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INLEDNING. 
I. Handskrifter. Editioner. 

I. A v Y ugv 11 rs saga viöf'Qrla äro följande hand
sl<riller mig bekanta. 

2. (A) Pergamentshskr. nr 343a 4to i den Arne
rnagneanska handskriftssamlingen i Univ.-biblioteket 
i Köpenhamn (Kälund Katal. AM nr 1091). Denna 
hskr. bestär av 110 i läderband rned träpermar in
bundna blad i formatet 23.s X 16 cm. rned i genom
suiU :JR rader pä vaJje sida och innehäller bland 15 
oJika yngrc sagor (fulJständig förteckning hos Kälund 
a. st.) även berättelscu om Yngvar, som här upptager 
bl. 48 verso (rad 16) till 54 recto (rad 16). Mot slu
tet av Yngvarssagan 1), meHan hl. 53 v. och 54 r., har 
hsk!'. en lakun, omfallande ell IJiad. Denna lakun 
fnuns, sflsom visas av eu nuteckning i nedre margen 
av hl. o:l V. III()U Arne Magnussons hand ("her vantar 
i blad"), redan pä dennes tid. 

YS har i denna hskr. kapitelindelning utan kapitel
nummer och -rubriker. Initialerna vid kapitlens böijan, 
för vilka tomrum lämnats, ha aldrig blivit införda. 
Överskriften till sag an : "J nguars saga" är tillagd med 
yngre hand. 

Pergamentet är, säsom oftast i isländska hskr., 
tämligen mörkt, skriften här och där utplänad eUer 
suddig. Dock är hskr., Ahninstone vad YS beträffar, 

stort sett väl bibehällen. 

1
) Nedan ofta förkortat YS. 

a 



II YNGVARS SAGA 

Hskr. har varit i Arne Magnussans ägo - den 
är upptagen i den bekanta förteckningen i AM 435 a 
4to bl. 103 v. och har bl. a. ä ett i bohns början in
häftat pappershlad en gemensam innehällsförlcckning 
av hans hand - och tillhör säledes den del av de 
Arnemagneanska samlingama, sorn 1731 kom till Uui
versitetsbiblioteket ur Arues bibliolek. 1) Dess lidigare 
öden äro okända, med undantag därav, al L en anlcck
ning med 1600-tals-hand pä bl. 76 v. anger, att boken 
vid liden für anleckningeu bcfann sig i händerna pä 
en viss Magnus Magnusson pi't Pingcyri i norra lsland. 
Belräfrande den titlpnnl\l, dä Arne Magnusson für
värvat boken, kan ingenting med visshet sägas; den 
är avskriven förstn gängen nägot av ären 1726- :lO 
(se nedan 7). 

Rafn anser i Fornaldar Sügur Norddnnda 2: Vlll, 
att handskriften är ncdskriven redan under 14de är
hundradet; 2) till slutet av sammn ärhundrade ellt'r 
början av det 15de sälles den av G lslason M~ ProVPI" 
s. VII. Enligt Gering fslcnzk mvinlyri 1: XXIX för
skriver den sig fürs I fdu1 I !)de ärhundradels hörjan, 
enligl Bocr Qrv.-Odcls s. V och Kälund Kalal. AM I : 
578 frän 15de ärhundradet (utan närmare hesläm
ning). 

Nedan (s. X.XIV Ir.) givcs en rcdogürelso l'llr do vik
tigaste dragen av hskt-:s orlograJi och ljudlilra i den 
del som innehäller YS, avsedd bl. a. att lämna hidrag 
till frägan om nedskrivningstiden. 8) Av drnna rcdo
göreise synes mig framgä, nll hslo-. uppenbarligen är 
skriven efler 1350, ä andra sidan sannolikt icke senare 

1) Jfr KAiund Katal. AM 2: VIII. 2) Eil fürvänande 
misslag llr del, dä hskr. i Anliquites rnssos 1: 91 sältes sä 
tidigt som I ill 13de ärh. Därst!ldes 2: 14-2 bar denna upp
gift ocksä betydligt modifierats. 8) Nägra obetydliga an
märkningar om hskr:s orlografi linnas i Fornald. Sög. Nordrl. 
2: VIII, vilka f. ö. icke i allt stämma med förhällandena i 
den del, som omfattar YS. 

INLEDNING III 

än c. 1450. Att inom dessa gränser bestämt fixera tiden 
torde Alminstone med nuvarande hjälpmedel icke vara 
möjligt. Mähända kommer man sanningen närmast, om 
man sätter den snarare eller än före c. 1400. 

3. (B) Pergameutshskr. m· 2845 4to i den Gamle 
kongl. samling i Kungl. Bihl. i Kopenhamn (Kälund 
Katnl. KB ur 74). IJskt·:n heslär av 73 blad (inbundna 
i lrllpcrmar förenade i ryggen med läderremsor) i for
rnatet 18.s X 13.s cm. med ett antal av (i olika partier 
av boken) 22 a 26 rader pä vmje sida och är skriven 
med tvä olika, men samtidiga händer, den ena bl. l-
32 r. rad 5, 55-73, den andra 32 r. rad 6 - 54 v. 
Det n1ed fürsta hanrlcn sln-ivna partiet, lill vilket YS 
hllr, har dolvis sp:'lr av rüda mhriker ocb färgade 
inilial<w. Üvorskr-iflcr11a till de olika slyckena U.ro till
sallu i sonaro Lid, cnligl Kälnnd a. sl. av J'on Erich
seu.l) 

Innehället i hskr:n utgores av 9 "fornaldarsogur" 
(fullständig förteckning hos Kälund a. sl.), bland dem 
l'rän hl. 55 recto till och med bl. 59 reclo etl frag
mcnl av YS under (den av J'on Erichsen tillfogade) 
Lilcln: "Fragmentum lngvars Sögu". Fragmentet börjar 
med orden: "Y nguar sott ok uar pa komiN" kap. 8 
(nedan texten s. 27 rad 8) och gär till sagans slut, 
men har mot slutet av sagan en lakun motsvarande 
ett av hskr:s blad. 

