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et norsk kristenretfragment i aM 162 fol.
af Stefán karlsson †

under betegnelsen aM 162 fol. er der samlet fragmenter af ca. tredive
membranhåndskrifter som næsten udelukkende indeholder islændingesagaer. Mærkeligt nok ligger der blandt disse fragmenter et enkelt blad
af en kristenret, mærket l. Dette blad er ikke blevet anvendt ved tidligere
kristenretudgaver, men i det følgende vil bladets tekst blive bogstavret
aftrykt (i), hvorefter teksten søges placeret inden for den norrøne
kristenretoverlevering (ii) og dens sprogform beskrevet og bestemt (iii).

I
AM 162 L fol.
ra1 ok Jmbrudaghar en Jmbruda|2ghar ero fiorner a xii manaðom |3
hinir fyrstu J annarre uiku |4 langafostu. en aðrer J huitu |5 sunnudagsuiku en hinir þriðiu |6 hæfuiast vm haustet þan oðens|7daghen er nester
er eptir kros M¹sso |8 Stænder kross m¹sso dager a oð|9ensdegi Þa hæfuiast Jmbruda|10ghar a oðensdaghen J annarre |11 vikunni en imbrudaghar
vm uet|12teren skulu vera J þriðiu uiku iola|13fostu en iola fostu tið hæfst
|14 a þann sunnudagh er nester er andres |15 m¹sso. huart sem sa sunnudagher |16 er firir andres m¹sso eða eptir. stæn|17der andres m¹sso dager
a sunnudag |18 Þa hæfst iola fostu tið a þeim |19 sama sunnudegi nu er
langa|20fasta er r¹kelegast a at hall|21dast af ollum fostum ok mest |22 er
synd at briota Þui at uar |23 herra iesus christus hællgade hana |24 siallfuer með sinni fostu ok mart |25 dræger þar till fleira |
23 vm |25 omagha |26 fostu |26 Siukir menn ok omaghar |27 ero ekki
skylldugir till |28 þessarrar fostu. en gere oll||rb1moso þess J stað eptir
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raðe prest ok |2 eptir fongum. en þæir sem xv. |3 uettra ero gamler eða
ællri ok |4 hæilir menn skulu fasta sem nu er |5 sagt en ef maðr eter fisk
a uatn|6fostudegi. giallde biskupi vi. aura |7 eter maðr huitt giallde biskupi
xii aura |8 eter maðr slater giallde biskupi iii mærker |9 en ef maðr eter
huitt a þeim degi er |10 hann a at fasta uið fisk giallde |11 .vi. aura biskupi
nema prester lofue |12 eter han slater giallde biskupi xii aura. |13 nema
han se daghuiller J langa|14fostu ma maðr eigi kalla sik dagh|15uillann.
firir huærndagh er maðr |16 eter huit vm langafostu. giall|17de biskupi .vi.
aura. en ef maðr eter sla|18ter J langafostu giallde biskupi iii |19 mærker.
nema nauðiger ete hann |20 ok hafue eigi annan mat till |21 Þa skall han
ganga till granna |22 sinna þriggia ok bioða ma|23tar skipti en ef han fær
eigi |24 Þa skall han kiot eta ok biær|25gha sua lifui sinu en ef o|26maghe
eter kiott. Se hydder af |27preste. en hans uarðueislu maðr |28 giallde
biskupi iii aura ef hans ||va1 uolld [g]anga till. Drægher maðr |2 þat J weniu
at han eter kiott vm |3 langafostu Þa er han utlæger ok huær |4 pænninger
fear hans. firir oll fostu af|5b[ro]tt skall maðr skrift taka en J |6 þeima
boðorðom ollum skall nauðsyni|7ar meta
vm scripta gang |8 hwær kristin maðr er wizs er uitan|9de skall ganga
till skripta at |10 minzsta eino sinni a huærium xii |11manadom J langafostu ok seigia |12 preste r¹kelegha till synda sinna |13 ok taka siðan
þionosto a paska|14degi nema hann se J þeim storskripp|15tum at han
mege eigi þionosto ta|16ka en huær sem æi genger till skrip|17ta J langafostu ok tæker æi þio|18nosto a paskadegi. ok er han xii |19 uettra gamall
eða ællri Þa skal |20 sa maðr giallda biskupi xii aura firir huært |21 þeirra.
Sa skall ok <giallda> biskupi xii aura er |22 þionosto tæker J forboðom
|23 Dræger maðr J wæniu .iii ue|24ter eða iii uettrom længer. at hann |25
genger eigi till skrippta J langafo|26stu ok tæker eigi þionosto a
pas|27kadegi Þa drygir han heiðin |28 dom ok er af þui utlæger ok |vb1 fe
hans allt hwær cristin maðr er |2 ok skylldugr at vera J lyðni uið |3 pauann
at *rumi. ok firir þui skall |4 huær maðr er till skripta genger ha|5fua með
ser ein pæning |6 talldann at fa preste. Þat fe skall ha|7ua hin heillgi peter
at rumi. ok þui |8 hæitir þat ruma skatter. en huær |9 sem þatt lyker eigi
ok hefuir han |10 fong till. ok sua sa er uiðr tæker ok |11l¹ynir han þar
nokoro af. þa er |12 huartueggia þeirra J pafuans ban|13ne. Þan ruma skatt
skulu þeir |14 prestar er till presta mozs fara. hafua |15 með ser. ok sua
þeirra presta ruma |16 skatt er heima sitia
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vm hionskap |17 Þat er nu þui nest at hion|18skaper er heilagt rægluhald
|19 ef han er rettlegha hal[l]den |20 af þui at guð siallfuer skipaðe |21 hann
J paradiso millum karlls ok |22 kono aðr en þau syndgaðozst ok |23 þui
syndgast sa sarlegha er með |24 honom fær æi rettlegha. nu er |25 þatt
fyrst J hionskaps malom |26 at maðr skall biðia ser þeirrar |27 m¹yiar eða
kono er engi se mein|28bugir a. ok mæla þessor orð
Noter til teksten:
ra11–12 uetteren] Abbreviaturen står faktisk efter r; der skal dog næppe læses
uettrenn. 16–17 stænder] d rettet fra et andet bogstav, mul. n.
rb8 mærker] Jfr. note til ra11–12. 10 fisk] Foran ordet er et fejlskrevet ord
udraderet (huitt?). 15 maðr] Sidste bogstav utydeligt, vistnok r, men
muligvis ¨. 22 sinna] Forrest i linjen er et par bogstaver udraderet, vistnok
sn.
va6 þeima] Første bogstav usikkert, mul. h. 7 scripta] Snarere således end
scrifta. 11 manadom] Evt. manaðom med udvisket ð-krølle. 16 skrip]
Mul. skrif. 20 huært] Abbreviaturens form usædvanlig. 21 <giallda>]
Udfyldt efter NgL II, 318.16 og 332.34.
vb3 *rumi] Skr. runi snarere end rum. 5 pæning] + uegen, men overstreget.
17 hion] Efter o er et bogstav eller to udraderet, sandsynligvis sk.

