sv. 302–3
húkr, sb.m. 114, 192
hundr, sb.m. 47, 140
hundrað, sb. n. 295
hurð, sb. f. 47, 115, 222, 290
hurðarbak, sb. n. 117

hús, sb. n. 115, 127, 144, 224
húsfreyja, sb. f. 127, 144
húskarl, sb.m. 118, 124
húsþing, sb. n. 133
hvaðan, adv. 374
hvar, adv. 376
hvarfa, vb. sv. 302
hvarfla, vb. sv. 302
hvárgi/hvárigr, pron. indef. 262,

272–73, 275
hvárr, pron. indef. 107, 121, 130,

203, 262, 273
hvárr, pron. int. 285
hvárrtveggi, pron. indef. 46, 114,

204, 262, 273–74, 472
hvars, konj. 386, 389
hvárt, adv. 386
hvárt, konj. 47, 140, 143, 386
hvár(t)ki, konj. 386
hvat, pron. int. 46–7, 107, 115,

129, 285
hvata, vb. sv. 302
hvatki, pron. indef. 262, 273
hvatla, adv. 374
hvatleikr, sb.m. 108, 217–18
hvatr, adj. 234
hvatvetna/hvetvetna, pron. indef.

156, 262, 275
hvegi, adv. 374
hvenǽr, adv. 172
hverfa, vb. st. 298
hvergi, pron. indef. 262, 273–75
hvergi, adv. 374
hvernig, adv. 382
hvernin(n), adv. 382
hvernug, adv. 108, 382
hverr, pron. indef. 47, 125–26,

160, 262, 275, 398, 411, 473
hverr, pron. int. 115, 121, 126,

259, 285, 300
hversdagliga, adv. 376
hversu, adv. 127, 141–42, 205–6,

376
hvetja, vb. sv. 304–5
hvetvetna, pron. indef. se hvat-

vetna, pron. indef.
hví, adv. 138, 376, 472
hvíla, vb. sv. 103, 213, 306–7
hvíld/hvílð, sb. f. 110, 182
hvílíkr, pron. int. 285
hvima, vb. sv. 47, 302
hvínandtorði, sb.m. 121, 182
hvirfingr, sb.m. 217
Hvítabýr, prop.m. 228
hvítadagr, sb.m. 106
hvítjarpr, adj. 107
hvítr, adj. 116
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hvǫt, sb. f. 122, 222
hýða, vb. sv. 306
hyggiliga, adv. 376
hyggja, vb. sv. 46, 114, 186, 238,

304–6, 346
hylja, vb. sv. 304–6
hylla, vb. sv. 306
hylma, vb. sv. 306
hǽð, sb. f. 114, 222
hǽðiligr, adj. 234
hǽtta, vb. sv. 47, 306
hǽttr, adj. 128
hǿfa, vb. sv. 306
hǿfendi, sb. n. 162
hǿfi, sb. n. 132, 225
hǿfiliga, adv. 376
hǿfiligr, adj. 234
hǿgendi, sb. n. 162
hǿgr, adj. 233–34
hǿgri, adj. komp. 234
hǿla, vb. sv. 306–7
hǫfða, vb. sv. 128, 302
hǫfðahlutr, sb.m. 187
hǫfðingi, sb.m. 221
hǫfn, sb. f. 222, 290–91
hǫfuð, sb. n. 47, 110, 114, 122,

124
hǫfugr, adj. 232
hǫggspjót, sb. n. 19, 114
hǫggva, vb. st. 114, 124, 134, 136,

186, 301
hǫlðr, sb.m. 109, 118, 134, 174,

182, 214–15
hǫll, sb. f. 120, 222, 290–91, 398
hǫnd, sb. f. 107, 110, 115–16,

120, 122, 202, 222–25,
290–91, 300, 468

hǫnk, sb. f. 222–23, 291
hǫrbrekka, sb. f. 112
Hǫrða-Knútr, prop.m. 192
hǫrfa, vb. sv. 302–3
hǫrmuliga, adv. 376
hǫrmuligr, adj. 234
hǫrmung, sb. f. 222
hǫttr, sb.m. 128, 290

I
í, præp./adv. 19, 46–7, 104,

115–17, 150, 163, 259, 300,
370, 386, 393, 472–73

í frá, præp. se frá, præp.
í gegn, præp./adv. se gegn,

præp./adv.
í gegnum, præp./adv. se gegnum,

præp./adv.
í milli, præp. se milli, præp.
í mót, præp. se mót, præp.

í móti, præp. se móti, præp.
íðglíkr, adj. 187
iðra, vb. sv. 303
iðri, adj. komp. 234
ifa, vb. sv. 163, 302
iflauss, adj. 163
-igr, adj. 232
íhuga, vb. sv. 114, 302–3
-ill, adj. 232
illa, adv. 115–17, 163, 376
illgerðamaðr, sb.m. 170
illiliga, adv. 376
illr, adj. 115–17, 125–26, 129, 163,

234–35
Illugi, prop.m. 148
illvirki, sb. n. 115, 163
ilvegr, sb.m. 185, 217–18
-ing, sb. f. 221–23
Ingi, prop.m. 117, 148, 230
Ingibjǫrg, prop. f. 117, 229
Ingigerðr, prop. f. 117, 230
Ingimarr, prop.m. 141–42, 148,

205
Ingimundr, prop.m. 148
Ingiríðr, prop. f. 117, 229
ingjan, sb. f. 221
-ingr, sb.m. 217
-inn, adj. 233
-inn, art. enkl. 289–94, 426
inn, adv. 117, 122, 376
inna, vb. sv. 121, 197, 302, 306–7
innan, præp./adv. 121, 370, 374
innar(r), adv. komp. 384
innganga, sb. f. 121
inniliga, adv. 376
innsigli, sb. n. 120
innþrǿnd(i)r, sb.m. pl. 173, 220
innþrǿnzkr, adj. 173, 208
Ísland, prop. n. 132, 145
íslenzkr, adj. 116, 121, 132
ísmǫl, sb. f. 222
íss, sb.m. 127
it/þit, pron. pers. 108–9, 117,

133, 181, 210, 238, 242, 325,
329, 333, 338, 468

ítarligr, adj. 234
ítrmannligr, adj. 234
Ívarr, prop.m. 46, 116–17,

125–26, 142, 148
Ívarsson, prop.m. 127, 130
Íviza, prop. f. 47
íþrótt, sb. f. 110, 117, 212, 222

J
já, adv. 117
jafn, adj. 46, 116–17, 119, 184,

201, 234–35

jafna, vb. sv. 302
jafnan, adv. 117, 145, 184, 374,

376, 472
jafnborinn, adj. 233
jafndýrligr, adj. 234
jafngóðr, adj. 121
jafngreypliga, adv. 376
jafnhár, adj. 233
jafnhryggr, adj. 114, 233
jafnmargr, adj. 119, 144, 184, 201
jafnmenni, sb. n. 111
jafnmǽli, sb. n. 115
jafnráðugr/-igr, adj. 184, 201, 232
jafnsnemma, adv. 160, 382
jafntíguligr, adj. 234
jafnvel, adv. 382
jaga, vb. sv. 302
Jamtaland, prop. n. 47
jamtr, sb.m. 173, 219
jarða, vb. sv. 302
jarðhús, sb. n. 127, 130, 144, 206
Jarizleifr, prop.m. 132, 144, 148,

209
jarl, sb.m. 45, 116–19, 148–49,

174, 203, 225, 290
jarlaskáld, sb. n. 148–49
jarldómr, sb.m. 48, 118–19, 123,

203, 217, 290
jarldómsgjǫf, sb. f. 222, 291
Jarlmaðr, prop.m. 118, 133
jarlsnafn, sb. n. 119
jarlsson(r), sb.m. 148–49
járn, sb. n. 107, 156, 159, 203
járnfestr, sb. f. 121, 221, 223
járnǫturr, sb.m. 472
járnsmiðr, sb.m. 107, 202, 204
jartegna, vb. sv. 303, 306
jarteign, sb. f. 116, 142, 222, 303
ját(t)a, vb. sv. 46, 302–3, 311–12,

397, 400
Játvarðr, prop.m. 135
Jó(a)n, prop.m. 148, 176, 229
Jó(a)nsson, prop.m. 127, 149,

229
Jó(a)nsvellir, prop.m. pl. 229
jóladagr, sb.m. 116
jólagjǫf, sb. f. 221
jólaptann, sb.m. 120
jólavist, sb. f. 222
Jórsalaferð, sb. f. 117
jóti, sb.m. 122
jungfrú, sb. f. 141, 224
jungfrúva, sb. f. 141
jǫfurr, sb.m. 47, 117, 125–26, 143
jǫrð, sb. f. 120, 134, 204, 221–23,

290, 398
jǫtunn, sb.m. 123, 130, 177
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K
-k, pron. pers. enkl. 47, 114, 192,

238–39, 329, 397
kala, vb. st. 300
kaldnet, sb. n. 225
kalla, vb. sv. 117, 300, 302–3, 329
kanna, vb. sv. 302
kapp, sb. n. 124, 135
kappsamliga, adv. 376
kappsfullr, adj. 124
Kárason, prop.m. 219
karl, sb.m. 117–18, 203
Karl, prop.m. 109, 118
kasta, vb. sv. 210, 302–3
kaup, sb. n. 134
kaupa, vb. sv. 111, 113, 124, 183,

306, 313
kaupeyrir, sb.m. 111, 131, 175
kaupferð, sb. f. 222
kaupstaðr, sb.m. 107
keisari, sb.m. 127, 142
kenna, vb. sv. 103, 117, 213,

306–7
keppa, vb. sv. 124, 135, 306
keptr, sb.m. 183
kerling, sb. f. 203, 223
ketill, sb.m. 290
keyra, vb. sv. 306
kið, sb. n. 225
kilting, sb. f. 118, 222–23
kippa, vb. sv. 124, 135, 306
kirkja, sb. f. 47
kirkjugerð, sb. f. 170
kirkjusókn, sb. f. 222
kjaptr, sb.m. 183
kjósa, vb. st. 297, 325
kjǫt, sb. n. 133, 208
klakklauss, adj. 109
klappa, vb. sv. 135, 302
klífa, vb. st. 296
Kliflǫnd, prop. n. 107
klingruauga, sb. n. 107, 139, 225
kljúfa, vb. st. 297
kló, sb. f. 222–23
klǽða, vb. sv. 306
klǽði, sb. n. 106, 108, 118
kløkkr, adj. 109, 122, 136–37, 233
klǫpp, sb. f. 222
knapphǫfði, sb.m. 113, 124, 192
knár, adj. 192
kné, sb. n. 192, 225
knega, vb. prtprs. 192, 312–13
knía, vb. sv. 192, 306
knífr, sb.m. 192, 217, 290
knútr, sb.m. 192
Knútr, prop.m. 132, 192, 208
knýja, vb. sv. 131, 192, 304–6

knýta, vb. sv. 192, 306
knýtlingr, sb.m. 192
knǫrr, sb.m. 117, 192, 205
Kolbeinn, prop.m. 148, 204
Kolbeinsson, prop.m. 127
Kolumkilli, prop.m. 129
koma, vb. st. 46–7, 109, 111–12,