Donna hslo-. 11•· delvis rillt illa medfaren, sliten, 
nedrokt och sm ul.sig. Dol parli, som innehäller YS Ur 
<lock väl bovnrnl; ondasl pä hell fä s lällen llr hskr. 
här oläslig eller svädUsl och dylika slU.IIen omfalta 
aldrig större slycken, i regel en eHer ett par bok
stävcr, mera sällan ett helt ord eller ett par ord 

följd. 

1
) J6n Eiriksson (Jon Erichsen), vetenskapsman och 

ämbetsman, född pä lsland 1728, död i Köpenhamn 1787, 
bibliotekarie vid Kungl. Bibi. 1781-87. 

a* 



IV YNGVARS SAGA 

Hskr:n förvärvades av den bekante isländsk-nor
ske historieskrivaren Torfrens {dävarande knnglig trans
lator av nordiska antikviteter) pä dennes samlarfärd 
till Island 1662. Säsom Kälnnd framhäller, ilr det 
nämligen ntan tvivel denna hskr., som är npptagen 
som nr 51

) i en för Ame M:agnusson är 1712 tagen 
avskrift av Torfrei egen förteckning över vid detta till
fälle förvärvade handskrifter, insalt som eU silrskilt 
lägg i AM 435 b 4to och försedd med rätleiser av Arne 
Magnusson själv (f'örul pnblicerad jämto idenWiering 
av Vigfüsson i Stmlunga snga Proleg. <:XJ.V v1 of'h 
nn fullständigt Lryckt hos Kälund Kalal. J(ß XLI). 
Själv hade Torfrens den till läns under ären 1682-
1704 (Käluud Katal. KB XLV). 2

) Om doss tidi~nro 
öden kilnnor mau intel nnnul, 1111 alt dou llltligl mar
ginalanteckllingar t\ hl. :15 v. och 4·1 v. pä 1600-lalol 
hefunnit sig i händerna dels pä en viss Eyulfur Jousson, 
dels pä eu Nikulas Einarsson, av vilkn den 1'1\rTO ul.
lryckligen anger sig som hokens llgnrP. 

Ilskr:s nedsk rivning-slid sillloH nv Hafn i Fomaldar 
Sögur Nordrlnnda I : X IX (lik:;om i Antiquilcs l'IISHOs 
2: 142) lill bö1:jan av 15de ärhundradel, JikalcdeH (nllr·
rnare beslämt till "de fürsta ärcn av femlondc ftr
hundradct") av Cedorschiüld Bandurnnn11nsng-a s. IX 
(Lunds uuiv. ftrssl<rifl X). Don sonnro sll\dor sig- pr\ 
ett meddelande uv den f'ramsläcude handskri ltskllrma
ren J6n Sigurösson (d. y.). 3) Den nedan undor II givna 

') Den rl<\go l wulorliga I il clu ilr: ,.llalf'reki, Tcrrilorii 
cuj usdam norvegici Regis ante Pulcricomi lempora, hiHI ol'ia. 
ilem ll e idreki Cimbrire vetustisslm i et mulln alia- oclavo". 
De i lil oln n!lmnda sagorna äro de i hskr. l'llrokommande 
Halfs saga ok flalfsrekka sarnl Ilervarnr saga ok Ileiöt·eks 
konungs. "(Jalfreld" har vlllnppslll. lt g-onom missfürsl:.\nd av 
"Halfsreklm". i) Del.la h\nglt\n llr Ireligen anledningen lill 
att hskriften i Sverigo (so ned:ur ::;. XXII) fordom g:\1.1. nndor 
namnet "Torfrei handskri fl." o. d. ") Bekant vetenskapsrnan 
och politiker, född pä Island 1811, död i Köpenhamn 1879. 

INLEDNING V 

redogörelsen för ortografi och ljudlära i den del, som 
innehäller Y ngvarsfragmentet, torde visa, att denna 
hskr. med all sannolikhet är nägot äldre än den 
nyss beskrivna AM 343 a. 1) 

4. (C) Pappershskr. nr 343 c 4to i den Arne
magneauska samlingen i Univ.-biblioteket i Köpen
hamu (Kflhnrd Katal. AM nr 1093). Hskr:n beslär av 
24· hlad (3 sidor i slulel blanka) i formatet 20.2 X 16 em. 
21 <\ 22 rader pä vatje sida och innehäller Yngvars
sagan fullständig under titeln (överst pä första sidan): 
"Hier biriar söguna af Jngvare Wijdferla". 

Avskriften, som är gjord med kursivstil, härrör· 
f'rä11 Rh1lcl av <lel 17de ärln11rdnulct (sä cnligt Kälund) 
eller nrOjlig-on frftu hl\r:jm1 nv dol 18do. Skrivaren llr 
okllnd, urod undanlng l'llr siHI.a Hidun (hl. 23 r.), som 
11r :;luivon tuod Arno Mngr11rHHOIIH ogcn hnud. 