II
Det her behandlede kristenretfragment nævnes ikke i den fortegnelse
over indholdet af fragmenterne i aM 162 fol., der findes i den katalog
over árni Magnússons håndskriftsamling, som efter dennes død blev
udarbejdet af Jón Ólafsson fra grunnavík,1 men øverst på begge sider af
bladet står der “kristinn rettr £rna biskups”, vistnok med Jón Ólafssons hånd. Den samme indholdsangivelse møder vi i Jón Sigurðssons og
kålunds kataloger,2 hvor der henvises til en parallel tekst i grímur Thorkelins udgave af kristenretten (Thorkelín 1777). Jón Sigurðsson gør dog
udtrykkeligt opmærksom på at fragmentets tekst både med hensyn til
ordlyd og komposition afviger fra den trykte tekst, medens kålund nøjes
1. Forfatteren har skrevet tre eksemplarer af katalogen. her er aM 384 fol. og Thott
1046 fol. konsulteret.
2. aM 394 fol., f. 182v, kålund 1889: 125.
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med at konstatere at begyndelsen af fragmentets tekst svarer til udgavens
tekst s. 186 og slutningen til s. 104.
Sammenligner man fragmentets tekst (l) med biskop arnes kristenret (akr), viser det sig at teksten ra1–vb13 nogenlunde svarer til
teksten i ngl V, 49.2–50.17, d.v.s. det meste af akr kap. 37 (‘um fƒstudaga [hald]’) og hele kap. 38 (‘um skriptagang ok þiónustu ok rómaskatt’). afvigelserne er for det meste af verbal karakter; bl.a. bemærkes
at dagenavnene ‘sunnudagr’ og ‘óðinsdagr’ i l modsvares af ‘dróttinsdagr’
og ‘miðvikudagr’ i akr.3 Desuden finder vi enkelte indholdsmæssige
afvigelser, således angående den foreskrevne fremgangsmåde hvis et
menneske i påskefasten kun har kød i huset (rb21–25) og angående betaling af romerskat (vb4–6); desuden har afslutningen af det pågældende
kapitel i l, vb13–16, om præsternes udredning af den indsamlede
romerskat, ingen modsvarighed i akr. Det sidste ufuldstændige kapitel
i l, vb16–28, svarer indholdsmæssigt til ngl V, 36.7–17, d.v.s. begyndelsen af akr kap. 23 (‘um kvánfang ok lýsingar’), men her afviger l
betydeligt fra akr, hvis tekst er længere og mere udpyntet.
De her beskrevne forskelle på l og akr beror ikke på at l indeholder en omredigeret version af akr. Divergenserne skyldes at l hører til
en anden og lidt ældre kristenret, Magnus lagabøters kristenret. Denne
er overleveret i to versioner, nemlig nyere Borgartings kristenret
(nBtkr) og nyere gulatings kristenret (ngtkr), og for det afsnits
vedkommende, som l indeholder, er disse versioner næsten identiske.
l’s tekst svarer til nBtkr kap. 12–15, ngl ii, 298.23–300.1, ngtkr
kap. 20–23, ngl ii, 317.10–319.3, og ngtkr (efter et andet håndskrift)
kap. 16–19, ngl ii, 332.4–333.12.4
i Magnus lagabøters kristenret er kapitelinddelingen og kapitlernes
rækkefølge den samme som i l, hvilket ikke er tilfældet med akr.5 Den
eneste indholdsmæssige forskel på nBtkr og ngtkr i disse kapitler er
3. Dette bemærker Jón Sigurðsson i sin katalog, loc. cit.
4. i ngl ii er nBtkr trykt efter et enkelt håndskrift med varianter fra et andet, hvis
tekst imidlertid først begynder lige efter at l’s tekst slutter og for øvrigt er aftrykt i
ngl iV, 171–82, som hovedtekst til den sidste del af en ung kristenret som omtales
her nedenfor som ukr. Ved udgivelsen af ngtkr i ngl ii er der anvendt 8 håndskrifter (hvoraf ét er et fragment hvis tekst ikke falder sammen med l’s); to tekster
er aftrykt – den første med varianter.
5. Den ovenfor omtalte afvigende tekst i akr kap. 23 i forhold til l’s sidste kapitel
skyldes at akr her foruden på Magnus lagabøters kristenret også – og i langt højere
grad – bygger på ærkebiskop Jons kristenret, jfr. ngl ii, 367.
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den at nBtkr kun foreskriver halve bøder i forhold til ngtkr for at
spise fisk eller mælkemad på en ‘vatnf†studagr’ og for at spise mælkemad
i påskefasten; her følger l (rb5–7 og 15–17) ngtkr (og akr). også med
hensyn til ordlyd står l ngtkr nærmere; f.eks. bruger nBtkr konsekvent verbet ‘bœta’ hvor l (og akr) har ‘gialda’.
imidlertid er det pågældende afsnit i nBtkr kun kendt i et enkelt
håndskrift (jfr. note 4), således at man ikke med sikkerhed kan vide om
de omtalte afvigelser fra ngtkr og l har hørt hjemme i versionen
nBtkr eller om de har været særegne for det overleverede håndskrift
(eller den håndskriftklasse som det repræsenterer).
i ngl iV, s. 160–82, er der trykt en kristenret, som dér – ligesom
nBtkr – betegnes Borgartings nyere kristenret, men som nu regnes for
at være en ung fællesnorsk kristenret (fra det 14. årh.) der til dels bygger
på nBtkr (Seip 1937–40: 573–627; Bøe 1964: sp. 302–3). en modsvarighed til l’s tekst finder vi i denne unge kristenret (ukr) i ngl iV,
169.37–170.27 og 171.5–172.2.6
På de ovenfor nævnte punkter, hvor nBtkr afviger fra ngtkr (og
akr) og l, følger ukr de sidstnævnte kristenretter. Det samme er tilfældet på flere andre punkter, men i nogle tilfælde følger den nBtkr i
ordlyd, hvor denne afviger fra ngtkr og l. Dette gælder f.eks.
ra2 ero fiorner (ero .iiij. NGtKr; erv fernir AKr)] koma fiorum sinnum
NBtKr; komme .iiij. gange UKr.
rb1 þess J stað (i stad þess NGtKr; i staðinn þess AKr)] sina NBtKr; siin
UKr. 2 fongum (= NGtKr, AKr)] + þæim sem gud hæfir læt honum
NBtKr; theim er gud heffuer leett honu<M> UKr. 14–15 kalla sik
daghuillann (= NGtKr, AKr)] kallast dagvillr NBtKr; kallatz daguiller
UKr. 24–25 biærgha sua (= NGtKr)] hialpa NBtKr; hielpe saa UKr.
27 hans uarðueislu maðr (uarðveizlu madr (hans) NGtKr, AKr)]
varduæitslu madr omagha NBtKr; waruetzlo mader wmage UKr.
va4 hans (= NGtKr, AKr)] + vid konong. en byscup lytr þar af .iij. mærkr
NBtKr; halff k: och halff bpc UKr. 14–15 storskripptum (= NGtKr,
AKr)] syndum NBtKr, UKr.
vb1 allt (= NGtKr, AKr)] + vid konong en byscup lytr þar af .iij. mærkr
NBtKr; wider k: och B: UKr.
6. Første del af denne kristenret – heriblandt de stykker som modsvarer l – er kun
overleveret i en halvdansk sprogform fra 1566.
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De fleste af de få tilfælde hvor l deler en læsemåde med nBtkr over
for ngtkr er ubetydelige (sem : er, forskellig ordfølge o.lign.), således
at der ikke kan sluttes noget om tekstslægtskab på grundlag af dem.7
i et enkelt tilfælde indtager l en mellemstilling mellem ngtkr (og
akr) og nBtkr:
va1–2 Drægher maðr þat J weniu] he(i)fir madr þat at (i) venniv NGtKr,
AKr; þæir ok er þat dragha i væniu sina NBtKr; De mend der thet
dręga i vænio sino UKr.
her forekommer det sandsynligt at l har bevaret den oprindeligste
ordlyd, jfr. va23, hvor udtrykket ‘draga í veniu’ deles af alle de her konsulterede paralleltekster.8
konklusionen af denne sammenligning er den, at l er et fragment
af ngtkr, og de ovenfor anførte varianter til l’s læsemåde i va1–2 gør
det fristende at antage at l går tilbage til et håndskrift af ngtkr, der har
været uafhængigt af arketypen for de ved udgivelsen i ngl benyttede
håndskrifter af ngtkr og akr. grundlaget for en sådan antagelse er
ganske vist spinkelt, idet det ikke kan udelukkes at l’s læsemåde er
sekundær, påvirket af ordlyden i va23, men nBtkr og ukr taler afgjort
for at den er primær.
l har yderst få læsemåder som det ikke deler med andre håndskrifter,
og dets tekst må således under alle omstændigheder betegnes som en god
tekst. Foruden overspringelsen af ‘gialda’ i va21 er de vigtigste særlæsemåder
rb2 xv.] fiortan (.xiiij.) NGtKr, AKr, UKr; .xij. NBtKr. va6 ollum] oc
ollum odrum NGtKr, AKr, NBtKr, UKr.
Begge disse afvigelser skyldes sandsynligvis skrivefejl i l. Muligvis kan
dog rb2 xv, som gælder mininumsalderen for raske folk der skal iagttage
fastereglerne, bero på en bevidst ændring af aldersangivelsen i overensstemmelse med de norske loves definition af umyndige (‘úmagar’) som
personer under 15 år (Jfr. rindal 1975: sp. 286).
7. i nærværende artikel er sammenligningen af l’s tekst med andre kristenrettekster
udelukkende foretaget på grundlag af ngl.
8. Fritzner (1896: 908) henviser kun til to belæg på forbindelsen ‘draga í veniu’, begge
i Barlaams ok Josaphats saga.
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III
aM 162 l fol. måler nu 21, 2 x 18, 5 cm, men bladet er beskåret – i hvert
fald forneden – uden at noget af skriften dog er gået tabt. Tekstfladen er
ca. 19, 5 x 14, 5–15, 0 cm, og den er fordelt på to spalter, som er ca. 6, 6–
6, 9 cm i bredden. Spalterammer og linjestreger er trukket med pen og
blæk; der er 28 linjer i hver spalte.
l er skrevet med en lidt stiv, men klar og regelmæssig textualisskrift.
kapiteloverskrifterne er røde (ra23, 25, 26, va7 og vb16),9 og det samme
gælder kapitelinitialerne ra26 S (med grøn ornamentik) og va8 H, medens
vb17 Þ er grønt. også initialen vb1 H er rød, men i øvrigt er store bogstaver sorte og udfyldt med rødt; det samme gælder et par små bogstaver,
f.eks. rb9 a og a1 i rb17 aura.10 i det følgende skal der gøres rede for
hovedtræk i fragmentets palæografi og ortografi.
Der skelnes aldrig mellem lange og korte vokaler.
Skriverens a er normalt et to-etages a af den yngre lukkede type. en
undtagelse danner a i forbindelsen ra, hvor der ikke er plads til lukning
af den øverste bue.
‘ia’ skrives ia i rb6 (+ 7 g.) giallde, va20 giallda, ra24, vb20 siallfuer og
desuden altid i endelser, f.eks. vb26 biðia og vb27 mπyiar, men der skrives
iæ i rb24–25 biærgha. ‘iá’ (eller ‘éa’) skrives ea i va4 fear, men ia i siallfuer
(jfr. ovenfor), hvis dette ord har haft ‘iá’.
‘vá’ skrives altid ua: ra15 huart, ra22 uar, rb25, vb10, 15 sua og vb12
huartueggia.
[normalortografiens] ‘e’ skrives dels e og dels æ. Materialet er for beskedent til at der kan opstilles bestemte regler for fordelingen e : æ, men
det bemærkes at medens ‘e’ opstået af ‘a’ dels skrives æ og dels e, skrives
der næsten udelukkende e for ‘e’ af anden oprindelse; undtagelser er
pæn(n)ing(-), ræglu- og hællgade (jfr. nedenfor). Muligvis spiller nabolydene en rolle i visse tilfælde, idet der konsekvent skrives e foran (n)gi (ge)
og kki: (-)degi, mege, uegen, engi og ekki (jfr. nedenfor). endvidere kan
fordelingen af e og æ for ‘e’ være påvirket af trykforhold, idet der i