117, 122–24, 131–33, 137,
139, 144–45, 157–59, 165,
171, 202, 210, 298–300, 352,
355–57, 396, 398, 400, 402,
405, 419, 473

kona, sb. f. 108, 117, 120–22, 125,
136–37, 139–40, 224–25

kóngr, sb.m. 218
konungaeign, sb. f. 117, 187, 222
konungastefna, sb. f. 224
konungborinn, adj. 233
konungdómr, sb.m. 217, 290
konungliga, adv. 376
konungligr, adj. 234
konungr, sb.m. 35, 46–8,

81, 104, 117, 120, 122, 127,
129, 135, 144–45, 148–49,
189–90, 217, 225, 228, 259,
290–91, 300, 360, 386, 398,
411, 473

konungsbróðir, sb.m. 226
konungsdóttir, sb. f. 145, 149
konungseign, sb. f. 47
konungsgjǫf, sb. f. 222, 290
konungshirð, sb. f. 222
konungshǫll, sb. f. 222
konungslykill, sb.m. 108
konungsmóðir, sb. f. 119, 139
konungsskip, sb. n. 127
konungsson(r), sb.m. 127,

148–49
konungsstarf, sb. n. 135
konungsstofa, sb. f. 120, 135
konungsvígsla, sb. f. 131, 185
konungsørendi, sb. n. 171
kórr, sb.m. 217, 290
kosta, vb. sv. 302
kostnaðr, sb.m. 219
kostr, sb.m. 109, 135, 219
Kotkarl, prop.m. 148
krákunef, sb. n. 225
kraptr, sb.m. 113, 184
krea, vb. sv. 142, 304–5
kringja, vb. sv. 137, 306
kringlóttr, adj. 128
kristinn, adj. 233
kristni, sb. f. 138
krjúpa, vb. st. 117, 297
kross, sb.m. 139
kúga, vb. sv. 302

kuggr, sb.m. 47, 114
kunna, vb. prtprs. 120, 198, 239,

312–13, 315, 329, 400
Kunnaktir, prop. n. 116
kunnigr, adj. 108, 117, 120–21,

185, 232
kunnleiki, sb.m. 218
kunnliga, adv. 376
kunnusta, sb. f. 120
kurteisligr, adj. 234
kurteiss, adj. 234
kútr, sb.m. 209
kúza, sb. f. 132, 209
kúzi, sb.m. 209
kváma, sb. f. 125, 136, 158
kvánfang, sb. n. 136, 143
kvánga, vb. sv. 136, 143, 302–3,

348
kveða, vb. st. 122, 125, 129,

131–33, 136–37, 139, 141, 143,
148–49, 155, 157–59, 165,
192, 207, 210, 240, 299, 329,
350, 352, 358, 360, 394–96,
400, 411, 472–73

kveðja, sb. f. 137, 148
kveðja, vb. sv. 115, 125, 128, 133,

136, 143, 155, 182, 304–5, 395,
411

kveina, vb. sv. 303
kveinstafr, sb.m. 192
kveld, sb. n. 118, 137, 160,

192–93
kvelda, vb. sv. 302
kveldsǫngr, sb.m. 130, 208
kvelja, vb. sv. 305
kvennasveit, sb. f. 222–23
kverk, sb. f. 222–23, 290
kverkr, sb.m. 468
kvern, sb. f. 222
kviðja, vb. sv. 137, 302
kviðlingr, sb.m. 137
kviðr, sb.m. 125, 138, 219
kvikr, adj. 137, 233
kvikvendi/kykvendi, sb. n. 125,

137, 162, 167, 192, 225, 400
Kvildrar, prop. f. pl. 137
kvísl, sb. f. 137, 222
kvitta, vb. sv. 137, 302
kvittr, sb.m. 128, 137–38
kvǽði, sb. n. 46, 110, 120, 129,

145, 148–49, 210, 225, 291
kvǫl, sb. f. 192, 221–22
kyn, sb. n. 131, 225
kyndilmessa, sb. f. 139
kynjalǽti, sb. n. 117
kynliga, adv. 376
kynligr, adj. 185, 234
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kynstórr, adj. 125, 233
kýr, sb. f. 131, 223–24
Kyrpingaormr, prop.m. 47
kyrr, adj. 125, 167, 205
kyrtill, sb.m. 117–20, 290
kyssa, vb. sv. 167, 306
kǽra, vb. sv. 306
kǽrleikr, sb.m. 218
kǽrr, adj. 113, 234
kǽta, vb. sv. 131, 306
kǿja, vb. sv. 124, 306

L
lag, sb. n. 107, 134, 144, 225
lagabrot, sb. n. 139, 291
lágr, adj. 234
lamb, sb. n. 108
land, sb. n. 118–19, 121–22,

207–8, 225
landfestr, sb. f. 223, 290
landherr, sb.m. 218, 290
landkarl, sb.m. 105
landshǫfðingi, sb.m. 221
landslýðr, sb.m. 290
landsmaðr, sb.m. 110, 208
land(s)skyld, sb. f. 110, 118, 121,

182, 222, 386
landsstjórn, sb. f. 135, 222
langa, vb. sv. 302
langaspjót, sb. n. 128
langr, adj. 123, 128, 143, 234–35
langskip, sb. n. 106
langúðigr, adj. 232
láss, sb.m. 108
lasta, vb. sv. 302
láta, vb. st. 37, 46, 110, 131–33,

148, 160, 207–8, 210,
238–39, 302, 342, 350, 352

látliga, adv. 376
lauðr, sb. n. 119
laug, sb. f. 46, 134, 221–23
lauga, vb. sv. 302
laun, sb. f. 222–23
laun, sb. n. 134
launa, vb. sv. 107, 110, 129, 210,

302–3
laungetinn, adj. 233
launung, sb. f. 122, 222–23
Laurentiusmessuaptann, sb.m.

127
lausafé, sb. n. 227
lausn, sb. f. 222
lauss, adj. 46, 127
leggja, vb. sv. 108, 114, 185–86,

238, 304–6, 342, 346, 348,
352, 400, 472

leið, sb. f. 110–11, 222

leiða, vb. sv. 110, 306
leiðangr, sb.m. 137–38
leiga, sb. f. 143
leigja, vb. sv. 306–7
leika, vb. st. 160, 301
-leiki, sb.m. 218
leikr, sb.m. 108–9, 118, 290
-leikr, sb.m. 217–18
leita, vb. sv. 210, 302–3, 326
lén, sb. n. 112, 121, 134
lenda, vb. sv. 306–7
lendr, adj. 121, 235
lengi, adv. 47, 376
lengr, adv. komp. 384
lengst, adv. sup. 384
lérept, sb. n. 184
lerka, vb. sv. 302
lesa, vb. st. 325
letja, vb. sv. 304–5
létta, vb. sv. 112, 306
léttlǽtiskona, sb. f. 128
léttr, adj. 112, 234
léttúð, sb. f. 166, 223
leyfa, vb. sv. 184, 306, 346
leyfi, sb. n. 127, 131, 225
leyna, vb. sv. 306–7
leyniliga, adv. 376
leysa, vb. sv. 306, 473
lið, sb. n. 116, 207, 210, 225, 291,

369, 473
líða, vb. st. 296
liðmannligr, adj. 234
liðsfǽð, sb. f. 222
líf, sb. n. 46, 113, 129, 184
lifa, vb. sv. 312
lífgjǫf, sb. f. 47, 222
lífligr, adj. 473
-lig-/-leg-, afl. 162
liggja, vb. st. 114–15, 299
-ligr, adj. 234
lík, sb. n. 119
líka, vb. sv. 302–3
líkliga, adv. se glíkliga, adv.
líkligr, adj. se glíkligr, adj.
líkn, sb. f. 222
líkna, vb. sv. 303
líkr, adj. se glíkr, adj.
lim, sb. f. 221
limr, sb.m. 219
línbrók, sb. f. 108, 223
líneik, sb. f. 223
linleikr, sb.m. 218
linnr, sb.m. 132
lirla, vb. sv. 302
list, sb. f. 222
listuligr, adj. 234
líta, vb. st. 46, 128, 131, 208, 296

lita, vb. sv. 302
lítill, adj. 46, 119–21, 132–33,

210, 232, 234–35
lítillátliga, adv. 376
litr, sb.m. 219
lítt, adv. 128, 208, 376, 380, 472
líttat, adv. 380
ljá, vb. sv. 312, 326
ljóða, vb. sv. 302
ljósta, vb. st. 297
ljótr, adj. 116, 234
ljúga, vb. st. 297
ljúka, vb. st. 297
loða, vb. sv. 312
lofa, vb. sv. 302–3
lofgjarnliga, adv. 204, 376
lofligr, adj. 234
loga, vb. sv. 302
lóga, vb. sv. 303
logi, sb.m. 46, 122
lok, sb. n. 108, 131, 192
lokka, vb. sv. 302
loklausa, sb. f. 175
lokleysa, sb. f. 175
lokleysumaðr, sb.m. 175
lopt, sb. n. 113, 184
losna, vb. sv. 302
Lotharius, prop.m. 128
Lúcíumessa, sb. f. 109
lúka, vb. st. 210, 297
lund, sb. f. 222
lundhǿgr, adj. 233
lúta, vb. st. 46, 297
lýðr, sb.m. 46, 131, 219, 290–91
lykja, vb. sv. 304
lykt, sb. f. 222
lypta, vb. sv. 306
lypting, sb. f. 184, 222–23,

290–91, 398
lýsa, vb. sv. 306
lǽgja, vb. sv. 306
lǽgr, adj. 233
lǽra, vb. sv. 306
lǽsa, vb. sv. 306
Lǫgbersi, prop.m. 148
lǫgligr, adj. 234
lǫgmaðr, sb.m. 140
lǫgsǫgumaðr, sb.m. 123
lǫngum, adv. 376

M
Maddaðarson, prop.m. 109, 182
maðr, sb.m. 46–7, 119–22, 132,

136–41, 196, 198–99, 208,
219–20, 225, 227–28, 288,
290–91, 394–95, 398, 411,
473
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magna, vb. sv. 302
Magni, prop.m. 119
Magnús, prop.m. 45, 47,

119–20, 127, 129, 144,
148–49, 166, 196, 230–31,
398, 473

Magnússon, prop.m. 148
mágsemð, sb. f. 222
makendi, sb. n. 162
makliga, adv. 46, 376
makligleikr, sb.m. 218
makligr, adj. 234
mál, sb. n. 47, 108, 118–19, 122,

156–57, 210, 225, 291
málagjǫf, sb. f. 222, 290
málasilfr, sb. n. 110, 210, 291
málavǫxtr, sb.m. 130
máldagi, sb.m. 118
málsbót, sb. f. 223–24
málstofa, sb. f. 134, 163
malt, sb. n. 118
málugr, adj. 232
mannfall, sb. n. 113, 136
manngi, pron. indef. 262, 275
mannjǫfnuðr/-jafnaðr, sb.m.

219
mannkaup, sb. n. 135
mannkyn, sb. n. 225
mannliga, adv. 376
mannraun, sb. f. 47, 134, 222
mannvirðing, sb. f. 130, 222
mánuðr/mánaðr, sb.m. 219–20,

468
manveri, sb.m. 121, 221
Manǫrk, prop. f. 123
Már, prop.m. 148, 468
margfaldligr, adj. 118, 183, 234
margr, adj. 47, 136, 140, 187, 228,

233–35, 297, 373
Margrét, prop. f. 137, 142, 229
María, prop. f. 126
Maríumessa, sb. f. 127
mark, sb. n. 47
marka, vb. sv. 259, 302
mata, vb. sv. 302–3
Matheusmessuaptann, sb.m.