Den siHlnllnlllda OIIIHUindiglrol.cu 11r n.v i11l.r·csso. 
Den synes viltna om all hs kr:u i f'rflga Llr en für· A mes 
räkning oeh under hans inseende gjord nvskl'ill av on 
llhlro hskr. av sngan. Det skall s lrax uodnu visas, 
nl.l doll i1·ke llr avskriVCII cfler nägon IIU för OH:S Oll· 
kaut kodex; och nll della gllller även för den av Arne 
Magnusson tillfogade sista s idan, framgär bl. a. av de 
avvikande slutorden. Är avskriften gjord i Köpenhamn, 
har det säledes därstädes funnits ännu en nu förlorad 
och, sävitt jag vet, ingenstärles omtalad f'ull st!lndig 
hskr. uv YS. Ml\jligl. llr· jn rlo1:k nvon, alt ArlH) Jr\l.it 
g-üm denrm n.vslcrill under ur\gon av :;ina vislolser pä 
lslnud: 1()8;) 1-Hi oller 1702 - 12 (jfr· om dossu uppc
ltäll pä lsland IG\Iu11d Kalal. AM 2: inledn.) 

5 . (D) Pappcrshskr. ru· 31 (Ho) i den l{askska 
sarnling<'n ä Universile!Hhihliolckol i Köpcuhamn (Kä
lund Knlnl. AM ur· 2()02). Denna hskr., som hcs lür 

1 ) En y ll orst obel.ytllig anm!lrkning om orlograiion l 
denna hskr. finnes hos Harn Fomaldar Sögur Nordrlanda 
1: XIX. 



VI YNGHARS SAGA 

av 350 blad - inberäknat försättsbladet, som pä in
sidan bar samtidig innehällsförteclming till hela boken 
- i formatet 20 X 15.2 cm. och med i allmänhet 30 a 
32 rader pä va1je sida, ulgör ett samlingsbaud inne
hällande 18 sagor och "p:nttir", dels av heroiskl, dels 
av romantiskt innehäll (fullständig l'örl.eckning hos Kä
lund a. st.). Bland dessa belinner sig, skrivcn ä hl. 35 
v.-46 v., YS fullständig under titelu: "Sagann af lugv
are Eymuudar Syne". 

liskr:n !lr en av dem, som <IV R. Hask pä hnw; 
anlikvariska resa lill lsland 181:}-1!) lternl'<\nlos l.ill 
Danmark och 1833 förvärvades tiU Arnemagnoanska 
sliflelsen (jfr Kälund Katal. AM 2: inledn. s. IX). Om 
dess tidigare historia ger en auleckning- p;\ fi\rsiltls
hladets fl'amsida don 1l}lplysningon, all dmt tillhllrl B. 
Bogason (dol vill, sllsom on jllmforolso med uuteck
ning i Rask 1n· 32 visar, säga Benedikt Bog-ason p:'l. 
Staöarfell). Pä försätlsbladets frnmsida finnr•s viclan• 
en anleckning, ull ".Ton .Jonsson Asgnrdo" hllttdil. hol<on. 
Nedcrsl ä hl. 2 r·. s ll\r uanutol Joltarm Olafssou, nv 
slilen aU doma jusl. deu, som uedskrivil boken. 

llskl':n är· cnligl Porkelsson Om di g· ln. pä IHJ. i 
det 15de og 16de ärh., s. 156, 164· skriven c. 1700, 
enligl Ccdorschillld l. ln nrs sag-a (fesl.skr-ift. l.ill K uug-1. 
Univ. i Kl\ponhHnln 187!>), H. IV "ah inounfo smeulo 
XVIIImo". Kälund (a. st.) säller den till 18de ärhund
radet utan närmare bestämning. 

6. En jnmförnnde undcrsökning av cle rru be
skrivna hslu:na AM iH:l c 4·lo och Hask 31 i förhäl
laude lill AM 3M3 a gor följande resultal. 

ßäda dessa hskr. bö1:ja i motsats mot AM :34:} a nyll 
kapitel mcd orden Suo segia 48.4 och ha i sUHlet för 
den latinska satseu 48.t ff. en isländsk, nüstan orda
grannt överensslämmande översilltning därav. 

AM 343 c och Rask H1 ha en mängd frän AM 343 a 
avvikande gemensamma läsarter, av vilka en slor del 
icke kunna antagas bero därpä, att AM 343 c och Hask 

INLEDNING VII 

31 tillfälligtvis ändrat pä samma sätl. Som exempel 
vill jag aul'öra: 

AM 343a: 
4.u uerdr gott til fiar ok 

manna 
5.6·6 .A. pui meli 
7.o Peim 'vet ok Yngva1·i 
7.95 Peir giora suo 

11.17 kongs nafns 
13.6 gmddi ]Ia ferdinni 
13.s ok siet· 

I :1.111 {6lnlr'ish"' 

I Ii· . to M!trfJM' j'(/,lu.at 

lli.to ]>a 
16.ts ]Jeira 
18.Bo·Bt llann uar peira 

malt/cnr 
I H. I o'lf'/11/(l 

1 U.1Hs enn mrolltu 
hlaupa 

19.17 at fiandinn vmri 
19.2s burtu 

2 1.t6·to slra1~,t hann 
~:1.1ß·ld, symlizl houum 

dioFulUnn 
28., ]iegar sem elc t3'1n 

daudr 
2\l.7 olr ];ann matti hon 

eigi sea 

31.9 uitum 
32.s {E}N 

AM 343 c och Rask 31: 
lillägga honum efler uerdr 

d ]Jv'i mtile 
vel Jngvare 
tillägga nu efter giora 
vm (um R31) kongs nafn 
greiddi ]Ja ferdina 
enn leit (343 c), ok leit 