9. Da kapiteloverskrifterne er meget svage, kan det ikke med sikkerhed afgøres om de
er med samme hånd som selve teksten, men intet taler imod at dette er tilfældet.
10. For oplysninger om farver samt læsning af kapiteloverskrifter og et par andre svært
læselige ord takker jeg Jonna louis-Jensen, Det arnamagnæanske institut, idet artiklen i øvrigt er udarbejdet på grundlag af sort-hvide fotografier.
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forholdsvis trykstærk stavelse skrives dels æ og dels e, men kun e i tryksvag stilling: Substantiver: rb19 mærker, va4 pænninger, vb5 pæning, vb18
ræglu-, va23 wæniu; ra9 (+ 6 g.) (-)degi, rb4 menn, rb11 prester, ra11–12
uetteren, va23–24 ueter, va24 uettrom, rb3, va19 uettra, va2 weniu. adjektiver: rb3, va19 ællri; ra21 mest. adverbier: va24 længer; ra27 ekki.
Pronomener: va3 (+ 3 g.) huær, va8, vb1 Hwær, rb15 huærn-; rb1 þess, ra28
þessarrar, vb28 þessor, vb12 huartueggia, ra7 (+ 11 g.) er, ra15 (+ 3 g.) sem,
vb27 engi. Verber: rb24–25 biærgha, ra25 dræger, va1 Drægher, va23 Dræger,
vb24 fær, ra6, 9 hæfuiast, ra13, 18 hæfst, ra23 hællgade, ra8 Stænder, ra16–
17 stænder, va17, 22, 26 tæker; rb24 eta, rb5 (+ 8 g.) eter (Eter), rb19 ete,
ra28 gere, va16, 25, vb4 genger, vb9 hefuer (præs. af ‘hafa’), va15 mege, va7
meta, vb5 (note) uegen, ra7 (+ 15 g.) er, ra2, 27, rb3 ero. Præpositioner: ra7
(+ 3 g.) eptir. konjunktioner: ra16, va19 eða, rb5 (+ 6 g.) ef, ra1 (+ 16 g.)
En (en), rb11 (+ 3 g.) Nema, rb4 sem. Som det fremgår af denne oversigt
er der kun et enkelt ord (subst. ‘venia’) som optræder både med æ og e.
alle i øvrigt forekommende ord skrives konsekvent enten med æ eller e,
hvilket turde udelukke at de to tegn er vilkårligt anvendt.
obl. kasus af subst. ‘messa’ skrives mπsso (ra8, 15, 16, 17).
Verbet ‘segia’ skrives va11 seigia; i øvrigt skrives ‘e’ e foran ‘gi’. Der
skrives vb7 heillgi, best. form af ‘heilagr’; ei er her snarest en nyudviklet
– ikke gammel bevaret – diftong.
’é’ skrives altid e: vb1, 6 fe, rb13 (+ 3 g.) se (Se), vb5, 15, 26 ser (pron.),
vb19, 24 rettlegha, ra16 andres, vb7 peter. (gen. af ‘fé’ skrives fear, jfr.
ovenfor.)
For ‘i’, ‘í’ og ‘j’ skrives i, bortset fra at præp. ‘í’ konsekvent skrives J,
og det samme gælder gælder 3 af 4 eksempler på ‘i’ i ‘imbrudagar’ (jfr.
nedenfor); ellers skrives der i i initial stilling: ra12, 13, 18 iola(-), ra23 iesus.
Skriverens J er karakteristisk: hovedstregen er gerne forsynet med tværstreger, ikke bare øverst men også længere nede, og parallelt med hovedstregen er der som regel trukket en lodret ekstrastreg til højre for denne.
’i’ er bevaret som ‘i’ i rb14 sik. (‘mik’ og ‘þik’ forekommer ikke i
teksten.)
’i’ er bevaret som ‘i’ i ra1, 1–2, 9–10, 11 Jmbrudaghar (imbru-). (adj.
‘mikill’ forekommer ikke, og subst. ‘biskup’ er altid abbrevieret og ordet
opløses i transskriptionen med i; eksempler på forbindelserne ‘ilf’ og ‘irð’
forekommer ikke.)
Der skrives io i vb16, 17, 25 hion-, ra12 (+ 2 g.) iola, va13 (+ 4 g.)
þionosto, rb22 bioða, ra22 briota og ra2 fiorner (jfr. nedenfor).
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Det nægtende præfiks skrives o: rb25–26 omaghe, ra26 omaghar, ra25
omagha.
For ‘u’, ‘ú’ og ‘v’ skrives der normalt u. i initial stilling og efter stort
begyndelsesbogstav kan der dog skrives v eller w (angelsaksisk v forekommer ikke): ra12, vb2 vera, ra6 (+ 5 g.) vm (ingen eksempler med u), va2
weniu, va23 wæniu, ra11 vikunni (men ra3, 12 uiku), va8 wizs (men va8
uitande), va8, vb1 Hwær. Desuden skrives der v i romertal, f.eks. rb2 xv.
og rb6 vi. Former med initialt u er dog de almindeligste, således f.eks.
alle 5 belæg på subst. ‘vetr’.
Bynavnet ‘róm’ har ‘ú’: vb3, 7 rumi, vb8, 13, 15 ruma.
Der skrives ra26 Siukir; andre eksempler på ‘iú’ findes ikke.
For ældre ‘y’ skrives der i i ra16 (+ 3 g.) firir (aldrig fyrir); f med
overskrevet i opløses således i transskriptionen firir (va20). andre ord og
ordformer, hvor man eventuelt kunne have forventet i for ældre ‘y’,
forekommer ikke i teksten.
‘æ’ skrives æ i va3, 28 utlæger, rb23 fær (præs. af ‘fá’) og vb28 mæla,
men e i ra7, 14 nester og vb17 nest.
‘ø’ og ‘œ’ skrives π (krøllen er temmelig stor og sidder højt oppe):
mπsso (jfr. her ovenfor), va12 rπkelegha, ra20 rπkelegast. (Verbet ‘gøra’ er
kun belagt en enkelt gang og da med e: ra28 gere.)
omlydsvokalen ‘ƒ’ skrives altid o, og brydningsdiftongen ‘iƒ’ skrives
io: rb24, 26, va2 kiot(t).
u-omlyd af ‘a’ er markeret i alle enstavelsesformer: vb10 fong, va1
uolld, va4 oll. Tostavelsesformer med ‘u’ i anden stavelse har omlyd af ‘a’:
ra4 (+ 15 g.) (-)fostu(-), ra21 fostum, ra21, va6 ollum, rb2 fongum. Præs.
pl. af ‘skulu’ er altid skulu (ra12, rb4, vb13). De forekommende
trestavelsesformer har ikke omlyd: ra2, va11 manaðom, vb22 syndgaðozst.
Der skrives ra28–rb1 ollmoso.
Der er ikke markeret u-omlyd af ‘á’: vb25 malom.
Diftongen ‘au’ skrives altid au: ra6 haustet, rb6 (+ 7 g.) aura, rb19
nauðiger.
‘ei’ skrives ei 20 g. og æi 6 g. Med æi skrives rb4 hæilir, vb8 hæitir, rb2
þæir (men vb13 þeir, ra18 þeim, vb26 þeirrar) og va16, 17, vb24 æi (hvorimod
der skrives rb14 (+ 6 g.) eigi). andre ordformer med ei er meinbugir,
uarðueislu, fleira, heiðin, heilagt, heillgi, heima, ein, eino, þeima og seigia.
‘ey’ skrives πy: vb11 lπynir, vb27 mπyiar.
i endelser er ‘a’ altid bevaret som a, og i og u veksler med e og o stort
set efter vokalharmoniske regler:
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efter ‘i’, ‘í’, ‘y’, ‘ý’, ‘u’ og ‘ú’ i rodstavelsen skrives der altid i og u i
endelsen. (Former med ‘y’ efterfulgt af ‘i/e’ savnes og ligeledes former
med ‘ú’ og ‘ý’ efterfulgt af ‘u/o’.) en tilsyneladende undtagelse er vb21
paradiso, men her har vi sikkert den latinske bøjningsendelse ‘o’.
efter ‘ei’ og ‘ey’ skrives der i (kun ét eksempel på det sidstnævnte,
jfr. ovenfor) og u i rb27 uarðueislu, men o i va10 eino. (Former med ‘ey’
efterfulgt af ‘u/o’ savnes.) efter ‘au’ findes der kun ‘i/e’ i rb19 nauðiger
og ra6 haustet, men det kan ikke forventes at vokalen i artiklen følger de
vokalharmoniske regler (Seip 1955: 129). (Former med ‘au’ efterfulgt af
‘u/o’ savnes.)
efter omlydsvokalen ‘ƒ’ skrives der u undtagen i ra28 ollmoso.
(Former med ‘ƒ’ efterfulgt af ‘i/e’ findes ikke.11)
i trestavelsesformerne ra2, va11 manaðom og vb22 syndgaðost skrives
der o efter ‘a’, og efter ‘a’ skrives der regelmæssigt e, f. eks. i ra3, 10
annarre, ra4 aðrer, rb6 etc. giallde og vb20 skipaðe. ialt findes der e efter
‘a’ i 19 tilfælde (bortset fra ord hvor e hører til den efterhængte artikel).
efter ‘á’, ‘o’, ‘ó’, ‘ø’ og ‘œ’ skrives der altid e og o, men på de fleste
kombinationer er der kun få eksempler (og ingen på ‘ø’ efterfulgt af ‘i/e’
og ‘œ’ efterfulgt af ‘u/o’).
efter ‘æ’ i rodstavelsen forekommer ‘u/o’ ikke i endelsen og heller
ikke ‘i/e’ bortset fra den abbrevierede støttevokal.
efter [normalortografiens] ‘e’ skrives der dels i og u og dels e og o:
Der skrives i i ra7, rb2 eptir, ra9 etc. (-)degi, ra27 ekki, vb27 engi og rb3,
va19 ællri. Derimod skrives der e i ra28 gere, rb19 ete, rb27, va12, vb6 preste,
va15 mege og vb5 (note) uegen (præt. part.). Der skrives u i va2 weniu, va23
wæniu va10 huærium og vb18 ræglu-, men o i ra2 etc. ero, va24 uettrom og
vb28 þessor. Denne fordeling er næppe tilfældig, idet ordformer som
forekommer mere end én gang altid optræder med den samme endelsesvokal: i og u anvendes efter ‘e’ opstået af ‘a’ eller ‘ei’ samt i låneordet
‘reglu’, medens der skrives e og o efter ‘e’ af anden oprindelse, men da
materialet er så beskedent, kan man ikke være sikker på at dette har været
skriverens faste regel.
Den efterhængte artikel skrives altid med e: ra6 haustet, ra7, 10
(-)daghen, ra11–12 uetteren.