106, 127–28
matr, sb.m. 119, 128, 210
máttigr, adj. 232
með, præp. 47, 110, 147, 215,

257, 259, 370, 373, 386, 402,
472–73

(á) meðal, præp. 370
meðalliga, adv. 376
meðalskemmtan, sb. f. 221
meðan, adv. 374, 386
(á) meðan, konj. 147, 386

meðferð, sb. f. 147, 222
meðr, præp. 370, 472–73
mega, vb. prtprs. 46, 112, 124,

238–40, 259, 312–13, 316,
329, 333, 338, 352, 400, 472

megingóðr, adj. 105
meginvel, adv. 382
megni, sb. n. 120
meiða, vb. sv. 306
mein, sb. n. 111–12, 116
meina, vb. sv. 302
meiri, adj. komp. 237
meirr, adv. komp. 384
Meiti, prop.m. 116
melta, vb. sv. 306
mér, pron. pers. 409
merki, sb. n. 46, 122, 142, 225,

300
merkiligr, adj. 234
merkja, vb. sv. 306
merr, sb. f. 223
mest, adv. sup. 384
mestr, adj. sup. 235–37
meta, vb. st. 132, 299
metnaðr, sb.m. 219
mey, sb. f. 223
miðla, vb. sv. 302
miðr, adj. 232–33
Míkalskirkja, prop. f. 109
mikill, adj. 46–7, 110–11, 121,

145, 162, 210, 232, 234–37,
396, 472

mikilliga, adv. 376
mikilmenni, sb. n. 104, 137
mikla, vb. sv. 302
Miklagarðr, prop.m. 140
mildingr, sb.m. 118–19, 217
mildr, adj. 234
(á/í) milli, præp. 116, 368, 370,

473
(á) millum, præp. 371
minn, pron. poss. 46, 115, 122,

248, 300
minna, vb. sv. 131, 306–7, 348
minni, sb. n. 46, 120
minnigr, adj. 232, 234
minnka, vb. sv. 302–3
minnr/miðr, adv. komp. 384
minnzt, adv. sup. 384
misfara, vb. st. 300
misgera, vb. sv. 306
mishaldinn, adj. 233
miskunn, sb. f. 222
mislagðr, adj. 300
mislíka, vb. sv. 302–3
misráða, vb. st. 302
missa, vb. sv. 306

misseri, sb. n. 122, 127
misstórr, adj. 135
missýna, vb. sv. 306
missýni, sb. n. 127
mit, pron. pers. 409
mjór, adj. 233
mjúkliga, adv. 376
mjúkr, adj. 234
mjǫk, adv. 46–7, 109, 112, 114,

174, 192, 376, 380, 386, 405,
471

mjǫll, sb. f. 222
mjǫrkvi, sb.m. 47, 137
móðir, sb. f. 113, 119, 139–40,

148–49, 196, 224
móðr, adj. 123
móðurbróðir, sb.m. 226
móðurkyn, sb. n. 225
morginn/-unn, sb.m. 119, 163,

166, 187, 202, 396, 468
morgna, vb. sv. 187, 302–3
morgynsól, sb. f. 166
mostrarskegg, sb. n. 143, 149,

225
(í) mót, præp. 371
(at/í) móti, præp. 371, 374, 473
mótstaða, sb. f. 143, 208
muðla, vb. sv. 303
múgr, sb.m. 290
Múlsk, prop. f. 407
muna, vb. prtprs. 312–13, 316,

329
munaðr, sb.m. 119, 219
mungát, sb. n. 121, 145, 199
munnr, sb.m. 120, 290
munr, sb.m. 129
munu, vb. prtprs. 46–7, 116,

119, 134, 139, 164, 167, 213,
238–39, 259, 312–13, 317–20,
329, 333, 338, 342, 352, 389,
396, 398, 400, 402, 405, 420,
470, 472–73

mús, sb. f. 223
mýkja, vb. sv. 306
mylskr, adj. 12, 129, 407
myrða, vb. sv. 306–7
myrginn, sb.m. 32
myrkr, adj. 167, 193, 233
myrkvastofa, sb. f. 115, 167
mýrr, sb. f. 223
mǽgð, sb. f. 222
mǽla, vb. sv. 111, 113, 118–20,

142, 144–45, 148–49, 196,
238, 306–7, 352, 395, 411

mǽr, sb. f. 113, 131, 188, 221, 223
mǽra, vb. sv. 124, 306
mǿða, vb. sv. 306
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mǿði, sb. f. 407
mǿðiliga, adv. 376
Mǿri, prop. f. 113, 124
mǿta, vb. sv. 46, 111, 124, 306
Mǫdduðr, prop.m. 109, 148
Mǫgnus, prop.m. 166
mǫrk, sb. f. 135, 223–24
-mǫrk, prop. f. 229
mǫrnef, sb. n. 225

N
ná, vb. sv. 46, 178, 215, 303, 312,

326, 342, 346, 472
-(n)aðr/-(n)uðr, sb.m. 219, 396,

400
nafarskeptr, adj. 129, 183
nafn, sb. n. 121, 184
nafnbót, sb. f. 108, 223, 291
náinn, adj. 233
nálga, vb. sv. 302
náliga, adv. 376
nálǽgr, adj. 233
nánd, sb. f. 222
nátta, vb. sv. 302
náttfǫr, sb. f. 221
náttúra, sb. f. 143
nauðga, vb. sv. 302
nauðigr/nauðugr, adj. 46, 232
nauðsyn, sb. f. 121, 131, 134, 207,

223
nauðsynjahlutr, sb.m. 187
nauðsynligr, adj. 234
naumdǿll, sb.m. 111
naut, sb. n. 210
né, konj. 386
neðan, adv. 374
neðar(r), adv. komp. 384
nefbjǫrg, sb. f. 222, 290
nefna, vb. sv. 105, 306–7
nefnd, sb. f. 222
nei, adv. 121
neinn, pron. indef. 115, 262,

275–76
neita, vb. sv. 302–3, 306, 397,

400
nema, vb. st. 238, 298–99
nema, adv. 46
nema, konj. 386
nenna, vb. sv. 306
nenninn, adj. 233
Nepsdóttir, prop. f. 471
nes, sb. n. 225
neyða, vb. sv. 306
neyta, vb. sv. 111, 306
níð, sb. n. 210
níða, vb. sv. 306, 348
Niðaróss, prop.m. 217

niðr, adv. 105, 110, 376
niðrbrotning, sb. f. 106, 139
niðrfall, sb. n. 46
niðri, adv. 202
niðrlag, sb. n. 129, 297
Nikolás/Nikolaus, prop.m.

109, 121, 129–30, 148, 159,
229

Nikoláskirkja, prop. f. 229
Nikolásson/Nikolausson,

prop.m. 229
nít(t)a, vb. sv. 306
níu, num. kard. 295
Niz, prop. f. 133, 207, 230
njósn, sb. f. 222
njóta, vb. st. 297
norðan, adv. 374
norðar(r), adv. komp. 384
Norðbrikt, prop.m. 121, 138
norðlenzkr, adj. 132
norðmaðr, sb.m. 47, 120, 136,

145, 202
norðr, adv. 135, 376
Nóregr, prop.m. 47, 122, 126,

142, 165, 185, 230
norrǿna, sb. f. 205
norrǿnn, adj. 111, 125, 205
nótt, sb. f. 128, 223–24, 290–91,

468
nú, adv. 45–7, 100, 121, 123, 130,

150, 259, 376, 472
-(n)uðr, sb.m. se -(n)aðr, sb. m.
nýjung, sb. f. 122
nýkominn, adj. 233
nýr, adj. 232–33, 472
nýskilja, vb. sv. 304–6, 346
nyt, sb. f. 221, 223
nýta, vb. sv. 306
nýtaka, vb. st. 300
nýtla, adv. 374
nǽmr, adj. 234
nǽr, adv. 113, 141, 259, 376, 380
nǽrgi, adv. 374
nǽrr, adv. komp. 384
nǽrri, adj. komp. 111, 234, 380,

384
nǽrri, adv. komp. 379
nǽst, adv. sup. 384
nǽstum, adv. 376
nǽtrelding, sb. f. 222
nøkkurr, pron. indef. 106–10,

121–26, 133–34, 139, 143,
148, 192, 210, 262, 276–82,
284–85, 395, 397–98, 400,
402–3, 420–21, 425–27,
429–30, 468

nøkkvi, adv. 109, 122, 138, 171,
192, 276

nǿra, vb. sv. 306
nørðri, adj. komp. 112, 124, 171,

234
Nǫrvasund, prop. n. 124

O
ó-, præf. 396, 402
óbrunninn, adj. 233
óbúinn, adj. 233
óbyggðr, adj. 186
oddhríð, sb. f. 137, 222
Oddi, prop.m. 148
Oddleifr, sb.m. 203
Oddný, prop. f. 204, 229
oddr, sb.m. 110
Oddr, prop.m. 109, 123, 132,

148–49, 208
Oddsson, prop.m. 109, 208
oddviti, sb.m. 110, 182
Odmarus, prop. al. 130
ódrengiliga, adv. 376
ódǽll, adj. 112, 164
óðinsdagr, sb.m. 127
óðr, sb.m. 217
of, præp./adv. 46, 104, 123, 371,

373, 397, 400–1, 405, 421,
423, 425, 427

ófallinn, adj. 233
ofan, adv. 129, 136, 374, 376
ofanreið, sb. f. 222
ofanverðr, adj. 129
ófár, adj. 123, 164
ofarla, adv. 374
ofar(r), adv. komp. 384
ofboð, sb. n. 373
Ófeigsson, prop.m. 141
offylli, sb. n. 113
óforsjáligr, adj. 234
ofra, vb. sv. 106, 302
ófriðr, sb.m. 105, 219
ofskynja, adj. 235
ofstopamaðr, sb.m. 124, 184
ofstopi, sb.m. 184
ófúss, adj. 123, 130, 164
ófǽlinn, adj. 233
ófǿra, sb. f. 113
ófǿrr, adj. 142, 164
ófǫr, sb. f. 222
ógá, sb. f. 222
ógleðja, vb. sv. 305
ó(g)líkliga, adv. 187
ó(g)líkligr, adj. 187
ó(g)líkr, adj. 187
ógnsnarr, adj. 121
ógreiðligr, adj. 118, 215, 234
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ógurliga, adv. 376
ógurligr, adj. 234
ógǫfugr, adj. 232, 234
óhallkvǽmr, adj. 125, 137, 234
óheilagr, adj. 232
óhlífinn, adj. 114, 187, 233
óhlutsamr, adj. 114, 187, 234
óhnøggr, adj. 114, 233
óhrǽðiliga, adv. 376
óhrǿriligr, adj. 473
óhǽfa, sb. f. 129
óhǿgr, adj. 114, 233–34
óhǫfðingligr, adj. 234
ójafn, adj. 106
ójafnaðarmaðr, sb.m. 140
ok, adv. 47, 376
ok, konj. 35, 43, 46–7, 115, 123,

148, 190, 360, 386, 472–73
oka, vb. sv. 302
ókátr, adj. 164
okkarr, pron. poss. 108–9,

117–18, 126, 181, 192, 248,
251–52, 468

ókonungligr, adj. 234
ókunnigr, adj. 108, 232
Óláfr, prop.m. 45, 47, 107, 123,

148–49, 156, 159, 230
óleyfi, sb. n. 122
ólið, sb. n. 115, 122
ólíkliga, adv. 376
ólíkligr, adj. 234
ólíkr, adj. 130, 164, 234
ómakliga, adv. 376
ómakligr, adj. 46, 234
ómálugr, adj. 232
ónafnligr, adj. 234
ónauðigr, adj. 232
ónýta, vb. sv. 306
óp, sb. n. 123–24
opinn, adj. 233
opt, adv. 46, 132, 183–84, 376,