(R a1) 
{alalds/11 (:l/i.:3 e), {atakizu 

(H :)I) 
ok j'(/.tnsl ({tituz ll :ll) 

j1(/, mnrtwr 
f>rtr 

}iCSSfl 

]Jvi hann vnr el<:. 

ltr'ijrl 
snkuas 

pad fiandann vera 
j burt (burtu R31) geing

inn 
tillilgg-n: a jJti 
lillllggn: lcoma .i 

snlwa j>egar 

j pann mdta, ad hun Pött
est eij sid pann er (:343c), 
i ]Jann mdta, hon ]Jöttiz 
eckj siä pann er (R31) 

munum 
Sva (343c), Svo (R31) 



VIII YNGVARS SAGA 

35.6-7 retti fiadurstafinn ok 
sidar sialfa fiodrina 

36.t einn girdzskur 
madur · 

38.u peir tceki aller at 
toga 

39.7-8 tocu pa ok leiddu 
dyrit 

39.u pat fiell dautt 
47.17 hiet 
49.8 Ynguars sog1-~, 

49.9 hana 

rein fiadurstafinn vid 
sidl{a fiddt·ina 

sa girske madur (343 c), 
hin griske madur (R 31) 

peir tceki aller a; ok tog
udu 

toku pd dijrit ok leiddu 

tillägga nidur 
er ne{ndu.r 
sa loms 
sakuas. 

llil.rnv frmngil.r s:\lodos, atl AM :H.a e och Hnsk 
:$1 icke kuuua vara u.vskriflor oflor AM :l~·:la. Mou do 
kunna icke l1oli('l' vnra avskrivna efler varuudra. 

AU Rask a 1 skulle vam en avskrift av AM iH·H e Ur 
red an av yltre omslündigheter sä gotl som uloslul.ol. A 1.1. 
sä icko ll.r fürluillandel, f'n1m~l\r o(·,ksil. lill f'ullo nv oll 
slorl aulallexl.sl.illlcn, dn•· llnsl< :lt sl.ilmmer med AM34·aa, 
under del AM :l~·:le avvil(('l '. Jag kan nöja mig mod ul.l. 
anf'üra Lre •·odau i oclt l'ür sig fulll hovisaudc sllllleu, 
dllr nägra för AM 343 a och R nsk :l I gcmensamma onl 
saknas i AM:l4·:le: li .7 orden "ok nnuarn ltof'IJiugia i Sui
piod"; 27.1 "Iid sill"; :Hi.•~ "nid l:auzmonu" samt dol 
mycket karaklärisliska sl1lllel :.W.1, där Hask H l och 
AM343a ha det uppenhara felet "skinna (skiua 34·Ha) 
kaup", under det AM 343c har dcl rikliga "ripta 
skiunakwp". 

Lika Ii tel kau AM iH:Ic vara avsl{l'iven e fler Rnsk a 1. 
Dä ett sädanl anlagande redan av äldcrsskäl f'llrhjudes 
(jfi· ovan), är del näslan överflödigl all uUmna, att 
även hären stor rnUugd överensslämmelser Jinnas mellan 
AM343 c och AM 343 a cm o L H.ask 31 av den art, att 
texten i AM343c pA dessa ställen omöjligen kan ulgä 
ifrän Rask 31 . Fnllsläudigt hevisande äro även här 
nägra ställen, där orden i ti·äga helt s a k n a s i Rask 

INLEDNING IX 

31: Lu "af Suipiod"; 2.19 "fiolmenner"; 2.25 "ok 
kreti"; 8.10 "af hestinurn"; 10.4-5 "bredi fyrir gudi ok 
monnum"; 13.2o "fyrir ohlydni"; 17.9-10 "ok neitadi"; 
18.i6 "pess er }>eir ]mrftu"; 24.a "ok trvlaus"; 34.5-6 
"puiat peir eru suo sterker sem hit oarga dyr ok häf
er sem hus edur skogar"; 39.2 "gengu til dyrsins. 
Peir". 

AM 343 c och Rask 31 stä säledes självständigt 
icke hlott mot AM 343 a, utan även mot varandra. Den 
stora mängden irrhördes avvikelser gör det sannolikt, 
att de icke ens ha en omedelbar gemensam källa, utan 
att de var för sig utgöra avskrifter av nu förlorade 
hnndskl'ifter. Rildas källor ha emellertid stätt nära AM 
:~~·Ha mccl avsceude pil. sin texlavfatlning. Särskilt 
kuu i <klln sanliiHUI haug ohscrvcras dot f'ür AM 343 a, 
AM :l~·:le oeli llusk :11 gcmousanlllla fclcl niu ist. f. 
XI i nppg ifl.o11 :J0.12 om Yngvars dlld i f'ürhiUiando lill 
Olof den heliges fall. GI. lq~l. S<unl. 284·G t~Lo har hltr 
det rätta. 