11. Det kan måske ikke udelukkes at der foreligger en analogisk brydningsdiftong, ‘i†’,
i ra2 fiorner, jfr. nedenfor.
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Suffikset ‘lig/leg’ skrives altid med e: vb19, 24 rettlegha, va12 rπkelegha, ra20 rπkelegast, vb23 sarlegha.
afledningsendelsen ‘ing’ skrives med i: va4 pænninger, vb5 pæning.
afledningsendelsen er ‘ig’ i rb19 nauðiger, men ‘ug’ i vb2 skylldugr og
ra27 skylldugir.
Ved hjælp af abbreviaturer angives der støttevokal i et overvejende
flertal af tilfældene foran postkonsonantisk ‘r’ i slutningen af et ord eller
en orddel.
uden støttevokal skrives rb15 maðr, va1, 5, 23, vb26 maðr, vb10 uiðr,
vb22 aðr og vb2 skylldugr. ordene ‘maðr’, ‘viðr’ og ‘áðr’ er de eneste i
teksten som har ‘ðr’ (i final stilling), og grunden til at der ikke angives
støttevokal her kan være den at krøllen på ð har stået i vejen for en
abbreviatur; muligvis kunne det tænkes at krøllen på ð her har en dobbelt
funktion, at den altså samtidig skulle angive støttevokal.12 i vb2 skylldugr
kan en abbreviatur muligvis være udvisket.
Støttevokalen udskrives aldrig, men den er her gengivet som e, idet
støttevokal + ‘r’ abbrevieres på samme måde som endelsen ‘ir/er’.
abbreviaturerne som angiver eller omfatter støttevokal er af tre slags: 1o
en kort streg som angiver støttevokalen alene. normalt går denne streg
mere eller mindre skråt nedad til højre og placeres over r, ofte lidt til
venstre for det og enkelte gange lidt til højre.13 Denne streg kan være
identisk med nasalstregen og den streg der anvendes ved mere vidtgående
forkortelser som f.eks. i rb7, va21 biskupi. Samme slags streg anvendes
for ‘re’ i rb1 prest, rb27, va12 preste og vb15 presta, men det er usikkert om
en lignende streg, der kan stå for ‘er’ (ra23 herra), ‘ir/er’ (ra16, rb15, va4
firir, ra16, rb1 eptir, vb9 hefuir), ‘eir’ (vb15 þeirra) og ‘r’ (f.eks. ra141 er), er
af samme slags eller om den er en rest at den normale ‘ir/er’-abbreviatur
(jfr. 2o), som i så fald er delvis udvisket.14 Som abbreviatur for støttevokalen findes denne streg bl.a. i ra7 nester, ra24 siallfuer, rb13 -uiller,
rb26 hydder og va2 eter, ialt ca. 20 g. – 2o en abbreviatur for støtte12. Didrik a. Seip (1934: 110–13 og 1954: 117) har påpeget at ð i norske håndskrifter ofte
står for ‘de’, ikke mindst i forbindelserne ‘ðr’ og ‘dr’, som har fået støttevokal. i
betragtning af den regelmæssige brug af tegnet ð i l, jfr. nedenfor, kan ðr dog i de
ovenfor anførte eksempler næppe opfattes som ‘der’, men muligvis som ‘ðer’. om
lignende forhold i gl. kgl. Saml. 1154 fol., se Flom 1937: 70–72.
13. i et enkelt tilfælde, va1 Drægher, går stregen gennem h’s opstreg og slutter med en
bue over r’s højre side.
14. i hvert fald i de anførte eksempler på eptir og hefuir er den sidstnævnte mulighed
mere sandsynlig, idet stregen her faktisk er lodret.
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vokalen + ‘r’, der består af en lige eller lidt buet streg, skrå eller lodret,
som foroven forbindes med en normalt noget finere bue til højre for
stregen; denne bue kan forbindes med ordets sidste udskrevne bogstav,
f.eks. t’s tværstreg. Samme abbreviatur anvendes for ‘er’ (ra12, vb2 vera),15
‘ir/er’ (vb3 firir) og ‘r’ alene efter ‘e’ (f.eks. ra19 er, ra2 ero), jfr. endvidere
omtalen af ‘ir/er’-abbreviaturer under foregående punkt. ‘ir/er’abbreviaturen for støttevokal + ‘r’ findes bl.a. i ra8 dager, ra14 nester, rb8
slater, rb19 nauðiger, vb4 genger og vb9 lyker, ialt over 20 g. – 3o Medens
de to førnævnte abbreviaturer der omfatter støttevokal er omtrent lige
almindelige, forekommer den tredje type den eneste gang hvor støttevokalen følger efter et ‘p’, vb17–18 hionskaper; her er p’s nedstreg
gennemstreget, således at vi har den almindelige latinske ‘(p)er’-abbreviatur.16
b indgår bueforbindelse med et efterfølgende o (2 eks.), og d og ð
indgår som regel ligatur med et efterfølgende e eller o.
’d’ og ‘ð’ holdes næsten regelmæssigt ude fra hinanden; ð-krøllen er
vinkelformet. intervokalisk skrives der d for ‘ð’ kun i ra23 hællgade, hvor
en þ-nedstreg i linjen ovenover kan have hindret tilsætningen af en ð-krølle,
og muligvis i va11 manadom, hvor en ð-krølle dog kan være udvisket.
Forekommende konsonantforbindelser med bevaret ‘ð’ er ‘ðr’, ra4
aðrer, va1 etc. maðr, vb10 uiðr og vb22 aðr, ‘rð’, rb27 uarðueislu, va6
boðorðom og vb28 orð, og ‘ðn’ i vb2 lyðni (foruden ‘ðs’ i sammensætningen
va6–7 nauðsyniar). Derimod skrives ældre ‘lð’ lld og ‘nð’ nd: vb6 talldann,
ra22 synd, va12 synda, vb22 syndgaðozst, vb23 syndgast.
intervokalisk ‘f’ skrives aldrig f, men 9 g. fu, deriblandt i vb4–5 hafua
og vb12 pafuans, og 2 g. u, vb6–7 haua og vb3 pauann. Tilsvarende skrives
der ra24, vb20 siallfuer (= ‘sialfr’).
‘fs’ skrives fs i ra13, 18 hæfst (præs. af ‘hefiast’).
‘ft/pt’ skrives ft i va5 skrift, og muligvis i va16–17 skripta, jfr. note.
ellers skrives der pt (3 eller 4 g.) eller ppt (2 g.) i dette ord, f.eks. i va9
skripta og va25 skrippta. Der skrives ra7 (+ 3 g.) eptir og rb23 skipti.
Forbindelsen ‘fn/mn’ forekommer ikke.
‘g’ skrives altid g i initial stilling, i ‘gg’ og ‘ng’. i andre stillinger, hvor
det kan formodes at ‘g’ er eller har været spirantisk, skrives der dels g og
15. en afvigende ‘er’-abbreviatur, som ligner et liggende 6-tal, findes i va20 huært.
16. ‘(p)er’-abbreviaturen, brugt for støttevokal + ‘r’ findes i en skriftprøve fra aM 302
fol. (Torgeir håkonsson, ca. 1300) i Seip 1954, s. 107: hælper (præs. af ‘hialpa’) og
dræper (adj. ‘dræpr’).
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dels gh: i final stilling efter vokal skrives der 4 g. gh (det sammensatte
ord ‘dagvillr’ iberegnet), ra14 (+ 3 g.) (-)dagh, og 1 g. g, ra17 -dag. intervokalisk foran a skrives der næsten altid gh, således ra1 (+ 3 g.) -daghar, ra25
omagha, ra26 omaghar og va12 (+ 3 g.) -legha, men ra20 -legast. Foran e
(den altid abbrevierede støttevokal iberegnet) skrives der dels gh og dels
g: ra7, 10 (-)daghen, ra15 -dagher, va1 Drægher og rb25–26 omaghe, men
ra8, 17 dager, ra25, va23 dræger, rb19 nauðiger, va3, 28 utlæger (samt vb2
skylldugr (-er ?)), va15 mege og vb5 (note) uegen. Foran i skrives der altid g:
ra9 (+ 6 g.) (-)degi, rb14 (+ 6 g.) eigi, va11 seigia, va27 drygir, ra27 skylldugir
og vb27–28 meinbugir. Denne fordeling tyder på at skriveren fortrinsvis
har anvendt gh for den velære spirant. – af konsonantforbindelser med
‘g’ (foruden evt. ‘gr’ i skylldugr) forekommer kun ‘rg’ med gh, rb24–25
biærgha. Derimod skrives der g i ra23 hællgade, vb7 heillgi, vb22 syndgaðozst, vb23 syndgast, vb18 ræglu-, ra5 -dags-, rb5 sagt og vb18 heilagt. i
disse forbindelser har ‘g’ muligvis været klusilt.
‘g’ er bortfaldet i ra24 mart (neutr. af ‘margr’).
af ord med gammelt ‘hl’, ‘hr’ og ‘hn’ forekommer kun vb2 lyðni.
‘k’ skrives normalt k. undtagelser er låneordene va7 scripta og vb1
cristin, som ellers skrives med k i teksten. ‘kk’ skrives kk i ra27 ekki, men
i vb11 nokoro kan konsonanten have været kort.
intervokalisk skelnes der regelmæssigt mellem ‘l’ og ‘ll’. Postkonsonantisk skrives der l med undtagelse af vb21 karlls, som er det eneste
eksempel på ‘rl’. i final stilling efter vokal skrives der ll, ikke bare for ‘ll’,
va4 oll og va19 gamall, men også for ‘l’, ra25 (+ 11 g.) till og rb21 (+ 8 g.)
skall; en undtagelse er va19 skal ved linjeudgang. Foran konsonant skrives
der ll, ikke bare i forbindelserne ‘ld’, som i 14 tilfælde skrives med lld (og
i ét med ld, vb18 rægluhald, ved linjeudgang) foruden vb6 talldann med
gammelt ‘lð’, men også i andre forekommende forbindelser, ra24, vb20