384
optar(r), adv. komp. 384
optliga, adv. 376
ór, præp. 47, 104, 164, 371, 405,

472
óráðligr, adj. 234
orð, sb. n. 122–23, 145, 225
orðaframkast, sb. n. 117
orðatiltak, sb. n. 109
orðhittinn, adj. 233
orðsending, sb. f. 207, 221–22
orðstírr, sb.m. 116, 132, 207
orka, vb. sv. 302
órlausn, sb. f. 172
órlof, sb. n. 172
ormr, sb.m. 290

Ormr, prop.m. 47, 123
orrusta, sb. f. 123, 125–26, 202,

204–5, 225, 398, 402
órrǽði, sb. n. 172
órskurðr, sb.m. 172
ósannligr, adj. 234
ósekr, adj. 232
ósigrsǽld/ósigrsǽlð, sb. f. 182
óskapligr, adj. 234
óskyldr, adj. 105, 234
Ósló, prop. f. 134, 229
óslǽkinn, adj. 233
óslǽr, adj. 233
oss, pron. poss. 128
ósyknligr, adj. 234
ósǽlligr, adj. 130, 234
ósǿma, vb. sv. 306
ósǿmð, sb. f. 222
ósǿmiligr, adj. 234
ótíginn, adj. 163–64, 233–34
ótraustr, adj. 234
ótrúleikr, sb.m. 115, 218
ótryggr, adj. 130, 233
Ótryggsson, prop.m. 127,

185–86
ótta, sb. f. 130
ótta, vb. sv. 302
Óttarr, prop.m. 45, 123, 142
ótti, sb.m. 123
ótvínn, adj. 233
óvanr, adj. 234
óvarliga, adv. 376
óvarr, adj. 47
óvegligr, adj. 234
óvegr, sb.m. 217–18
óviðkvǽmiligr, adj. 234
óvígr, adj. 105, 133, 232–33
óvili, sb.m. 221
óvinga, vb. sv. 303
óvingjarnliga, adv. 376
óvingun/-an, sb. f. 221
óvinr, sb.m. 164
óvinsǽll, adj. 234
óvirða, vb. sv. 138, 306–7
óvirðiliga, adv. 376
óvirðiligr, adj. 138, 234
óvirðing, sb. f. 138, 222
óvitr, adj. 123, 130, 164, 234
óvizka, sb. f. 132
óvǽnn, adj. 234
oxi, sb.m. 122, 130–31, 164, 172,

221
óþarfr, adj. 234
óþokka, vb. sv. 303
óþokki, sb.m. 133
óþrotligr, adj. 234
óǿðri, adj. komp. 234

P
páfi, sb.m. 124, 135, 146
Páll, prop.m. 122, 125, 148, 156
pallr, sb.m. 118
palmadagr, sb.m. 148
Pálsson, prop.m. 122, 156
páskar, sb.m./f. pl. 107, 109
pell, sb. n. 124
pen(n)ingr, sb.m. 121, 145, 199
Pétrskirkja, prop. f. 47
pína, vb. sv. 121, 302, 306–7
píning, sb. f. 221–23
písl, sb. f. 222, 473
prófastr, sb.m. 148
prúðliga, adv. 118, 376
prýða, vb. sv. 306
(p)salterium, sb. n. 124
púki, sb.m. 473
purpurapell, sb. n. 135, 143
purpuri, sb.m. 143
putt, interj. 125, 389

R
raddarstafr, sb.m. 473
ráð, sb. n. 46, 125–26, 207, 210,

225
ráða, vb. st. 46–7, 112, 124, 132,

207, 210, 302, 352, 389
ráðagerð, sb. f. 170, 222
ráðagerðarmaðr, sb.m. 170
ráðga, vb. sv. 302
ráðigr, adj. 232, 234
ráðleitinn, adj. 233
ráðligr, adj. 142, 215, 234
ráðspeki, sb. f. 46
Ragnhildr, prop. f. 46, 114, 126,

135, 187
rammdýr, sb. n. 119
rammligr, adj. 119, 144, 234
rammr, adj. 119, 144
randǫlunn, sb.m. 124
rani, sb.m. 46
rannsaka, vb. sv. 134, 208, 302–3
rás, sb. f. 108, 222
raska, vb. sv. 302
rauðr, adj. 46–7, 126
rauf, sb. f. 222
raufa, vb. sv. 303
raumr, sb.m. 46
raun, sb. f. 222
refsa, vb. sv. 302–3
refsing, sb. f. 221–22
regn, sb. n. 121
reið, sb. f. 222
reiða, vb. sv. 306
reiðfara, adj. 235
reiðfari, adj. 235
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reiði, sb. f. 111
reiðr, adj. 110, 135
reiðuliga, adv. 376
reiðuligr, adj. 234
reika, vb. sv. 302
Reinaldr, prop.m. 118, 183
reisa, vb. sv. 306
reita, vb. sv. 306
reka, vb. st. 299
rekja, vb. sv. 472
rekkja, sb. f. 117
rekkja, vb. sv. 304
rekkjustokkr, sb.m. 109
renna, vb. st. 47, 298, 325, 407
renna, vb. sv. 298, 306–7
rétt, sb. f. 222
rétta, vb. sv. 111, 306
réttarbót, sb. f. 112, 223
réttendi, sb. n. 112, 162
réttkosinn, adj. 233
réttliga, adv. 376
réttr, sb.m. 112, 128, 219
réttr, adj. 234
reyðr, sb. f. 223
reyna, vb. sv. 111, 239, 306–7,

342
reyrþakinn, adj. 233
riddari, sb.m. 109, 126
ríða, vb. st. 296
riðla, vb. sv. 302
-ríðr, prop. f. 229
ria, vb. sv. 302
rífligr, adj. 234
rifna, vb. sv. 302
ríkdómliga, adv. 376
(-)ríki, sb. n. 127, 225
ríkmannliga, adv. 376
ríkr, adj. 189, 233–35, 237–38,

397–98
ríkula, adv. 374
rísa, vb. st. 296, 325
rist, sb. f. 222–23, 290
rísta, vb. st. 239, 296
rít, sb. f. 223
ríta, vb. st. 296–97, 303, 400
rita, vb. sv. 296–97, 302–3, 400
rjóða, vb. st. 126, 133, 202, 297
rjúfa, vb. st. 297
rjúka, vb. st. 297
ró, sb. f. 222–23
róa, vb. st. 114, 124, 192, 238,

302, 398
Roðbert/-bjart, prop.m. 126,

128, 229
roðinn, adj. 233
roðna, vb. sv. 302
róðr, sb.m. 217

róggeisla, sb. f. 19
róma, vb. sv. 303
rót, sb. f. 223
rughleifr, sb.m. 188
rúm, sb. n. 129
runi, sb.m. 46, 110
ryðja, vb. sv. 304–5
rǽna, vb. sv. 121, 168, 197, 306–7
rǽsir, sb.m. 127, 218
rǿða, sb. f. 122
rǿða, vb. sv. 306
rǿgja, vb. sv. 306
rǿkð, sb. f. 124
rǿkðarmál, sb. n. 128, 214
rǿma, vb. sv. 133, 306
rǫdd, sb. f. 109, 222, 472
Rǫgnvaldr, prop.m. 121, 126,

142
rǫnd, sb. f. 222–24, 398
rǫng, sb. f. 223
rǫskr, adj. 125, 136, 233–34
rǫst, sb. f. 472

S
sá, pron. dem./pers. 35, 46, 101,

107, 110–11, 113, 115–16,
120–21, 125–30, 132–35,
137, 141–42, 145–46, 209,
238, 240, 243, 253–57, 286,
300, 313, 352, 360, 373, 382,
386–87, 389, 395, 398, 402–3,
405, 409, 411, 418, 422,
471–73

safna, vb. sv. 119, 144, 184,
302–3, 348

safnaðarherr, sb.m. 119, 184
safnaðr, sb.m. se sǫfnuðr, sb. m.
saga, sb. f. 45, 127–29
saka, vb. sv. 302–3
sakagipt, sb. f. 106
sakbitinn, adj. 233
saklauss, adj. 127
sakna, vb. sv. 303
sál, sb. f. 222–23
saltari, sb.m. 118
sálubót, sb. f. 223
sama, vb. sv. 133, 214, 312
saman, adv. 47, 300, 374, 376
samdǿgris, adv. 374
samhljóðandi, sb.m. 473
samkváma, sb. f. 473
samr, adj. 235
samráða, adj. 235
samtengja, vb. sv. 306
samþykki, sb. n. 133
samþykkja, vb. sv. 306–7
samþykkr, adj. 233

sanna, vb. sv. 302–3
sannendi, sb. n. 162
sannheilagr, adj. 232
sannleikr, sb.m. 108, 218
sannliga, adv. 376
sannligr, adj. 234
sannr, adj. 121, 234–35
sárgagl, sb. n. 118
Satírismúli, prop.m. 108, 156
sátt, sb. f. 222
sáttarfundr, sb.m. 128
sáttr, adj. 234
Sauðaulfr, prop.m. 148
sauðr, sb.m. 291
Saurbǿr, prop.m. 228
saurigr, adj. 232
sax, sb. n. 131
Saxadóttir, prop. f. 130
saxadróttning, sb. f. 148
seðja, vb. sv. 305
sefa, vb. sv. 303
seggr, sb.m. 46
segja, vb. sv. 46, 127–28, 134,

141–42, 148–49, 206, 238,
259, 300, 311–12, 326, 346,
352, 360, 401

segl, sb. n. 118
segllaun, sb. n. 120
seila, vb. sv. 306
seinka, vb. sv. 303
seinn, adj. 234
seinþreyttr, adj. 111
sekr, adj. 232
selja, vb. sv. 47, 238, 304–5
Selund, prop. f. 122
sem, konj. 46–8, 144, 300, 313,

386, 472–73
sem, rel. part. 386–87, 389, 472
-sem-/-sim-, afl. 162, 419
semja, vb. sv. 304–5
senda, vb. sv. 46–7, 110, 148–49,

306–7
sendifǫr, sb. f. 222
sendimaðr, sb.m. 119, 144
sending, sb. f. 221–22
senn, adv. 47
serða, vb. st. 298
Serkr, prop.m. 148
setja, vb. sv. 47, 110, 112, 131–32,

159, 208, 238, 240, 304–5,
342, 348, 350, 397, 472

setning, sb. f. 222
settja, vb. sv. 47
sex, num. kard. 130, 295
sextán, num. kard. 295
sía, sb. f. 123, 177
síbyrða, vb. sv. 306–7
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síð, sb. f. 222
síð, adv. 376
síða, sb. f. 46
síðan, adv. 110, 122, 133, 374, 376,

380–81, 387, 403, 411
síðan er, konj. 387
síðarla, adv. 374
síðar(r), adv. komp. 384
síðarri, adj. komp. 234
siðr, sb.m. 115
síðr, adv. komp. 384
síga, vb. st. 296
Sig(h)vatr, prop.m. 115, 188
sigla, vb. sv. 109–10, 134, 182,

306
sigling, sb. f. 222–23
signa, vb. sv. 306–7
sigr, sb.m. 114, 128, 217
sigra, vb. sv. 303
Sigríðr, prop. f. 229
Sigurðarson, prop.m. 134
Sigurðr, prop.m. 45, 47, 127,