Med 2845 4lo ha AM343c och Raskat var för sig 
oller h:'\da lillsamman endasl fä Htsarler gemensarnma 
och dessa mestadels hetydelselösa. Följande kan kan
ske fortjäna att nämnas: 

AM 343a, Rask 31: 
30.1.0 burd 

:w.s 8twuck 

AM 343a, AM 34-:-l e: 
30.16 med J;ui at 
:38.t9 hofdinu 
39.u o{an 

AM 343a: 
29.s um {erd sina 
34.12 kuad 

AM 343 c, 2845 4to : 
hijngadburdi (343 c), hing· 

adbu.rd (284·5) 
fielt (34:l c), {elt (2845) 

Hask 31, 2845 4lo: 
med saknas 
ho{di 
salmas 

AM343c,Rask31, 2845 4to: 
{erd sinne (siNni 2845) 
tillägga pa 
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4 7.16 pa leid suara svara d pd (]Jessa R 31) leid 
47.1.7 son Olafs saln1as 
47 .(7 hiet er nefndur 

7. (E) Pappershskr. nr 34·3 b 4to i den Arnemag
neanska samlingen i Univ .-hihliolckct i Kopcnhanm 
(Kälund Katal. AM nr 1 0!)2). Jlsltr:tt hcsHu· av :n hlad 
(3 sidor i slutet hlanka) i f01·matet 21.s X J 5.4 ('111. ocl1 
innehäller YS fullständig (jfr nedan). Överskrifl sak
nas, ävensom inilial till förstn lmpitlet. Skrivaren ät· 
enligl Käluud (a. sl.) .Ion Sigurösson (d. il.) och liden 
für nedshivningcn silledes 1726 - :10. 1

) 

En (yngre) anleckning ä försla bladel augivor, all 
hskr:u i fl'!'tga ilr eu avskrift efler AM 343 a. Alt dettn, 
d. v. s. hclrllfTande dcl s0111 finncs i AM :l4·:1a, llr rik
ligl, blir i sjll.lva VPrkcl lydligl l'('dan dli.rigonont, alt 

de1ma avskrifl har dcl. parli, som saknas i AM :343 a (sc 
ovan s . I) inom ldammer, en anordning, som synhar
Jigen avser all nngiva, nll della hilmlals ur ('II un
nan källa ün dcl 1\vl'iga. 1•'1\rlu,llandot hokrllltus nog
snmt vid cll jllrufl\relsP 11 v I cxl.cn i iH-3 a och :l4·:J h, 
vilkcn SCJHll'O pt\ dcl hcla myckcl noggrant fllljor sin 
kil.lla, churu llttlnrliglvis cn del avvikclser J'Orckolllllla. 

Den i AMB4·:1a forcfinl.liga laknncn (jfr ovan s. I} 
lir, säsom on undorslik 11 ing ger vid hn.lldOII, ul fy IId ort PI' 
AM34·3c. Della f'rarugft1· rodan dtlrav. all avvikolscl'lla 
mellan 343b och 343c i denna del av texlen i mol
sats till det övriga partiet äro myckel sm;\ oclt oho

lydliga och alla sädana, alt de ku11na Im uppslftll g~·

nom avsiklliga llndringar eller f'l}rbiseonden av 343h:s 
skrivaro. 1 de flesla fallen bol<rllllas l. o. rn. :l~·a c:s 
läsart säsom den m·sprungligare nv Rask H I. Ell sär
skilt bevis för all a43 b är skrivon eller 343 c är det 

gemensammn felel 43.i9, där i bäda ordet "biskup" 
saknas. En yllerligare hekräftelse ligger i en del av-

1
) Enligt anteclming i en pä. Univ.-bibl. i Kphmn be

flntlig förteckning över isländska skrivare vistades J6n Sig
urllsson (född 170?1, död 1757) endast nämnda är i Kphmn. 
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vikelser frän den i det övriga partiet följda ortografien, 
avvikelser som utgöra tydliga päverkningar av orto
grafien i 343 c. 

8. (F) Pnppershskr. m· 42 4to i det Kungl. Biblio
tekets i Stockholm saml in gar nv isländska hskr. (Ar
widsson Fürteclming s. J 39, Godel Katal. nr 220) . Be

stär av 128 hlad i formalet 2J.r.+ 165 cm., lösalägg 
i papperskonvolut, och innehäller bl. 1-60 Vilmundar 
rimur viöutan, bl. 60-100 Ingvars rimur och bl. 101 
-124 recto YS under ruhriken: "Hier hyriar Seguna af 
YngvareVijdferla". BI. 124 v.-128 äro lämnade blanka. 

Hskr:n är skriven med tre olika händer, diirihland 
den del som innehö.ller YS av ohckanl skrivnre. En
ligt ArwiclsRon a. sl. 111· dennn avskrifl av YS "frö.n 
omkr. fli80 ollor 11\rh/lnda nftgnl. llldre"; enligl \.1\dol 
f'OrHkriv1•r don sil{ f'n\11 HOIIIII'O hillflen av 1600-lalel. 
Tidshcslünwingon f'or de11 dol son1 omf'allnr YS kan 
emellertid icke vara riklig. Jlskr. 4·2 /~lo 111· nllntligen 

en avskrift av AM 343b, och denuns uodskrivni11gslid 
ilr, säsom ovan nämnts, ären 1726-30. 

Ä ven pä annat sätt framgär det, att Sth. 42 4lo 
icke är sä gammal, som Arwidsson och Gödel antaga. 
Det kan nämligen icke vara nägon annan handskrift än 

denna, om vilken Brocman s. V säger: "Hans Excel
lence Grefwe Bonde1

) tillhörer den Heder, at .. först 
hafwa lätit denna saga, igenom den förträfftige Grams2) 

Handrilclmillg, ltil uli LIIJI(kl, inkOJIIIIItt". Mon dollua 
I'Onnodling llgdc, s;'lHOIII visnH av oll hrev frhu Gram 
lill Houdc (tryckl l10s Trollc-Bondo Anlcekningar 0111 
Bondesllikleu lV: 218 f.) rum fürsl Ar 17:H, och av
skriften, som gjonlcs direkt für Bondes rilkning, var 
,just dä färdig. 