siallfuer, ra23 hællgade, vb7 heillgi og ra28–rb1 ollmoso. Forbindelsen ‘llr’
skrives llr i rb3, va19 ællri, og ‘llt’ skrives llt i vb1 allt.
uncialen M forekommer en enkelt gang i ra7 mπsso, der er forkortet
m med overskrevet o; når dette ord ikke er forkortet, anvendes der
almindeligt m.
intervokalisk skelnes der regelmæssigt mellem ‘n’ og ‘nn’, bortset fra
at der skrives va4 pænninger, men vb5 pæning. Der skrives ra26, rb4
menn,17 men i tryksvage ord og endelser synes der at være sammenfald
17. her og i mange andre ord med nn er det ene n abbrevieret.
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mellem ‘n’ og ‘nn’ i final stilling: rb12 (+ 12 g.) han, men rb10, vb21 hann,
ra6 þan og vb13 Þan, men ra14 þann, vb5 ein (mask.), vb7 hin (mask.), va8
kristin, vb1 cristin, va27 heiðin, vb19 hal[l]den (alle fire mask.), ra7, 10 daghen og ra11–12 uetteren, men vb3 pauann; va13 siðan (adv.), rb20
annan, men rb14–15 daghuillann og vb6 talldann. konjunktionerne ‘en’
skrives ra1 (+ 15 g.) En (sideordnende) og vb22 en (sammenlignende).
p dobbeltskrives 2 g. i forbindelsen ‘pt’, jfr. ovenfor om ‘ft/pt’.
almindeligt r er det dominerende ‘r’-tegn i teksten. Det er enerådende i initial stilling og efter bogstaverne c, e, g, i, k, l, p (kun 1 eks.), r,
®, t, u, y, þ og æ. efter a skrives der almindeligt r henimod 20 g., men ® (r
rotunda)18 i ra3, 10 anna®re, ra15 hua®t og muligvis ra28 þessa®rar.19 Der
skrives dels r og dels ® efter b, d, ð20 og h,21 og efter o er ® enerådende.
Foruden r og ® findes der vistnok et enkelt eksempel på r, jfr. note til
rb15.
Som det fremgår af ovenstående er der dobbelt ‘r’-tegn i ‘annarri’ og
‘þessarrar’, og det samme gælder vb26 þeirrar. i final stilling forekommer
kun enkelt ‘r’-tegn, også i ord der har haft -‘rr’: va3 (+ 4 g.) huær (Hwær),
vb 24 fær (præs. af ‘fara’).
‘rs’ skrives rs i ra3 fyrstu og vb25 fyrst.
Skriveren bruger både højt og lavt ‘s’-tegn,  og s.22 i initial stilling
bruges næsten altid s foran vokaltegn og normalt  foran konsonanttegn;
der skrives 21 g. k- mod 5 g. sk-, 1 g. l- mod 2 g. sl-, 2 g. t- (mod 1 g. St-)
og 1 g. c-. i medial stilling skrives kun  bortset fra at s findes brugt i
slutningen af et sammensætningsled, således ra5 unnudagsuiku, ra14–15,
16, 17 andres mπo, ra7 kros mπo og vb25 hionskaps malom, men ra6–7
oðen|daghen, ra8–9 oð|endegi, ra10 oðendaghen og ra8 kro mπo. Der
skrives rb1 þe, og flere eksempler er der ikke på ‘ss’ i final stilling,
medens ‘s’ i denne stilling altid skrives s.
Subst. ‘vetr’ skrives regelmæssigt med tt bortset fra va23–24 ue|ter:
ra11–12 uet|teren, rb3, va19 uettra, va24 uettrom. andre ord med gammelt
‘tr’ har altid enkelt t (‘slátr’, ‘etr’, ‘Pétr’), medens ‘skattr’ skrives vb8 skatter.
18. kun i denne paragraf skelnes der i transskriptionen mellem r og ®.
19. hvis det første utydelige ‘r’-tegn her er ®, er der ingen eksempler i teksten på arr; på
art er der flere eksempler.
20. Det er sikkert en tilfældighed at medens ® er enerådende efter ð, er r dominerende
efter d (og anvendes i forbindelsen Dr (va1, 23).
21. Ved linjeudgang skrives ® i ra15 sunnudagher (e abbrevieret), men ellers bruges r: ra23
herra og va1 Drægher (hvor henholdsvis er og e er abbrevieret).
22. kun i denne paragraf skelnes der i transskriptionen mellem  og s.
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også i øvrigt skelnes der i medial stilling mellem ‘t’ og ‘tt’; således skrives
der f.eks. va3, 28 utlæger, men vb19, 24 rettlegha.23 i final stilling (efter
vokal) er der en vis vaklen mellem t og tt for såvel ‘t’ som ‘tt’. Der skrives
således rb24 kiot, men rb26, va2 kiott, va2 (+ 3 g.) þat (Þat), men vb9, 25
þatt, va4–5 afb[ro]tt, men rb20 matt, rb7, 9 huitt, men rb16 huit (neutr.).
‘at’ skrives regelmæssigt at (15 g.).
Bogstavet x findes kun i romertal. Der er ingen eksempler på ‘ks’ og
‘gs’ forekommer kun i ra5 -dags-.
’ts’ skrives zs i va8 wizs og vb14 mozs, men s i rb27 uarðueislu, og ‘nns’
skrives nzs i va10 minzsta. andre eksempler på forbindelserne ‘ts’, ‘ds’,
‘ðs’ (bortset fra va6–7 nauðsyniar), ‘lls’ og ‘nns’ forekommer ikke.
Superlativformer uden dental i stammen har st; dette gælder fyrst(-)
(2 g.), mest og nest(-) (3 g.) samt ra20 rπkelegast.
i mediopassiv skrives endelsen som regel st, ra6, 9 hæfuiast, ra13, 18
hæfst, ra20–21 halldast og vb23 syndgast, men zst i vb22 syndgaðozst.
hvad ordformer angår, bærer l’s tekst gennemgående et klassisk
præg.
Blandt de yderst få morfologiske novationer kan nævnes genitivformerne rb1 prest, som sikkert er lydligt bestemt, og vb25 hionskaps malom
med ‘s’ for ældre ‘ar’; disse novationer forekommer i norsk allerede før
1300 (Seip 1955: 188, 189, 205 og 208).
Taladjektivet ra2 fiorner (= ‘fiórnir’ eller ‘fj†rnir’?) er muligvis enestående. ifølge ngl, har de øvrige håndskrifter af ngtkr her ‘.iiij.’, medens
akr har ‘fernir’. kontaminationsformen fiorner kan være opstået in scribendo ved at skriveren har haft romertallet i sit forlæg og er begyndt at
gengive det som talordet ‘fiórir’, men har rettet det til adjektivet på en
ufuldstændig måde.
af det demonstrative pronomen ‘siá/þessi’ forekommer den arkaiske
dativform va6 þeima, som ifølge ngl også findes det pågældende sted i
akr, men (med monoftongering) kun i et enkelt håndskrift af ngtkr
(ngl ii, 332.27). Samtidig findes novationerne ra28 þessarrar (gen. sing.
fem.), som også bruges i parallelteksterne, og vb28 þessor24 (akk. pl.
neutr.), hvor parallelteksterne ifølge ngl har þesse.
Den bestemte adjektivartikel har ‘h’: ra3 Hinir, ra5 hinir, vb7 hin.
23. Præpositionen ‘utan/uttan’ forekommer ikke i teksten.
24. gengivet som “þeììbi (!)” i kålunds katalog (se note 2).
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Som nægtende adverbium bruges ‘eigi’ 7 g., ‘ei’ 3 g. og ‘ekki’ en enkelt
gang, ra27.
Til slut skal det bemærkes at der i l forekommer to eksempler på
dobbelt bestemmelse, som så vidt man kan skønne af ngl ikke har
modsvarigheder i parallelteksterne; dette gælder ra6–7 þan oðensdaghen
og ra10–11 annarre vikunni.
efter denne gennemgang af l’s sproglige forhold kan det med fuld
sikkerhed fastslås at skriveren har været norsk, og på grundlag af kombinationen af markeret u-omlyd ved bevaret ‘u’ (bortset fra trestavelsesformer) og vokalharmoni må sprogformen bestemmes som nordvestlandsk.
i det omfang en sammenligning er mulig mellem l og de nordvestlandske diplomer fra første halvdel af det 14. århundrede, som Marius
hægstad (1907: 4–28) har beskrevet, svarer sproget i disse diplomer i alle
hovedtræk til sproget i l. Som eksempel kan det nævnes at fordelingen
af æ og e for ‘æ’ er fuldstændig i overensstemmelse med det nordvestlandske diplommateriale (hægstad 1907: 10). De pågældende diplomer
viser dog eksempler på enkelte sproglige og ortografiske novationer som
ikke har modsvarighed i l, bl.a. st for ‘rst’ (hægstad 1907: 22) og d for ‘ð’
(hægstad 1907: 15); af diplomerne er der kun ét (ca. 1340) som bruger ð
så regelmæssigt som l gør, og flertallet af dem bruger kun d.
i betragtning af l’s beskedne novationer synes der ikke at være nogen
grund til at antage at dette fragment er skrevet efter 1350, og tiden
omkring 1300 er nok en mulig tilblivelsestid;25 de forekommende novationer – hvoraf mediopassivendelsen st og den almindelige markering af
støttevokal er de mest fremtrædende – er alle tænkelige så tidligt. Den
yngste novation er muligvis den udstrakte brug af lavt s i initial stilling,
som kan være et indicium for at l er skrevet efter 1300.26
På sprogligt grundlag kan en datering til 1290–1350 betragtes som
rimelig, og muligvis er de første årtier af det 14. århundrede den mest