129, 143–44, 148–49, 202,
230–31, 398

síhverfull, adj. 232
sik, pron. pers. 46, 112–13, 126,

141, 162, 238, 240–41, 395,
403, 411, 471–72

Sikiley, prop. f. 229
silfr, sb. n. 47, 119, 137, 162, 228
silfrpen(n)ingr, sb.m. 121, 145,

199
Símón, prop.m. 128
sinbundinn, adj. 233
sinn, pron. poss. 46–7, 116, 120,

127–28, 148–49, 248–49,
473

sinn/sinni, sb. n. 46, 115, 121
sitja, vb. st. 122, 159, 210,

238–40, 299, 342
síz, konj. 47, 132, 207, 386, 402
sízt, adv. sup. 384
-sjá, sb. f. 224
sjá, pron. dem. 46, 115, 121,

126–28, 145–46, 206, 253,
257–63, 397–98, 400, 411,
419, 421, 426, 429, 468

sjá, vb. st. 47, 110, 116, 122, 124,
126, 132–33, 141, 156–57,
177–78, 210, 238–40,
299–300, 333, 342, 348, 352,
359, 389, 409, 472

sjaldan, adv. 374
sjalfbjargi, adj. 235
sjalfgǫrr, adj. 212, 233

sjalfr, pron. dem. 101, 107, 113,
115, 137, 154, 174, 184, 253,
262, 264

sjatna, vb. sv. 303
sjautøgr, adj. 163
sjódrifinn, adj. 233
sjóðr, sb.m. 217, 290, 386, 398
sjóvarháski, sb.m. 472
skafa, vb. st. 300
Skafhǫggsson, prop.m. 219
skaka, vb. st. 300
skál, sb. f. 222
skal, sb. n. 108, 153–54
skáld, sb. n. 46, 127, 144, 149,

225
skam(m)r, adj. 119, 123, 196,

234–35
skap, sb. n. 107
skapa, vb. sv. 303
skapfeldr, adj. 113, 201
skapligr, adj. 234
skapraun, sb. f. 222
skapstórr, adj. 105
skapt, sb. n. 183
skarlatskyrtill, sb.m. 132
skarlatsmǫttull, sb.m. 118, 208
skarlatsskikkja, sb. f. 109
skarpr, adj. 184
skartsmaðr, sb.m. 132
skati, sb.m. 104
skatta, vb. sv. 303
skattfé, sb. n. 227
skattr, sb.m. 108
skauttoga, vb. sv. 303
skeið, sb. f. 223–24
skeina, vb. sv. 306–7
skeleggjaðr, adj. 46
skeleggr, adj. 233
skelfa, vb. sv. 214, 306
skelkja, vb. sv. 306
skemma, sb. f. 119
skemmta, vb. sv. 306
skemmtun/-an, sb. f. 221–23
sker, sb. n. 225
skera, vb. st. 298–99
skeyta, vb. sv. 306
skikkja, sb. f. 109
skikkjulauss, adj. 105
skilja, vb. st. 118, 214, 304–6,

342, 346, 348, 400, 472
skilja, vb. sv. 342
skilnaðr, sb.m. 219
skína, vb. st. 296, 325, 389
skip, sb. n. 46–7, 127–28, 184,

225
skipa, vb. sv. 129, 303
skipabrenna, sb. f. 120

skipstjórn, sb. f. 222
skipsǫgn, sb. f. 222
skipta, vb. sv. 132, 183–84, 306,

348
skipun, sb. f. 221–22
skipveri, sb.m. 221
skíta, vb. st. 296
skjaldborg, sb. f. 222
Skjaldvǫr, prop. f. 139, 229
skjalfa, vb. st. 154, 298
skjalfhendr, adj. 234
Skjalgr, prop.m. 148
skjalla, vb. st. 239, 298
skjalla, vb. sv. 303
skjóðuskrúð, sb. n. 107
skjóta, vb. st. 134, 210, 239–40,

297
skjótr, adj. 234, 472
skjóttbúinn, adj. 128, 233
skjóttgǫrr, adj. 46
skjǫldr, sb.m. 115, 219
skjǫldungr, sb.m. 217
Skógar, prop.m. pl. 185
skógr, sb.m. 122, 217, 290, 401,

472
skokkr, sb.m. 181
skolla, vb. sv. 148, 312
skolptr, sb.m. 184
Skoptason, sb.m. 184
Skopti, prop.m. 148
skór, sb.m. 107, 129, 164, 218
skorta, vb. sv. 312
Skotborga(r)á, prop. f. 123, 159
skrautliga, adv. 376
skreppa, sb. f. 125
skreyta, vb. sv. 306
skríða, vb. st. 137, 296
skriðna, vb. sv. 303
skrifa, vb. sv. 303
skrín, sb. n. 128, 137
skript, sb. f. 137, 184, 223–24
skrýða, vb. sv. 47, 306
skrýfa, vb. sv. 306
skrǽkja, vb. sv. 306
skrǽkta, vb. sv. 306
skuld, sb. f. 222
Skúli, prop.m. 129, 148, 166
skulu, vb. prtprs. 119, 134, 164,

213, 238–39, 312, 321–22, 326,
329, 333, 338, 342, 352, 389,
420, 473

skundila, adv. 374
skúr, sb. f. 222
skutilsveinn, sb.m. 116
skvaldri, sb.m. 202
ský, sb. n. 225
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skyggna, vb. sv. 133, 182, 201,
306–7

skýla, vb. sv. 306
skyld, sb. f. 222
skyldr, adj. 119, 234, 472
skyli, sb.m. 221
skyndiliga, adv. 376
skynding, sb. f. 222
skynja, vb. sv. 303
skýrr, adj. 234
skǽldinn, adj. 233
skǿð, sb. f. 122
skǫmm, sb. f. 119, 222
skǫmmum, adv. 119, 376
skǫruliga, adv. 376
skǫruligr, adj. 234
skǫrungleikr, sb.m. 218
slá, vb. st. 113, 300–1, 333, 342
slekkja, vb. sv. 171, 307
slembidjákn, sb.m./n. 121
slembir, sb.m. 47
sletta, vb. sv. 306
sléttr, adj. 112
slíkr, pron. dem. 115, 253, 262,

264, 473
slíta, vb. st. 296
slitna, vb. sv. 303
slóð, sb. f. 222
slota, vb. sv. 303
slyngva, vb. st. 298
slǽgr, adj. 188
slǽr, adj. 233
sløkkva, vb. sv. 112, 136, 171,

306–7
sløngvir, sb.m. 124
smáborinn, adj. 233
smákonungr, sb.m. 117
Smálǫnd, prop. n. 47
smám, adv. 178, 376
smár, adj. 178, 233–34
smeygja, vb. sv. 306
smíð, sb. f. 222
smíða, vb. sv. 303
Smiðr, prop.m. 148
smjǫrr, adj. 233
snara, vb. sv. 303
snarla, adv. 374
snarpliga, adv. 376
snarpr, adj. 234
sneis, sb. f. 221
snemma/snimma, adv. 115, 119,

160, 380, 382, 400–1
sníða, vb. st. 296
snilld, sb. f. 222
snjallr, adj. 132
snúa, vb. st. 302
snúða, vb. sv. 303

snúðigr, adj. 108, 232
snugga, vb. sv. 312
snyðja, vb. sv. 304
snǽða, vb. sv. 113, 306
snǽðing, sb. f. 222
snǽliga, adv. 376
snǽr/snjór/snjár, sb.m. 159,

218, 468
snǫfurligr, adj. 234
sofa, vb. st. 111, 124, 171,

298–99
sofna, vb. sv. 303
sogn, sb.m. 114, 187
Sogn, prop.m. 121
sókn, sb. f. 222
sóknǫrr, adj. 233
sól, sb. f. 222
sólarroð, sb. n. 115
sólarsetr, sb. n. 112
sóma, vb. sv. 312
sómi, sb.m. 122
sonr, sb.m. 122, 127, 141,

148–49, 218–19, 225, 398,
472–73

sótt, sb. f. 222
spá, sb. f. 222
spá, vb. sv. 303, 311–12
spádómr, sb.m. 472
spakliga, adv. 376
spara, vb. sv. 210, 312, 346
spekð, sb. f. 222
spenja, vb. sv. 304–5
spenna, vb. sv. 306–7
spilla, vb. sv. 306–7
spjót, sb. n. 122, 208
sporna, vb. sv. 303
spott, sb. n. 128
spotta, vb. sv. 303
sprakaleggr, sb.m. 114
spretta, vb. st. 298
spretta, vb. sv. 307
springa, vb. st. 137, 298
spurning, sb. f. 129
spyrja, vb. sv. 125–26, 129–30,

143, 148–49, 167, 304–5, 326,
348, 352, 405, 473

staðfesta, vb. sv. 306
staðna, vb. sv. 303
staðr, sb.m. 135, 225, 290
stafkarl, sb.m. 203, 290
stafn, sb.m. 107, 124, 184, 290
stafnbúi, sb.m. 121
stafnrúm, sb. n. 129
stál, sb. n. 108
stallari, sb.m. 107
standa, vb. st. 110–11, 132, 160,

208, 210, 300

stanga, vb. sv. 303
stara, vb. sv. 312
starfa, vb. sv. 303
Starri, prop.m. 148
steðja, vb. sv. 110, 182, 304–5
stef, sb. n. 225
stefna, sb. f. 113
stefna, vb. sv. 46, 184, 306–7
steigurliga, adv. 143, 376
steik, sb. f. 222–23
steik(j)a, vb. sv. 307
Steinarr, prop.m. 148
Steinarsson, prop.m. 127
Steinkell, prop.m. 46, 128, 142,

148
steinkirkja, sb. f. 121
steinn, sb.m. 115
Steinn, prop.m. 148
steinveggr, sb.m. 185–86, 290
stela, vb. st. 298
stemma, vb. sv. 119, 307
sterkr, adj. 189, 233–34, 472
steypa, vb. sv. 47, 184, 214,

306–7
stíga, vb. st. 296, 333, 421
stika, vb. sv. 303
stilla, vb. sv. 306–7
stillir, sb.m. 218
stinga, vb. st. 298
stjórn, sb. f. 222–23
stjórna, vb. sv. 202, 303
stoða, vb. sv. 303
stofa, sb. f. 120, 130, 145
stóll, sb.m. 135, 217
stólsetning, sb. f. 222, 290
stórbǿr, sb.m. 105
stórlátr, adj. 203
stórmannliga, adv. 376
stórmannligr, adj. 234
stórmenni, sb. n. 105
stórmennska, sb. f. 132, 208
stórr, adj. 113, 126, 148, 202,

233–34, 472
stórrefsing, sb. f. 125, 204
stórskip, sb. n. 47
stórvirki, sb. n. 137, 225
stórvitr, adj. 105
strandhǫgg, sb. n. 110, 115
strengleikr, sb.m. 218
strǫnd, sb. f. 222–24
stúdium, sb. n. 472
Stúfr, prop.m. 128, 149
stund, sb. f. 222–23
stundum, adv. 376
stuttfeldr, sb.m. 217
styðja, vb. sv. 304
styggiliga, adv. 376
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styggva/-ja, vb. sv. 306–7
stynja, vb. sv. 304
stýra, vb. sv. 306–7
stýrimaðr, sb.m. 131, 138, 140
Styrkárr, prop.m. 148
styrkðarmaðr, sb.m. 128, 214
styrkja, vb. sv. 238, 306
styrkleikr, sb.m. 218
styrkr, sb.m. 192, 218
styrma, vb. sv. 306
støkkva, vb. st. 122, 135–37, 298
støkkva, vb. sv. 306
støkkvir, sb.m. 124
stǫðva, vb. sv. 303
stǫng, sb. f. 222–24
stǫpla, vb. sv. 112, 303
súð, sb. f. 222
suðr, adv. 149, 376
Suðreyjar, prop. f. pl. 188
suðrganga, sb. f. 228
sumar, sb. n. 47, 110, 130, 142,