') Guslaf' Bondo, grevo, rilrsrä.tl, fodd l(',S2, död 1764. 
Om hans Hi.rda inlrosson och vcrksam het se fram I'Or allt 
Trolle-Bonde Anleckningar om Bondes111kton IV. ') 0. v. s. 
den bekante dansko hislorikorn Hans Gram, född 1685, 
död 1748. 
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Att Sth. 42 4to, som i nyssnämnda brev uppgives vara 
"ey alene afskrifwen men nöye conferet(!), ikke alene 
med den codice, hvorefter Copien er giort, rnen og 
med tvende andre, af hvilke den ene ligeledes var 
integer, men den andre dirnidia parle mulilus", llr av
skriven efter AM343b - och icko direkt efler AM343a 
- visas därav, att den upprepar nästan alla den fürra[i 
avvikelsor frän den senare. Bland mera karakUiristiska 
ställen kum1a nämnas : 

1\M il43 n: 
2.st bodi 
R.so at 

15.17 srnwdi 
15.14. ar 
l6.16 ]Jann 
19.u mrolllu 

20.n ]Jeit· yim·d·u, 8?4-

2:1.111 dio/'utlimt 
2:3.10 ({(j 

24·.R nti'tt'IUW 

27 .10 m~llon 

29.9 lücmn 
;}l.s SWU!JdU'IIt j'ra 
il2.s um austurueg 

ganga 
:l4.8 asur 
a5 .s pc~ g·iordi ßolte•inn ok 

AM B4a h och SI h. ~·2 4lo: 
bordi 
er 
tillllggn: /Ia 
tnc<l 
pcnnann 

öppcn plats Jnmnad,omo
dan fürkorlniugon oj 1'1\r
slftlls 

sakuas 
diof'ull mcd 
deydi 
mhmi (mini :34-3 h) 
(ullH 

lili· 

f'ra sakuas 
um austr oang(l) 

as 
Suein gidrdi o/c 

Emcllerlid har Slh. 42 Ho ocksä icko fä frän AM 
343b avviknnde läsarlor. En del av dessa överens
stämma med AM 343 e. 

Med AM 34:3 c sUlmmer Sth. 42 4to även däri, att 
den liksom denna, men i motsats till AM 343 b (ocl1 343 a) 
bö1jar nytt kapitel med orden Suo segia 48.4. AttAM 343c 
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rädfrägats, framgär slutligen med full evidens av de 
rättelser och marginalanteckningar, som pä nägra ställen 
förekomma: 13.s i margen vid orden "groddi pa ferdinni"; 
"al. greiddi ferdina"; 16.19 "pa" rättat till "}>ar"; 20.so 
i margen vid ordet "hvijtasallti": "al. hveitisallti"; 
24.1ll "pessi" över raden ändrat till "pessari ferd" ; 
24.to "hafdi" (som saknas i 343 a och 343 b) tillskrivet 
över raden; 32.5 i margen vid det felaktiga "um austr 
gang" : "aliis a usturveg ganga"; 36.1 "skina ka up" 
rättat till "skinnakaup" och i margen tillfogat "ripta"; 
48.14 i margen vid orden "brokur at": "bokar, er"; 
49.1l i margen vid ordet "Klauku": "al. Klöcku" . Alla 
dessa läsarter äterfinnas i AM 343c, och att det är just 
denua, som anvl\.nls, visns af den tveksamrna marginal
anlockuingoll lill IH.u, dll.r· ilppon plals (jf'r ovan) i likhel 
mod AM :l~·:l h lllrmud.s lür ordoL 111relltu: "forlc mrolrllu 
vcl sirnilc qvid". Den punkl., (]llr dolla ord slär, sak
nas nämlige1r i AM 343c, och lomr·ununcl lmndc d!ld'l\r 
av skrivaren eudast gissningsvis ilyllas. 

AM 343 c är säledes den fullständiga handskl'ifl, 
som - i överensstämmelse med det citerade brevet 
jämle huvudkällan begagnats. Att, säsom brevet upp
giver, även ett fragmenl av sagan jämförts, framgär 
med säkerhet ätminstone av ett ställe 48.3-4, där ist. f. 
ett "post [öppen plats] ad amazones" i AM 343b in
saUs fragmentets "postremo ad Amazoncs veuieus" . 
Mcn Jnrrnvi<la dol vnril. originnlol, CJ. kgl. saml. rn· 
9!8M) Ho, oller doss avskl'irt AM IH:lc f'ot. (nedau s. 
X VII!), som anvllnts, ltHor sig icko avgürn. 

9. (0) Pappcrshsh. rrr !)8 fol. i dcl Kungl. 
Hibliot.ekets i Slockholm isländska hnndskrif'lssamling 
(Arwidsson Fürlockrring s . 108, Godel Kalal. m 1M). 
Samliug· bosläcndc av H:!8 blad i formatet 32.5 X 21 cm .. 
lösa lllgg i gräpapperskonvolul, och innehällaude 19 
olika nummer (fnllslllndig forteckuing hos Gödel a. st.). 
Flertalet av dcssa nr (2 - 9, 11-17, 19) utgöres av 
svenska översätlningar av eUer ur isländska (mest 
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yngre) sagor och "prottir", ett ur (det första) av is
ländsk text med svensk översätlning, och ett, nr 18 = 
blad 860-926, av den oss hilr inlresserande YS en
dast pä isländska, under titeln "Soguna(l) af Yngwar 
Widforla" . ALt dct vid detta ur liksom vid dcl. forsl.a 
("Krembres saga Gtwlakouungs ok Alm Sviakounngs") 
varit meningen atl tillfoga svensk översälluing, ehuru 
detla nppsät ej Jnllhordals, f'ramgär därav, alt endasl 
vcrsosidornn ilro heskl'ivna , 1111der dct rectosidorna i 
vilnlan pt\ 1k11 svl'ttska Lexion lllmnals hl:wkn. 