25. en sikker terminus post quem giver kristenrettens alder, ca. 1270, jfr. Bøe 1964: sp.
299–301.
26. Seip (1954: 120): “etter 1300 bliver s brukt oftere, også i framlyd, men der sjelden
foran k, p, t ...”.

164

MOM 2011-1 materie q8_6_Maal og Minne 29.06.11 12.10 Side 165

eT norSk kriSTenreTFragMenT i aM 162 Fol.

sandsynlige tilblivelsestid.27 For en tidlig datering taler også tekstens gode
kvalitet, som tyder på få mellemled mellem nyere gulatings kristenrets
original og det her behandlede fragment.28

IV. AM 315 H fol29
Ved gennemgang af norske lovhåndskrifter i juni 1987 efter at ovenstående redegørelse for aM 162 l fol. (l) var skrevet, viste det sig at
fragmenterne aM 315 h fol. (herefter kaldt h) er skrevet med den
samme karakteristiske hånd som l. Det drejer sig om ialt fire membranblade, to fra Byloven (ff. 1–2) og to fra landsloven (ff. 3–4), beskrevet
af gustav Storm (1885: 492).30 De fire blade har samme bredde som l,
medens bladhøjden ikke kan sammenlignes, idet l er beskåret forneden.
Spaltebredden er den samme i h og l, men skriften er gennemgående
lidt større i h end l, således at medens l har 28 linjer i hver spalte, har
h 27 linjer bortset fra f. 1r og 2v med henholdsvis 26 og 28 linjer. Den
store lighed mellem h og l tyder afgjort på at de fem blade oprindeligt
alle har hørt til det samme håndskrift, og medens der ikke foreligger
nogen oplysning om l’s proveniens, har árni Magnússon noteret at han
har fået h på island (Storm 1885: 492). Vi har således i h og l resterne
af et af de forholdsvis mange norske lovhåndskrifter der har fundet vej
til island og senere er kommet i árni Magnússons besiddelse.31
27. Jón Sigurðssons og kålunds dateringer (jfr. n. 2), er henholdsvis “14de aarhundredes
Begyndelse” og “14. årh.”, men de har sikkert – med urette – regnet med at skriveren
har været islandsk.
28. Jeg takker helle Degnbol, Den arnamagnæanske kommissions ordbog, for
gennemlæsning af artiklen og en vigtig henvisning.
29. redaksjonell note: Dette kapittelet fantes som et eget dokument i Stefán karlssons
datamaskin. Det er trolig ikke like ferdigstilt fra forfatterens hånd som det
foregående. Følgende opplysning fantes innledningsvis: “nB: opløsning af abbreviaturer er ikke altid markeret i de anførte eksempler, som desuden er ukontrollerede.” eksemplene er kontrollert før publisering av gunnlaugur Már gunnlaugsson.
30. Da gustav Storm beskrev bladene har rækkefølgen været en anden, idet han omtaler
ff. 1–2 som henholdsvis ff. 4 og 1 og ff. 3–4 som ff. 2–3. en tredje rækkefølge har
bladene haft ved udførelsen af kålunds katalog (1889: 264), idet han omtaler de
hullede blade (ff. 1–2) som ff. 1 og 4, hvoraf det sidstnævnte skulle bære en påskrift
med árni Magnússons hånd, hvilket er tilfældet med det nuværende f. 2.
31. Dette gælder aM 304 fol., aM 315 e, F og g fol., aM 63 4to (?), aM 68 4to og
aM 69 4to, jfr. Storm 1885: 477, 490–92, 557, 562 og 563.
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h er benyttet ved udgivelsen af såvel landsloven som Byloven i ngl
ii, hvor fragmentet er betegnet som henholdsvis go og Bo, men ganske
vist er kun et fåtal af h’s afvigelser fra de trykte hovedtekster meddelt i
variantapparaterne. i sin beskrivelse af h definerer Storm go som dele
af gulatingslov, hvilket er i overensstemmelse med h3rb15–16 ‘Sa er
fardagher hin fyrsti J gulaþings logum’, jfr. ngl ii, 109.10. hvad Bo
angår, så sætter Storm et spørgsmålstegn ved om denne tekst hører til
Bylovens Bergensversion. Til støtte for den antagelse taler at h udelader
købebalkens kap. 17–22, hvilket også er tilfældet med håndskrifterne
Bg, l og m samt Xb; de to førstnævnte tekster definerer Storm uden
forbehold som Bergens bylov,32 medens han om Bm siger at den nærmest
må henføres til Bergen, og om Xb at den er vaklende mellem Bergen og
Tunsberg (ngl ii, 181–83).
Det kan med det samme fastslås, at ikke alene skriften, men også
ortografien er den samme i h som i l. eksempler fra h vil derfor i det
følgende kun blive anført på de punkter hvor de supplerer eller korrigerer
det billede af skriverens af ortografi, som l’s begrænsede tekstmateriale
har givet.
i h er der truffet 8 eksempler på at aa anvendes som særlig betegnelse
for ‘á’: 1va7 baatom, 2ra24 raa, 2rb2–3 aasdrenging,33 2rb4, 5, va13 aas,
2rb12 aar, 2va7 aa (præs.), 3vb11 saar (præs.).
‘þangat’ skrives 3va22 þengat.
Som i l skrives der i h normalt (i hvert fald 13 g.) ia for ‘ia’ i ‘giald’-,
men 1 g. ie, 3va9–10 giel|da, endvidere 5 g. i ‘sialf’-34 og desuden i 2ra17
iarn, 2rb1 hiallp ræipp og 4rb25 iarlls. Derimod skrives der 3ra5 konongs
iærðer,35 3rb6 og 4va23 iærðr (= ‘iarðar’), 3rb27, va8 og 4vb2–3 ierðar,
3va15, 27 og vb12 iærðar, 4vb21 ierðeiganda, 2ra7 spiælluirki og 4vb20, 21–