210, 225, 291
sumargamall, adj. 232
sumr, pron. indef. 47, 262, 285,

300
sund, sb. n. 110
sundrþykki, sb. n. 108
sunnan, adv. 122, 374
sunnar(r), adv. komp. 384
súpa, vb. st. 297
svá, adv. 34, 36, 46, 126–27, 130,

136, 148, 150, 159, 206, 376,
382–84, 387, 393, 402–3, 411,
472–73

svá at, konj. 382, 387
svá sem, konj. 387
svági, adv. 374
svala, vb. sv. 303
svalr, adj. 234
svangi, sb.m. 120
svara, vb. sv. 142, 148–49, 303,

352, 359–60, 405
svarfa, vb. sv. 303
Svarfaðardalr, prop.m. 129, 218
svárka, vb. sv. 303
svea, vb. sv. 304
svefn, sb.m. 113
svefnhús, sb. n. 224
sveigja, vb. sv. 306–7
sveima, vb. sv. 303
Sveinki, prop.m. 148
sveinn, sb.m. 127, 149, 198
Sveinn, prop.m. 46, 127–28,

148–49, 204, 228, 230
sveit, sb. f. 116, 129–30, 222–24
svelga, vb. st. 154, 298
svella, vb. st. 298

sverð, sb. n. 207, 472
sverðskór, sb.m. 164, 218
sverfa, vb. st. 298
sverja, vb. st./sv. 300, 304–6,

342
svíða, vb. st. 296
svíða, vb. sv. 306
svífa, vb. st. 296
svikall, adj. 232
svíkja, vb. st. 296–97, 396
svima, vb. st. 298
svín, sb. n. 46, 116, 129
svipa, vb. sv. 303
svipstund, sb. f. 223
svipta, vb. sv. 184, 306–7
svívirða, vb. sv. 110, 133, 215,

306–7
svívirðing, sb. f. 137–38, 222
svívirðliga, adv. 376
Svíþjóð, prop. f. 110, 133, 212,

229, 398
svǫl, sb. f. 221
syðri, adj. komp. 234
sýkva, vb. st. 125, 143, 296–97,

396
sýn, sb. f. 222
sýna, vb. sv. 37, 47, 73, 103, 213,

306–7
synda, vb. sv. 121, 306–7
synð, sb. f. 213, 222
syngva/-ja, vb. st. 155, 298, 396
sýni, sb. n. 132, 225
synja, vb. sv. 303, 306
sýnn, adj. 234
sýr, sb. f. 223
sýsla, vb. sv. 306–7
systir, sb. f. 148, 224
systurdóttir, sb. f. 148
Sǽbjǫrn, prop.m. 148
sǽ(i)ng, sb. f. 163, 223, 290
-sǽld/-sǽlð, sb. f. 110, 182
sǽr/sjór/sjár, sb.m. 112–13,

122–24, 156, 159, 218, 352,
400

sǽra, vb. sv. 306
sǽta, vb. sv. 306–7
sǽtt, sb. f. 112, 128, 222, 290
sǽtta, vb. sv. 128, 306–7, 348
sǽttarboð, sb. n. 111
sǽttargerð, sb. f. 222
sǿfa, vb. sv. 306
sǿkja, vb. sv. 238, 306–7
søkkva, vb. st. 298
søkkva, vb. sv. 124, 306
sǿma, vb. sv. 306–7
sǿmð, sb. f. 46, 110, 133, 214,

222–23

sǿmiliga, adv. 376
sǿmiligr, adj. 234
Sørkvir, prop.m. 111, 124, 148,

171
Sørkvisson, prop.m. 171
sǫfnuðr/safnaðr, sb.m. 119, 144,

184, 219
sǫgn, sb. f. 121, 222
sǫguligr, adj. 234
sǫk, sb. f. 109, 127, 140, 221–22,

225, 290, 374, 397–98, 400
sǫnghúshorn, sb. n. 127
Sǫxolfr, prop.m. 148

T
tá, sb. f. 223
Tabarðr, prop.m. 148
taka, vb. st. 46–7, 124, 128–29,

131–33, 210, 300, 352, 472–73
tákna, vb. sv. 303
tal, sb. n. 128
tala, vb. sv. 106, 303, 342
talma, vb. sv. 303
tapa, vb. sv. 303
taska, sb. f. 128
taug, sb. f. 134, 222, 290–91
taum, sb.m. 46
téa, vb. sv. 389
tefla, vb. sv. 238, 306–7
tekja, sb. f. 108, 386
telja, vb. sv. 118, 129, 133–34,

214, 304–6, 346, 400
tengill, sb.m. 209
tenging, sb. f. 221
tengja, vb. sv. 145, 209, 307
tengl, sb. n. 209
tengla, vb. sv. 209
tengsl, sb. n. 209
teygja, vb. sv. 306
tíð, sb. f. 222
tíða, vb. sv. 306–7
tíðendi, sb. n. 115, 162
tíðka, vb. sv. 303
tíðr, adj. 46, 234
tíginborinn, adj. 233
tíginn, adj. 115–16, 163, 233–34
tígn, sb. f. 116, 163, 222
tígnargjǫf, sb. f. 222
tígnarnafn, sb. n. 116
tigr/tugr/tøgr, sb.m. 122, 124,

163, 219, 295, 397, 400, 419,
421

tíguliga, adv. 376
tíguligr, adj. 129, 234
til, præp./adv. 35, 46–7, 104,

129, 137–38, 149, 228,
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371–72, 387–88, 402–3, 407,
411, 472–73

til þess er, konj. 387, 389, 421,
423, 427

tilfallinn, adj. 233
tilgangr, sb.m. 129
tilgerð, sb. f. 222
tilkominn, adj. 233
tillag, sb. n. 138
tillaga, sb. f. 118, 143
tilraun, sb. f. 137, 222
tilskipun, sb. f. 221–22
tiltekja, sb. f. 128
tími, sb.m. 116, 473
tingla, vb. sv. 209
tjá, vb. sv. 303, 326, 333
tjald, sb. n. 118
tjalda, vb. sv. 303
tjara, sb. f. 116, 126, 202
tjóa, vb. sv. 311–12, 326
tjóðra, vb. sv. 303
tjónaðr, sb.m. 219
toga, vb. sv. 303
togfúss, adj. 130
torbreytiligr, adj. 234
torsóttligr, adj. 234
Tosti, prop.m. 129, 148
traust, sb. n. 208
traustr, adj. 234
tré, sb. n. 116, 137, 177, 210, 225,

291
treysta, vb. sv. 47, 111, 129,

306–7
troða, vb. st. 139, 298–99
troll, sb. n. 139
trú, sb. f. 222
trúa, vb. sv. 130, 141, 312, 346,

348
trúleikr, sb.m. 218
trúliga, adv. 376
trúnaðareiðr, sb.m. 141
trúnaðr, sb.m. 128, 219
trúr, adj. 234
tryggð, sb. f. 222
tryggr, adj. 114, 186, 233
Tryggvason, prop.m. 136
Tryggvi, prop.m. 138, 148–49
turn, sb.m. 121, 143, 290
turniment, sb. n. 119
Túta, prop. f. 129
tveir, num. kard. 47, 113, 126,

134, 295
tvennr, adj. 115, 117, 295
tvídyrr/tvídyrðr, adj. 115
tvífaldr, adj. 160
tvískipta, vb. sv. 106, 306
tvisvar, adv. 115, 117

tvítjándi, num. ord. 295
tyggi, sb.m. 221
týja, vb. sv. 306
týna, vb. sv. 306–7
tyrvinn, adj. 113, 233
tǿja, vb. sv. 46, 306–7
tǫng, sb. f. 224
tǫnn, sb. f. 201, 222–23
tǫturr, sb.m. 143

U
ugga, vb. sv. 114, 186, 312
-ugr, adj. 232
Úlastír, prop. uspec. 132
ulfr, sb.m. 473
Ulfr, prop.m. 130, 148–49, 154
Ulfsson, prop.m. 127
-ull, adj. 232
ullstrengr, sb.m. 118, 142
um, præp./adv. 35, 45–7, 104,

129–30, 144, 371, 373, 400–1,
403, 405, 421, 423, 427

um fram, præp. 373
umb, præp. 181, 371, 373, 400,

405, 421
umboð, sb. n. 373
umbót, sb. f. 223
umbráð, sb. n. 181, 405
umbúð, sb. f. 222
umbúningr, sb.m. 217
umhverfis, adv. 374
umla, vb. sv. 303
umrǿða, sb. f. 47, 129–30
umsát, sb. f. 224
umsjá, sb. f. 116
-un/-an, sb. f. 221, 290
una, vb. sv. 238, 312
und, præp. 374, 401
undan, præp./adv. 122, 133,

373–74
undarliga, adv. 203, 376
undarligr, adj. 234
undir, præp. 129, 374, 401
undirhlutr, sb.m. 187
undr, sb. n. 130, 138
undra, vb. sv. 303
-ung, sb. f. 222–23
Ungaraland, prop. n. 144
-ungr, sb.m. 217
ungr, adj. 130, 136, 234
unna, vb. prtprs. 129, 312–13,

321, 323, 329, 333
unz, konj. 132–33, 207–8, 387,

389, 421, 423, 427
upp, adv. 47, 115, 124–25, 130,

135, 201, 376

uppfǿða, vb. sv. 109, 135, 182,
306

uppfǿzla, sb. f. 132
uppganga, sb. f. 124, 129–30
upphaf, sb. n. 106
uppi, adv. 125, 135, 145, 201, 376
upplendingr, sb.m. 135
upplenzkr, adj. 132
Upplǫnd, prop. n. pl. 124
uppreist, sb. f. 222
úr, præp. 164, 371
Úsa, prop. f. 130
út, adv. 47, 130, 368, 376, 407
útan, adv. 374, 376
útanborðs, adv. 207
útanferð, sb. f. 222, 291
útanlendis, adv. 374
útarliga, adv. 376
útar(r), adv. komp. 384
útey, sb. f. 221, 223
útferð, sb. f. 222
útferðarsaga, sb. f. 130
útgerð, sb. f. 122, 170, 222
úthlaup, sb. n. 118, 130, 187
úthlaupsferð, sb. f. 187
úti, adv. 130, 300
útivist, sb. f. 222
útland, sb. n. 130
útlausn, sb. f. 222
útleið, sb. f. 222
útlenzkr, adj. 121
útrás, sb. f. 222

V
vaða, vb. st. 123, 300
vaðmál, sb. n. 130
váfa, vb. sv. 312
vág, sb. f. 222–23
Vagnvikastrǫnd, prop. f. 224
vaka, vb. sv. 312, 342
vakna, vb. sv. 140, 303, 472
valbaugr, sb.m. 118
vald, sb. n. 46, 129
valda, vb. 118, 321
Valdamarr, prop.m. 148
Valgarðr, prop.m. 142
valhnot, sb. f. 114, 124, 223
váligr, adj. 234
valsløng(v)a, sb. f. 106, 122, 124
ván, sb. f. 46, 107, 122, 130,