llskr:n ilr skrivou nwd kursiv uv lv/1 olika hnn
der, därav del parli. som inuehäller YS, cnligl (;odcl 
a. st. troligen av den hos Anlikviletskollcgict som 
ilversilllarc nnsllllldn islllndingen l)orvaldur llrodnutut. 
llslo-:ns liiHiskrivning-~·ilid llt· onligl. (;ndol (a. sl.) J'/)tTII 
häll'len av 1700-lalül. 

Yngvarssagan iit· hllr, säsom cn grnnskning visnr, 
avshiven cf'lct· den nyss beskrivna Sllt. 4·~ Ho, vilk«•l 
fmntg:h ieko hloll dnt·av, all. toxlon hlll' /II' idPttl.isk 
tnod I.I•XI.Illl i Sllt . 4·~ 4-Lo, tiiPd s:\ goll. som alla dem1a 
sotwr·os il'ko s/1 1':11ulign nvvikcber l'n\11 kiillskriflnn 
dnr·ihland do kamklilristiska t•iitlelsel'lla oller AM ;j4. ;~ 
<: Hi. tn, 24•.JD, 24·.so, :H>.t ul.:111 lill yllci'IIIOI'Il visso 
Iiven dilmv, :llt 1\.lskilliga av Slh. ,j.2 4·1o:s rnlldllllllt/lrl<
ningar (jf'r ovmt s. XIII) ltilr i l.oxlon nro<llagil.s s:'\soru 
allcmaliv inont JHtrontos: I :3.6 "groddi LgreiddiJ"; W.a 
"lmrolllul"; 32.!1 ,,um austm gang [veg gangnl"; Ml.11 
"Klauku rKloekn]", eil g·ällg omvllul ~·2 4·lo:s l'lllld:tn
m/lrkning i Lexleu <wlt <ioss lcxllilsnrl ino111 paronlos: 
48.t<~. "hokat· lhmkurl". Av H8 f'ol.:s avvikcls<'r' f'n\11 
42 41.o fitmas iuga, som hevisn, atl avskrivnren ho
gagnal nägon annan klllla. Tveksarn kunde man 
vara blotl rorando on rllllelse 41.u "Iide heidingia" 
[= 42 4to] till "heidingurn" l= AM 343a och AM 
343b]. 

10. (H) Pappershskr. nr 60 4to i Kungl. Bibliotekets 
i Stockholm isländska handskriftssamling (Arwidsson 

INLEDNING XV 

Förteekning s. 143, Gödel Katal. nr 238). Hskr:n bestär 
av 18 blad, oberäknat ett forsättsblad vid främre per
men, i f01·matet 20.2 X 16 cm. och innehäller sagan 
nnder rubriken (ä första bladets rectosida): "Her beri
ar Sogunn <1 r JNGVARI Vidfarla og SVEINI Syni 
Hans". 

Enligl anteekniug tncd avskrivarens hand ä forsta 
bladels rectosida är hskr:n "Udskreven efter et exem
plar paa det Kongl. Academies Bibliothec i Khavn in 
Novembri 1734". Den skänktes är 1752 av den bekante 
historikern Langebek, för vars räkning denna avskrift sä
ledes tagits, till sagans första utgivare, den svenske 
fornforskaren N. R. ßrocma.n,t) mcd var·s samlingar den 
oftcr Broernnrrs düd kornrnillill dll.vnnwde Anlikvitels
arkivol. oc:h dllrifn1n vid dtlss upplüsniug 1ilJ Kungl. 
llihliol.nl<l'l. . 

Den hslu. :\ llniv.-hihliol.oket i I(Opcnlranut, efler 
vilken detla exemplat· av s:tg<llr sftlunda /Ir· nlskrivd, 
är, säsom eu undersökning visar, AM ;~4.:1 h, sOIIl den 
i regcl troget följer, icke blott med avseende pA den
uns l'r:\n AM a43a avvikande läsarter, utan även med 
avseende pd orlografi och ordformer. Avvikelserna fi·än 
AM343b äro i allmänhet utan betydelse (delvis naturliga 
rättelser eller utfyllningar), och visa inga överensstäm
melser med AM 343a eller AM 343c, ur vilka nägra slut
satser rörande förhällandet till dessa kunna dmgas. 
Den sonaro lrskr-:n har <lock uvskrivnren haft tillgäng
lig vid ul fün11rilcl :tv sill. nrhcle. luflylandet frän 
densamm:t inskrllnker sig emollertid, sltvitl jag kun
ual Jinnn, diirlill, ull Iran i likhet med denna, men i 

l) ,Jfr ßro<:mnn s. V: "KI. Oansko Gehoim-Archivarions 
[dvs. Grams] wllnle Ellorl.rildare, llr Juslilioo·Rildel Lange
bek mä Ellorwllrldon <lllrföre lacka, at Sagans Ul.gifware 
Ar 1752 af honom dess egen 18 är lilfOrne tagna Afsluift 
bekommit". 
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motsats till AM 343b (och 343a) bö1jar nytt kapitel 
vid orden Suo segia 48.4, efter latinet 48.1 ff. tilläg
ger ordagrannt samma Oversättning som i AM343c er
sätter latinet,l) samt 49.18 efter ordet "saugu" till
fogar AM 343c:s slutord: "af l11gvari VidföJ·ln ok )leim 
Fedgum". 