32. h’s overensstemmelse med Bg er ganske vist af mindre betydning, idet Bg foruden
de nævnte kapitler af købebalken også udelader kap. 15–16 og 23–24 som alle findes
i h.
33. Jfr. ngl ii, 283, n. 31 (med fejl).
34. Mod en eventuel forlængelse af ’a’ foran ’lf’ taler formodentlig formen 3rb19, 22, 23
hollf (n. plur.) med omlydsvokal. (Svarende til ngl ii, 110.7–8 halfo (halfs) pundz
saðe har h 3vb2–3 hallf punðz saðe, og ngl ii, 116.1 og 117.5 halfu er forkortet i h
4rb13, 23 h.)
35. ngl har konungs eignir uden varianter, og det er derfor mindre sandsynligt at skriveren af h har iærðer fra sit forlæg.
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22 markar spiæll. For ‘iá’ (eller ‘éa’) skrives der ea i 2va16 fear36 og 4vb19
sea men ia i 2va13 sia.
om fordelingen af e og æ for [normalortografiens] ‘e’ kan der ikke
opstilles bestemte regler, bortset fra at e er næsten enerådende i andet
sammensætningsled og tryksvage ord. Følgende eksempler er noteret i
h: Substantiver: 2rb7 hofuð bændo, 1rb7 (+ 2 g.) æl(l)d-, 4ra2, 15 æng, 2va5
ærænda, 4rb17 ærchibiskups, 2ra21 (+ 7 g.) ærtog(-), 4vb4 fæðr, 3ra14
hænder,37 1rb7 hærr, 1ra1–2 vttlægðar, 3rb14 vttlægd, 2ra21 mægin huf, 2vb28
pænning, 2ra8–9 ræfnis skor, 2rb25 (+ 2 g.) sækt(-), 1va15 stæmfnu, 2vb2
stræn[ger]; 2rb2–3 aasdrenging, 1ra11–12 malhemfni, 4vb5 ekkia, 4rb2–3
log festa, 1vb3 heraðe, 1vb14 heraðz, 3vb16 leiglendingi, 1ra4 og iøvrigt
menn, 3rb25 kross messo, 2va26 fiski nesi, 2rb6, 11 segle, 2vb3 (+ 2g.) hasetar,
1rb14 stemfnu, 1vb17 stemfno, 4rb18 auerka bot, 3va17 Vettrar, 3vb5 uetrugh
(mul. ueterrugh), 2vb11–12, 17 akkeri, 1rb18 misseris. adjektiver: 4va26
bæzsta, 3ra12, 17 hællghu, 2va12, vb25, 4rb15, va21 længra; 1ra26 flester,
3ra24–25 helgu, 3va22 mest, 3va14 Sekker (= ‘sekr’), 4vb26 osekkiu. adverbier: 2ra1–2, 2rb24 hæl(l)der, 1ra23 væll; 1ra23 elligar, 1ra14 og iøvrigt (også
som præp.) eptir, 1vb6–7 huergi, 1rb6 og iøvrigt (også som konj.) þegar,
3va22 þengat. Pronomener: 1rb8(+ 13 g.) huær(-), 1va9 (+ 5 g.) þes(-), 1vb12
ENgi (nom. sing. mask.), 1vb15 (+ 9 g.) eng(-) (engi, engin, engan, engom),
3vb7, 13 ekki, 4va21 enskis, 2vb22 beggia. Verber: 2ra13 (+ 6 g.) bræster,
2vb11 dræger, 1rb8 (+ 11 g.) fær (af ‘fara’)), 1vb5 fællst (af ‘fela’), 4ra2
loghfæsti, 3vb8 græfuer, 2vb4 kænne, 3va2 kræfuer, 2ra2, vb18 læggia, 2va4,
5–6 lægger, 2ra12 rænner, 1ra6 sætt (af ‘setia’), 1vb16–17 taksæter, 3rb10,
va7 stænder, 1va26 (+ 3 g.) tæker, 3rb22 tækna, 4ra18 uæx (?), 1ra19, 20
uærða; 2rb5 ekit, 4ra10 bera, 2va23–24 feller (af ‘falla’), 4ra22 (+ 2 g.)
loghfestir, 4ra25 loghfesta, 4rb13 logfest, 4va16 staðfestazst, 1vb8 genger, 3ra9
gek, 2vb11 gefua, 1ra25, 3ra22, 4ra17 gerir, 2ra6 gera, 3va3 gere, 3vb10 gærðir
(af ‘gerða’), 3vb9–10 grefuer, 3rb8 (+ 5 g.) hefir / hefuir, 1ra9 krefui, 3rb26
krefuia, 4va22 akueðet. 2va8 (+ 2 g.) leggia, 4ra4 leggi, 2va13, 3va23 mege,
2rb16 (+ 3 g.) meta, 3va4–5 Nemfni, 1ra25 reka, 1rb21–22 taksetia, 1vb22
taksetti, 4ra7, 8 stemfni, 1vb22 Sueri (af ‘sveria’), 2va19 sueria, 3rb9 sweri,
3rb23 otekinni, 1ra3 og iøvrigt ero, 1r23 og iøvrigt er. andre ord (de fleste
hyppigt forekommende): sem, er, en, eða, ef, nema. Denne opremsning
afslører at der er enkelte undtagelser fra reglen om at der stort set er over36. her er e muligvis rettet fra i.
37. her og i en række ordformer i det følgende er støttevokalen abbrevieret og opløst
som e.
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ensstemmelse i tegnvalget, når samme ord forekommer flere gange, idet
subst. ‘stefna’ og verberne -‘festa’, ‘grafa’, ‘krefia’, ‘leggia’, (-)’setia’ og
‘taka’ forekommer dels med æ og dels med e. Forskellen mellem på den
ene side tæker (præs. med støttevokal) og tækna (præt. part.) og på den
anden side otekinni kunne eventuelt forklares ud fra forskellige trykforhold eller ‘k’-ets forskellige lydværdi; det sidste er dog mindre sandsynligt, idet den palatalregel som forsøgsvis blev opstillet på grundlag af det
beskedne materiale i l, modsiges af skriveformerne mægin huf og læggia
(ved siden af leggia) i h.
i overensstemmelse med l skrives der i h 1ra16, 3ra11 seigir og 1vb26
seigia, men 2va13 og 3va23 mege.
runding af ‘e’ i forbindelsen ‘ve’ tilkendegives i 4ra10 huorso (=
‘hversu’).
i modsætning til l skrives der 3rb25 krossmesso.
ligesom i l er ‘biskup’ forkortet i h, men her findes der 3 eks. på
adj. ‘mikill’, alle med y: 3ra8, 4rb11, 22 iammykit og 4rb9 mykkla. andre
eksempler på runding af ‘i’ er 2va13 sylfer<s> (iøvrigt er ordet abbrevieret
som s + forkortelsestegn), 2vb6–7 half|uyrði og 4rb10–11, 19 uyrðingu.
Der skrives 1rb9 klokko, 3vb21 Stofo og 4rb17 hertogha.
Der skrives 4va6 baruns.
Det nægtende præfiks skrives altid o-; ialt er der noteret 7 eks. i h.
Bogstavet w er noteret 4 g. i initial stilling, heriblandt i 3vb1 wunnit,
og desuden i 3rb9 sweri (hvor s er det lave ‘s’-tegn, ikke højt). Det
bemærkes at w i alle de forekommende tilfælde står for ‘v’, aldrig for ‘u’.
Der skrives altid firir (når ordet ikke er abbrevieret), men andre ord
med i for ældre ‘y’ er ikke truffet.
Der skrives π i 1vb4 (+ 4 g.) kπmer / kπmar (præs. af ‘koma’), men
derimod e i gera og æ i ærænda og ærtog(-), jfr. eksempler her ovenfor.
Som i l skrives den labiale omlydsvokal af ‘a’ i h altid o.38 Tostavelsesformer med ‘u’ i anden stavelse har næsten altid omlyd. undtagelser
er 2ra6 monnum,39 2ra10 annfangum = andfongum ngl ii, 283.3) og
4va13 halfu.40 Brydningsdiftongen ‘iƒ’ skrives io bortset fra 2ra13

38. i 4va11 hauldz står au nok snarere for diftongen end omlydsvokalen, jfr. ngl V: 269.
39. De andre steder ordet forekommer er det abbrevieret mom med streg over.
40. De andre gange den sidstnævnte ordform forekommer i teksten er den forkortet ved
hjælp af et gennemstreget h; endelsesvokalen turde vise at rodvokalen har været kort,
jfr. også 3rb19, 22, 23 hollf hus (plur.).

168

MOM 2011-1 materie q8_6_Maal og Minne 29.06.11 12.10 Side 169

eT norSk kriSTenreTFragMenT i aM 162 Fol.