156–59, 165, 222, 225, 228,
396, 429

vanbúinn, adj. 233
vanda, vb. sv. 303
vandaðr, adj. 47
vandahlutr, sb.m. 187
vandkvǽði, sb. n. 121, 137, 182
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vandliga, adv. 376
vandligar(r), adv. komp. 384
vandr, adj. 197, 234
vándr, adj. 46
vandráðinn, adj. 233
vandrǽði, sb. n. 120, 197, 202
vandsénn, adj. 121, 182
vandskipaðr, adj. 182
vanði, sb.m. 110, 133, 214
vanheilendi, sb. n. 114, 116, 162,

472
vanlykð, sb. f. 128, 214
vanrétti, sb. n. 112
vanvirða, vb. sv. 306
vápn, sb. n. 107, 120–22
vápna, vb. sv. 303
vápnlauss, adj. 107, 127
vár, sb. n. 46, 210, 291
vara, vb. sv. 46, 303, 312, 342
vára, vb. sv. 303
varða, vb. sv. 303
varðhald, sb. n. 118
varðveita, vb. sv. 112, 306–7, 472
varla, adv. 203, 374
varliga, adv. 376
varligr, adj. 234
varna, vb. sv. 303
varnaðr, sb.m. 219
varpa, vb. sv. 303
várr, pron. poss. 47, 107–8, 121,

125–26, 145, 158, 204, 248,
251, 401

vaskleikr, sb.m. 193, 218
vaskliga, adv. 376
vaskligr, adj. 131, 193, 234
vaskr, adj. 234
vatn, sb. n. 46, 120
vatna, vb. sv. 303
vatnfall, sb. n. 118, 132
Vatnsǫrðr, prop.m. 201
vaxa, vb. st. 123, 130–31, 300,

325, 389
vé, sb. n. 112
veðfé, sb. n. 227, 291
veðja, vb. sv. 303
veðjun, sb. f. 221–23, 290–91
veðr, sb. n. 133, 142
veðrblásinn, adj. 233
veðrviti, sb.m. 144
vea, vb. sv. 304–6, 342
vega, vb. st. 46, 299
vegandi, sb.m. 220
vegliga, adv. 376
vegligr, adj. 234
vegr, sb.m. 217–18, 382
vegsamligr, adj. 234
vegsemð, sb. f. 222

vei, interj. 389
veiða, vb. sv. 306
veiðr, sb. f. 223
veifa, vb. sv. 303
veita, vb. sv. 112, 306–7, 473
veizla, sb. f. 111, 116, 129, 132,

208
vekja, vb. sv. 128, 133, 214,

304–6, 346
vél, sb. f. 161, 222
vel, adv. 46–7, 129–30, 132–33,

376, 382
véla, vb. sv. 306–7
velja, vb. sv. 118, 132, 210, 213,

304–6, 342, 346, 348
vellauðigr, adj. 232
vélrǽði, sb. n. 124, 168
venda, vb. sv. 306–7
vendiliga, adv. 376
vendiligr, adj. 234
venja, vb. sv. 304–6, 346
ver, sb. n. 225
vér, pron. pers. 47, 123, 126–27,

130, 141–42, 153, 161, 163,
208, 238, 242, 300, 325, 329,
333, 398, 409, 411, 468, 473

vera, vb. st. 35, 46–7, 111–12,
115, 122–23, 129–30, 133, 136,
139–42, 145, 157–59, 165,
238–40, 259, 297, 299–300,
313, 325–26, 328–29, 332–33,
352, 360–64, 373, 386, 389,
395, 398, 401, 403, 411,
472–73

verða, vb. st. 46, 135, 140, 202,
210, 298, 352, 473

verðr, adj. 110
verðung, sb. f. 222–23
verja, vb. sv. 140, 304–6, 346,

407
verk, sb. n. 210, 291
verkmaðr, sb.m. 130
verpa, vb. st. 298
verr, adv. komp. 384, 473
versna, vb. sv. 303
verst, adv. sup. 384
verǫld, sb. f. 222, 260
vesala, vb. sv. 303
vesall, adj. 232
vestan, adv. 374
vestfirzkr, adj. 133, 207
vestr, adv. 142, 376
vestrferð, sb. f. 222
vestri, adj. komp. 234
vesǫld, sb. f. 123, 223
vetr, sb.m. 84, 128, 138–41, 210,

219–20, 225, 373

vetrnótt, sb. f. 223
vexa, vb. sv. 389
við, sb. f. 221, 223
við, præp. 46–7, 130, 138,

148–49, 257, 313, 374–75,
401–3, 411, 473

víða, adv. 110
viðbragð, sb. n. 138
viðbúinn, adj. 233
víðfǫrull, adj. 232
Víðkunnr/-kuðr, prop.m. 132,

148, 201, 229
viðr, sb.m. 219, 290, 473
viðr, præp. 370, 374, 401, 470
viðtaka, sb. f. 128, 138
víg, sb. n. 116, 130
vígja, vb. sv. 306, 346
vígligr, adj. 234
vígr, adj. 233
vígsla, sb. f. 131
vík, sb. f. 116–17, 222–24, 291
Vík, prop. f. 116
vika, sb. f. 143
Víkin, prop. f. def. 224, 290–91
víking, sb. f. 222–23
víkja, vb. st. 296–97, 400
víkveri, sb.m. 221
vildarmaðr, sb.m. 120
vildr, adj. 234, 398, 401
vilð, sb. f. 118, 214, 222
vilgis, adv. 47, 374
Vilhjalmr, prop.m. 47, 130
vili, sb.m. 221
vilja, vb. sv. 46–7, 118–19,

128–29, 134, 137, 238–40,
304–5, 325–26, 328–29, 342,
352, 360, 365–66, 389, 397,
400, 472

villa, vb. sv. 306–7
villumaðr, sb.m. 472
vinátta, sb. f. 106, 116, 130
Vincencius, prop. al. 109
vinda, vb. st. 298
vindr, sb.m. 473
vinðr, sb.m. 214, 219–20
vinga, vb. sv. 303
vingjarnliga, adv. 376
vingjarnligr, adj. 234
vingjǫf, sb. f. 221–22
vingun/-an, sb. f. 221–22
vinhollr, adj. 234
vinna, sb. f. 120
vinna, vb. st. 46–7, 120, 130, 201,

210, 298, 325–26, 386, 473
vinr, sb.m. 218, 225, 398
vinstri, adj. komp. 137, 234
vinsǽld/vinsǽlð, sb. f. 182
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vinsǽll, adj. 106, 112, 234
virða, vb. sv. 133, 137–38, 215,

306–7
virðiliga, adv. 376
virðiligr, adj. 234
virðing, sb. f. 222–23
virðr, sb.m. 138
vísa, sb. f. 148–49, 225
vísa, vb. sv. 303
visna, vb. sv. 303
vist, sb. f. 47, 222
vistafar, sb. n. 113
vit, pron. pers. 47, 109–10, 117,

130, 133, 138, 181, 210, 238,
240, 242, 325, 329, 409, 422,
468

víta, vb. sv. 306
vita, vb. prtprs. 47, 127–28, 210,

239, 312–13, 321, 323–24, 329,
342, 352, 389, 400

vitja, vb. sv. 303
vitr, adj. 210, 234
vitra, vb. sv. 303
vitrleikr, sb.m. 218
vitrliga, adv. 376
vitrligr, adj. 46, 234
vitrun, sb. f. 121, 221–22
vǽgð, sb. f. 222
vǽgiliga, adv. 376
vǽginn, adj. 233
vǽgja, vb. sv. 112, 306–7
vǽna, vb. sv. 306–7
vǽnleikr, sb.m. 111, 218
vǽnligr, adj. 234
vǽnn, adj. 111–12, 121, 234
vǽnta, vb. sv. 306–7
vǽringi/-ingr, sb.m. 141
vǽta, vb. sv. 306
vǽtta, vb. sv. 306–7
vǽttki, adv. 128, 374
vǽttvangr, sb.m. 113, 128, 290
vǫk, sb. f. 222
vǫllr, sb.m. 219, 290
vǫmm, sb. f. 473
vǫrðr, sb.m. 107
vǫrn, sb. f. 222
vǫrpuligr, adj. 234
vǫrsi, sb.m. 124
vǫxtr, sb.m. 131

Y
yðvarr, pron. poss. 121, 204, 212,

248, 252, 397, 418, 421, 468
ýfa, vb. sv. 306
yfir, præp./adv. 115–16, 141, 167,

374, 395–96
yfirbragð, sb. n. 131, 142

yfirlǽti, sb. n. 115
yfirsókn, sb. f. 222
yfirsýn, sb. f. 222
Yggr, prop.m. 186
ýgr, adj. 233
ýkja, vb. st. 307
ykkarr, pron. poss. 109, 117, 181,

248, 252–53, 468
ýkva, vb. st./sv. 125, 136,

296–97, 400
ylgr, sb. f. 223
ylma, vb. sv. 306
ýmiss, adj. 127, 131, 232, 420
ymja, vb. sv. 304
yngvi, sb.m. 137
yppa, vb. sv. 135, 306
ýr, præp. 164, 371, 405
ýrinn, adj. 233
yrkisefni, sb. n. 131
yrkja, vb. sv. 128, 131, 306–7, 352
yrmr, adj. 48
yrmtr, adj. 202
ýsa, sb. f. 131
ýta, vb. sv. 131, 306–7
ýtri, adj. komp. 208, 234

Z
Zóe, prop. f. 132

Þ
þá, adv. 46, 115, 133, 150, 376,

387, 473
þá, konj. 387
þá er, konj. 387
þaðan, adv. 133, 368, 374, 376
þaðra, adv. 380, 402
þagat, adv. 382
þagna, vb. sv. 303
þakka, vb. sv. 140, 303
þambaskelfir, sb.m. 148–49
þangat, adv. 210, 376, 382, 388,

472
þangat til er, konj. 388
þannig, adv. 120, 133, 376, 382,

396, 402
þannin(n), adv. 382
þannug, adv. 108, 120–21, 382
þar, adv. 46–7, 115, 140, 376, 387,

472–73
þar, konj. 46
þar er, konj. 387
þar sem, konj. 387
þar til er, konj. 387, 389, 421,

423, 427
þarfendi, sb. n. 162
þari, sb.m. 149
þars, konj. 387, 389

þatki, adv. 374
þegar, adv. 46, 140, 376, 384–85,

388, 403, 411, 416, 472
þegar, konj. 388
þegar er, konj. 388
þegja, vb. sv. 122, 239, 312, 342,

472
þekkja, vb. sv. 306–7
Þelamǫrk, prop. f. 229
þerra, vb. sv. 307
þesskyns, adj. 473
þeygi, adv. 374
þiggja, vb. st. 114, 186, 299
þing, sb. n. 46, 116, 128, 133, 225,

257
þinga, vb. sv. 46
þingamaðr, sb.m. 300
þinig, adv. 382, 402
þinn, pron. poss. 47, 115–16,

120–21, 144, 248–49
þjóð, sb. f. 46, 133, 222, 407
Þjóð, prop. f. 229
þjóðleið, sb. f. 222
Þjóðolfr, prop.m. 110, 113, 123,

135, 149, 154, 163, 215, 230
þjófr, sb.m. 115
þjokkr, adj. 233
þjóna, vb. sv. 303
þjónkun, sb. f. 221
Þjóstolfr, prop.m. 142
þjóta, vb. st. 297
þó, adv. 46, 122, 148, 297, 373,