hiaulmur uoler og 2ra14 hiaulmur uol, hvor au muligvis kan skyldes
forlægget (med a?). Der skrives altid skulu.
Der er ikke markeret u-omlyd af ‘á’, heller ikke i verbalformen 2va20
uaro.
i endelser veksler i og u med e og o efter de samme vokalharmoniske
regler som i l. her forekom dog forskellige vokaltegn i endelser efter
[normalortografiens] ‘e’ i rodstavelsen, og den regel blev opstillet at ‘i’ og
‘u’ anvendtes efter ‘e’ opstået af ‘a’ eller ‘ei’, men ‘e’ og ‘o’ efter ‘e’ af anden
oprindelse. nogle undtagelser i h fra denne regel svækker dens
gyldighed. For det første forekommer én ordform dels med u og dels
med o, 1rb14 stemfnu, 1va15 stæmfnu, 1vb17 stemfno, hvor ‘e’ er af usikker
oprindelse; verbalformen ‘stefni’ skrives med i: 4ra7, 8 stemfni. For det
andet skrives der i i 2vb28 pænning,41 1rb18 misseris og 2va28, vb11–12, 17
akkeri, men e i 1ra26 flester. iøvrigt skrives der i overensstemmelse med
den opstillede regel i i 1ra9 krefui, 1ra11–12 malhemfni, 1vb22 taksetti,
1vb22 Sueri (af ‘sveria’), 3rb9 sweri, 2ra8–9 ræfnis skor, 2ra21 mægin huf,
2rb2–3 aasdrenging, 2rb5 ekit, 2va1 sæktir, 2va26 fiski nesi, 3rb6–7, 21
hefuir, 3rb11 eptir, 3rb23 otekinni, 3va4–5 Nemfni, 3vb10 gærðir, 3vb16 leiglendingi, 4ra4 leggi, 4ra2 loghfæsti, 4ra22, 27, rb5 loghfestir, 4rb9 (+ 7 g.)
auerki, 4rb17 ærchibiskups, 4va7 merkis manz – 1vb12 ENgi (nom. sing.
mask.), 1vb15 (+ 5 g.) engi, 2rb23 Engin, 3ra25 engin, 3vb7, 13 ekki og 4va21
enskis, men e i 1va22 abere, 2rb6, 11 segle, 2va13, 3va23 mege, 2vb4 kænne,
3va3 gere og 4va22 akueðet, og der skrives u i 3ra12, 17 hællghu, men o i
1ra3 og iøvrigt ero, 2rb7 hofuð bændo, 3rb25 kross messo og 4ra13 engom.
i l er støttevokal foran ‘r’ i h næsten altid markeret (ved hjælp af en
abbreviatur) undtagen i ord som ender på ðr, hvor ð-krøllen kan have
dobbelt funktion. i 2rb24 hællder er en abbreviaturstreg over r helt
tydelig, i 1rb3–4, ælder, og i 1rb7 ælldr og 2ra1–2 hældr kan enten en abbreviatur over r eller en ð-krølle være udvisket. Som i l er den abbrevierede
støttevokal her gengivet som e i de fra h anførte eksempler. imidlertid
er støttevokalen i tre tilfælde i h ikke abbrevieret, men skrevet a, nemlig
i de tre verbalformer (i præs.) 1vb2 lπypar, 2va7–8 kπmar og 2vb23 πykar.
Denne endelse skal dog ses i sammenhæng med genitivformerne 2rb17–
18 ofuunder bot og 4vb22 lyripter eiði, hvor endelsen (med henholdsvis e
og er abbrevieret) står for ældre -‘ar’, og 1va16 o®skurðr, 3rb6 og 4va23
41. i l skrives der også i i dette ord, men her blev det taget som et eksempel på at afledningsendelsen havde i. imidlertid tyder h 3rb24 fiordong på at vokalen i afledningsendelser hos skriveren kan være vokalharmonisk bestemt.
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iærðr (= ‘iarðar’) og 4ra7–8 halfs manaðr, hvor ðr står for ældre -’ar’. Disse
skrivemåder kan fortolkes på den måde at den abbreviatur som her er
blevet tolket som abbreviatur for ‘e’ eller ‘er’, også kan stå for ‘ar’, men
mere sandsynligt forekommer det at endelsen ar i de ovenfor anførte
verbalformer faktisk er en omvendt skrivemåde for ‘er’, et tegn på en
tendens i skriverens sprog til overgang af ‘a’ til ‘e’ i tryksvag stavelse.

Konsonanter [ufærdigt afsnit]
1rb3–4 ælðr, 1rb7 ælldr (i det sidste tilfælde kan en krølle være
udvisket, jfr. 2ra1–2 hældr), 3rb3 lanðzskylld, 3vb2–3 hallf|punðz.
1ra9, 17 gialkyra, 2ra10 annfangum.
1ra15–16 log|maðr, 1rb11 aðrir, 1rb21 oðrum, 1rb23, 1va14 maðr, 1va5
aðra, 1va13 siðr, 1va19 oðrum, 1va19 oðrum; (flere eksempler på ðr er ikke
noteret).
1vb20 yllfði.
1ra1–2 vtt|lægðar, 1vb23 hugðist, 2vb15 sogð, 2vb24 lagðe, 3ra2 alogð –
3rb14 vttlægd (mul. ð med udvisket krølle),
1ra6 værða, 1ra19, 20 uærða, 1rb7 uærðr, 1ra6–7 o®r|skurði, 1rb17 garða,
1rb20 garðe, 1va16 o®skurðr, 2ra20 barð, 2vb6–7 half uyrði; (flere
eksempler på rð er ikke noteret).
2va1 sektir, 3ra6–7 vanrπktar, 3ra9 wanrπkt.
1ra11–12 mal|hemfni, 1rb14 stemfnu, 1va15 stæmfnu, 1vb17 stemfno,
2ra7–8 skutt|stamfn, 2ra9 framstamfnn, 2ra11 stamfn, 2va14 iamfnt, 3va4–
5 Nemf|ni, 4ra7 stemfni, 4ra8 Stemfni, 4va20 namfnbotom, 4vb19 stomfns
– 2ra8–9 ræfnis|skor.
3ra8 iammykit, 4rb11, 22 iammykit.
2ra22 kraft – 1rb22–23 ap|tans songs, 1vb4, 3ra16, 4rb4, 26, va4 eptir
(hætt), 2vb24–25 o|skiptu, 3ra7, 4ra3, 5, 6 apter, 3rb11 eptir, 3rb26–27, va3
husa|skiptis, 3va4 skipta, 3va5 skipti, 3va11 skipt, 4va27 oskiptri.
3rb9 husprπyia.
3ra12, 17 hællghu (Se eksempler på gh ovf.) – 3ra24–25 hel|gu.
1ra9 lita, 1rb8 Laupi, 3va6 lutfallz, 3va6 luti (vb), 3va13, 4vb15 luta
(subst.), 3vb14 loss, 1rb22 ringt, 2vb13 ring (subst.), 2vb2 nakm[miði]
1ra11–12 mal|hemfni.
1rb14 Sekker, 4vb26 at osekkiu.
4vb5 ekkia.
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4rb17 ærchibiskups.
2rb24–25 no|ko®r, 2vb4 noko®r.
1ra19–20 hal|dazst, 4ra23 holt.
4rb25 iarlls.
4rb16 ortt, 4rb27 verðr
1rb11 anna®ra, 2ra15–16 þessa®|ra.
1ra6–7 o®r|skurði (1ra8 o®skurð), 1rb7–8 hærr|fær (= ‘herr ferr’), 1rb8
huærr, 1va11 hua®r, 2ra12 sio®r, 2rb24–25 no|ko®r rπ®r, 2vb4 noko®r.
2vb14 laustn.
3va19(, 21?) mykiað (= ‘mykiat’), 3va23 að (? = ‘at’).
3rb3 lanðzskylld, 3vb2–3 hallf|punðz, 4va11 hauldz.
1vb14 heraðz menn, 3vb8, 10, 4ra23 garðz (1vb13 heraðs monnum, 2ra4,
vb26 nauðsynia, 2va17 nauðsyniar, 2vb16, 3ra4–5, 8, 4rb5–6 vmboðs maðr,
4va3 vmboðs manna).
1ra5, 1ra10, 1rb2, 1rb6 mozs, 3rb25–26 buslizs|maðr, (4vb6–7 nπyt|lu).
3va6 lutfallz, 3vb7 allz.
1ra8, 1vb17 loghmanz, 1ra17 syslu manz, 3ra23, va13, 4va21, vb17 manz,
4va7 merkis manz (3vb2 minsta).
1va1 skiotazst (superl.), 4va26 bæzsta.
1ra19–20 hal|dazst, 2vb12 kafuazst, 2vb17 æignazst, 3rb1 andazst, 4ra3
beiðazst (hele ordet utydeligt), 4va16 staðfestazst – 1ra22 Sættast, 1vb5 fællst,
1vb18 dπmest, 1vb23 hugðist, 2vb27 abyrgiast, 3ra4 byggist, 4ra1 [þyc]kist (st
utydeligt).

Ordformer [ufærdigt afsnit]
4vb4 fæðr (dat.).
1va16 o®skurðr (= ‘órskurðar’ (gen.), ngl ii, 263.10), 2rb17–18 ofuunder|bot, 3rb6, 4va23 iærðer (= ‘iarðar’), 4ra7–8 halfs manaðer og 4vb22
lyripter eiði.
2vb8 fyndi (= ‘fundi’).
3ra15, 4rb3–4 manaða (akk. pl.).
3ra22 kolldukol
2va23 synsaka (= ‘syknir saka’, jfr. ngl iV, 138.9 (Fritzner iV)).
4rb1 huatt (v.l. til ngl ii:116.13 hat = ‘hátt’).
1ra11 huaratueggia (= ‘hvárrtveggia’).
1vb12 ENgi (nom. sing. mask.), 1vb15 engi (nom. sing. mask.), 2va21
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engi (nom. pl. mask.), 3vb20 engi (nom. sing. fem.) – 2rb22 Engin (nom.
sing. mask.), 3ra25 engin (nom. sing. mask.), 2vb21 engan.
3vb13 ekki (= ‘eigi’)
4ra16–17 oðru uigs (= ngl ii, 116.7 aðruuis; uigs utydeligt, men kan
næppe læses anderledes; muligvis en blandingsform af ‘ƒðruvís’ og
‘ƒðruvegs’, jfr. D.a. Seip (1955:275)).
2vb6 funnu.
1ra4 æighu (3. p.), 4va25 æigu (3. p.), 4vb27 eigu (3. p.) –1rb17 æigha
(forvansket sammenhæng).
3rb21–22 fra þui er hann hefuir ser iorð | tækna (= ... tekit ngl ii,
109.13).
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