376
þó at, konj. 387–88, 396, 402
Þóe, prop. f. 132
þoka, vb. sv. 303
þokka, vb. sv. 303
þola, vb. sv. 312, 473
þopta, sb. f. 184
þora, vb. sv. 312, 472
Þórarinn, prop.m. 148
Þorbrandr, prop.m. 121, 207
Þórðr, prop.m. 133, 148
Þorfinnr/-fiðr, prop.m. 201, 229
Þorgils, prop.m. 148, 229
Þorgísl, prop.m. 229
Þorgrímr, prop.m. 148
Þórir, prop.m. 127, 141, 148, 218
Þorkell, prop.m. 148, 229
Þorlákr, prop.m. 148
Þorljótr, prop.m. 148
Þormóðr, prop.m. 148
þorna, vb. sv. 303
Þórolfr, prop.m. 133, 145
Þórr, prop.m. 126, 202
Þorsteinn, prop.m. 142, 144,

148
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Þorvarðr, prop.m. 142, 149
þótt, konj. 46, 128, 387–88, 396,

402
Þrándheimr, prop.m. 120, 182
Þrándheimsmynni, prop. n. 120
Þrándr, prop.m. 133, 142, 148
þrár, adj. 234
þreka, vb. sv. 303
þrekligr, adj. 234
þrennr, adj. 295
þrettándi, num. ord. 295
þreyta, vb. sv. 306–7
þriði, num. ord. 295
þriðjungr, sb.m. 217
þrífa, vb. st. 296
þrifnuðr, sb.m. 219
þrír, num. kard. 137, 162, 295,

473
þrjóta, vb. st. 297
þróa, vb. sv. 132–33, 303
þroskamaðr, sb.m. 126
þrotna, vb. sv. 210, 303
þrútinn, adj. 233
þrútna, vb. sv. 141, 303
þryngva, vb. st. 298
þrysvar, adv. 384
þrǽlssonr, sb.m. 219
þrǽtumál, sb. n. 105
þrǿnd(i)r, sb.m. pl. 111, 124, 137,

173, 220, 397–98
þrøngva/-ja, vb. sv. 134, 306–7,

348
þrǿnzkr, adj. 173, 208
þrǫmr, sb.m. 139
þrǫngr, adj. 139, 174, 233
þú, pron. pers. 35, 46–7, 109,

113–14, 129, 133, 141, 192,
238–40, 300, 326, 386, 395,
397–98, 411, 471–72

þungliga, adv. 376
þungligar(r), adv. komp. 384
þungligr, adj. 234
þunnr, adj. 234
þurfa, vb. prtprs. 113, 129, 184,

239, 243, 312–13, 321, 324,
329, 389, 397, 400

þurft, sb. f. 222
þúsund, sb. f./n. 129, 295
þvá, vb. st. 47, 300–1
þverra, vb. st. 298
þverrir, sb.m. 126
því, adv. 138, 376, 472
því at, konj. 47, 240, 300, 387
þvílíkr, pron. dem. 137–38, 253,

262, 264
þýða, vb. sv. 306
þykkja, vb. sv. 37, 46–7, 115–16,

124, 128, 133, 141, 146, 167,
306–7, 326, 333, 352, 360, 367,
400, 420

þykkr, adj. 192, 233–34
þynna, vb. sv. 121, 197, 306–7
þyrma, vb. sv. 306
þyrsta, vb. sv. 307, 386
þǿfa, vb. sv. 306
þǫkk, sb. f. 108–9, 222
þǫngull, sb.m. 47
þǫrf, sb. f. 222

Æ
ǽ, adv. 112
ǽgir, sb.m. 124
ǽra, vb. sv. 306
ǽtla, vb. sv. 46–7, 111–13, 128,

132, 172, 238, 303, 352
ǽtlun/-an, sb. f. 128, 221–22
ǽtlunarmaðr, sb.m. 105
ǽtt, sb. f. 111–12, 168, 222–23
ǽttarsvipr, sb.m. 113
ǽttborinn, adj. 233
ǽttgengr, adj. 233
ǽttjǫrð, sb. f. 128, 222–23
ǽttland, sb. n. 113
ǽttstýrandi, sb.m. 130, 220
ǽvi, sb. f. 113, 224

Ø
øðli, sb. n. 124
ǿðri, adj. komp. 234
øfri, adj. komp. 111, 122, 124,

171, 234
ǿgja, vb. sv. 306

ǿpa, vb. sv. 306, 473
ørendi, sb. n. 111–12, 124, 162,

169, 171, 176, 396
ørendlauss, adj. 171
ørhóf, sb. n. 172, 188
ør(h)ǿfi/ør(h)ǽfi, sb. n. 134, 172,

188
ǿrinn, adj. 124, 233
ǿrr, adj. 123, 202
ørvǽnn, adj. 172
ørvǽnta, vb. sv. 104, 172, 306
ǿsa, vb. sv. 306
ǿska, sb. f. 122, 205
ǿskja, vb. sv. 112, 307
øx, sb. f. 124, 131, 134, 223
øxarskapt, sb. n. 130

Ǫ
ǫðla, vb. sv. 303
ǫðruvís, adv. 384
ǫflugr, adj. 232
Ǫgmundr, prop.m. 148
ǫkklaeldr, sb.m. 473
ǫkulbrók, sb. f. 223
ǫld, sb. f. 108–9, 123, 134, 223
ǫldurmannligr, adj. 234
ǫlpun, sb. f. 107, 154, 221
ǫltól, sb. n. 128
ǫluð, sb. f. 222
ǫluðarvin(r), sb.m. 123, 166, 218
ǫlúðliga, adv. 166
ǫluga, adj. 166
ǫlýða, vb. sv. 166
ǫnd, sb. f. 109, 123, 222–24
ǫndverðr/ǫndurðr, adj. 161
ǫr, sb. f. 223, 290, 398, 400
ǫrðigr, adj. 108, 232
ǫrleikr, sb.m. 134, 218
ǫrmót, sb. n. 208
ǫrn, sb.m. 120, 204
ǫrr, adj. 107–8, 113, 125, 134,

233–34
ǫxl, sb. f. 107, 130, 222, 290
Ǫzurr, prop.m. 148
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AM 351 fol 269, 272–74
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AM 325 V 4° 269
AM 325 VIII 3 d 4° 7
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AM 645 4° 44, 88, 140–41, 148,
154, 157, 166, 169–70, 172,
182, 190, 213, 251, 269, 278,
288, 408

AM 646 4° 9
AM 655 I 4° 147, 202
AM 655 III 4° 154, 177, 276
AM 655 IV 4° 89, 168, 177
AM 655 V 4° 168
AM 655 VI 4° 177
AM 655 VIII 4° 73, 150
AM 655 X 4° 27
AM 655 XII 4° 145
AM 655 XIII 4° 145
AM 655 XVIII 4° 209
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AM 655 XXXII 4° 14–15, 53, 83
AM 655 XXXIII 4° 27
AM 656 I 4° 269
AM 657 a–b 4° 262
AM 657 c 4° 262
AM 673 a I 4° 166
AM 673 a II 4° 65, 73, 145
AM 673 b 4° 65, 73, 168
AM 674 a 4° 65, 82, 150
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AM 677 4° 25–6, 55, 70, 74,

81–2, 92, 138–40, 143,
153, 160, 177, 182, 213, 269,
272–73

AM 686 b 4° 140, 193
AM 696 XXIV 4° 138, 377
AM 748 I a 4° 147, 150, 169, 174
AM 756 4° 470–71
AM 757 b 4° 470–71
AM 921 4° 140, 178
AM 76 8° 91
AM 455 12° 100
AM dipl isl fasc I 7 260
AM dipl isl fasc II 2 173
AM dipl isl fasc III 5 9
AM dipl isl fasc III 6 9
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AM dipl isl fasc IV 12 260
AM dipl isl fasc V 18 260
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AM dipl isl fasc VI 15 260
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AM dipl isl fasc VIII 7 9
AM dipl isl fasc IX 1 260
AM dipl isl fasc IX 3 260
AM dipl isl fasc IX 13 260

AM dipl isl fasc IX 18 260
AM dipl isl fasc IX 25 260
AM dipl isl fasc IX 32 260
AM dipl isl fasc IX 33 260
AM dipl isl fasc X 21 260
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AM dipl isl fasc XII 10 260
AM dipl isl fasc XII 28 260
AM dipl isl fasc LXV 1 87,

145–47
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Det Kongelige Bibliotek, Køben-
havn
GKS 1005 fol 5–8, 10–12,

16, 40, 46–7, 115, 183, 228,
405–6, 413, 469–71, 474

GKS 1010 fol 7–9, 42, 228, 470
GKS 1157 fol 26–7, 85, 138,

153, 169, 177–78, 196, 211,
213, 240, 251, 260, 267, 269,
272–76, 280, 288

GKS 1812 4° 25, 71–4, 140, 147,
150, 186, 198

GKS 2087 4° 22, 156, 174
GKS 2365 4° 24, 26, 74, 87, 143,

146–47, 150, 160, 162, 164,
168–69, 172–78, 182–83,
185–86, 190, 193, 196, 198,
207–15, 254, 370
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NKS 235 g 4° 469
NKS 1824 b 4° 210
NKS 2237 4° 25

Rigsarkivet, København
DRA dipl D 11 : Island 1 260
DRA dipl D 11 : Island 2 260

Kungliga biblioteket, Stockholm
Holm A 9 25
Holm A 108 25
Holm B 69 469
Holm B 72 469
Holm B 74 100
Holm perg 6 fol 257, 269
Holm perg 8 fol 468
Holm perg 9 II fol 7
Holm perg 2 4° 15–16, 70,

75, 145, 153–54, 168–69,
173, 177–78, 183, 185–86,

188, 190, 193, 198, 203, 205,
209–10, 213–14, 301

Holm perg 4 4° 301
Holm perg 7 4° 156
Holm perg 11 4° 275
Holm perg 15 4° 23, 25–6, 31, 44,

65, 67, 70–1, 74–6, 78, 82, 86,
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154, 164, 169–71, 186, 190,
203, 207–8, 210, 252, 269,
278, 288, 325, 386, 408

Holm perg 17 4° 257
Holm perg 18 4° 14–15, 68, 147,

173, 203

Uppsala universitetsbibliotek
DG 4–7 257
DG 11 4° 105
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Riksarkivet, Oslo
NRA 1 A 80
NRA 1 C II 80
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NRA 52 140, 145, 154, 168, 177
NRA 55 A 7
NRA 58 C 469
NRA 71, 72, 72 B, 76 140, 178
NRA dipl no perg 5 260

Universitetsbibliotek, Oslo
OsloUB 371 fol 7

Handritasafn Landsbókasafns
Íslands, Reykjavík
Lbs frg 82 27, 42, 153, 178, 193,

196–98, 209–11, 213–14,
260, 291

Þjóðskjalasafn, Reykjavík
Þjskjs dipl : Jarðaskjöl, Hegra-

nessþing, Djúpadalsbréf
260

Þjskjs dipl : Þingeyraklaustursbréf
260

Þjskjs fornskjöl VI 73, 85, 88,
145, 183, 213

Þjskjs K 28 : Grenjaðarstaðir
260

Herzog August Bibliothek, Wol-
fenbüttel
WolfAug 9 10 4° 15, 220, 269
WolfAug 42 7 4° 470
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