A v Brocmau har denna hskr., som Jigger till 
gruud fö1· haus edition (jfr nedan s. XXI) försells dels 
med pormlilol, 2) dels pä försättsbladets rectosida med 
nägl'll nntoel<ningnr pl'l. lulin 0111 O<ld lll1111k och för
fnllnrsknpot lill Yngvnrl'snga11, tlels II. fürsitllshlntleiH 
versosida mcd 011 lörlodmi11g Ovcr iunllchöllcl. i do 
olika lcupill<'ll uv sagau,8) dels slutligen med en mll11gd 
llllll'g"ÜIIlllllllüd<Jiillglll'. Jllirolll IIJII'IIIIll'(l IHIIlllll S. XXf f. 

11. (I) l'uppürHhHI<I'. ur 171)0 1·1o i den Thol.lslw 
samlinge11 i f(ungl. Bihlioltlkot i f{l\ponhiiJIIII (Kftlund 
Kntnl. J<B nt· IOHO). Bos lt\r nv 27 blad i formale! 
20.n X l(i.t t~tll. och innohällcr sngan ul.nn nllgon lilel. 

llsl<r:n hur (jft· Killund tL sl.) lidignrP lillhl\1'1 dtlll 
heknnlc hislorilwrll Lnngllhol<s hihliololc, tlllr don buril. 
llltnii'Ol 4dH, tH'h llt' lydlig·ü n en avskrifl, HOIIl Laugo
Ilok filr sin l'llkning 1/\lil laga, sedan hnn s l<ilnkl. horl 
t'll 1'1\rul innchnfd (s(l ovan s. XV). Enligl Kt\luntl (n . 
sl.) lillhnr tlon Ht'nnrn hilll'lon 11v 1700-lnlt~l (sc111nro 1111 

Lmlgt•hoks tll\tlsllr 177fl ltun dnn nul.urlig-l.vis oj v:Jrll). 
Sngun ilt' i donun llski'. avskl'iven oller AM :.14·:lh. 

llot.lu anl.ydcs rodan dämv, alt den Jiksom den nllmndn 
hnr dül i AM :l~·:ln fci:IJJd<' parliel iuom ldauHilor (jl'r 
ovan s. X) oeh hokrill'laH vid 011 ullrrnaro jilmförels<', 
som visar, nll den myckollrogcl l'öljcr AM 34·ilh i sl\. goll. 
son1 nlln cl ess avvikelser frän AM343a (de ruftugn <1XOIII-

') .So er rnrnlll, :\I Aunundr Svijn Kongr sende son 
sinn Eirnuutl, al vantlm i giognulll ll:ll Balzoniska haf; ok 
ad .Pui enduuu var liann ttf Amazonis deiddur." 2

) "Sög
una(!) af Ingv11re Vidförla". JJ'r nr 98 fol. (ovan s. Xll1 f'.). 
8) Aterfinnes i Brocmans edil.ion s. 48. 
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plen torde det vara överflödigt att anföra). Frän AM343b 
avvikande läsarter äro mycket fä och obetydliga (del
vis självklara rüllelser av felaktigheter i källskriften). 
Ingenting antyder, att avskrivaren begagnal nägon an
nan hskr. tln dennn. 

Anmlirkas knn till sisl, alt de frän AM 343 b avvi
kando ltlsarlcrna i Tholt 1750 icke igenfinnas i Sth. 
60 4to, liksom ej heiler denna senare hskr:s speciella 
avvikelser frän AM343 b möta i Thott 1750. Härav fram
gär, att Thott 1750 icke - säsom det ju eljest kunde 
ligga nära till hands att antaga - är en avskrift av 
Sth. 60 4to. 

12. (K) Pappershskl'. nr 9!~!) (a-g) 4to i den 
At·n<lmngnnunska snrnlingon i Univcrsitetsbiblioteket i 
Knpt~nlutlllll (Kftluud Kalnl. AM ur 2081). Ulgüt· ctt sam
Jingshand, hosläcudo av sarniiii\Hlagl 372 hlud i tor
malet 22 X Hl cm., rnod de olika avdclningal'lta pa
ginerade var för sig, och inn chlUlcr 7 sagoavskrifter 
(l'örteckning hos Kälund a. st.), dtlribland sorn litt. t 
Ii 2:1 hlad YS utan rubrik. 

llclu avskriflsurnlingeu är gjord under förra hlllf
lcn av 1800-lulet och bar av Det kongl. nordiske old
skriftselskab, för vars räkning den väl sälunda kom
mit till, är 1883 överlämnats till Univ .-bibliotekets 
handskriftssamling (Kälund a. st.). 

YS synes i denna hskr. vara avskriven efter AM 
34:la. Dcl.la anlydcs nv eu anleckuing i mar'J.\'CII vid 
dcl slllllo, dllr lnknneu i AM:Hoa a bn•:iar: "NB her vant
ar i Codex üilt Bind" och 011 vid de1. sliUic, dtlJ' denna 
lakun upphör: "hor hyrjur skinnh6kiu aplr. NB", och 
motstlgcs ickc av 011 jllmfürelsc mellan texten i denna 
l1skr·. och AM :143 a, ;34-;~ b och 343 c. Avvikelser frän 
originalcl, övcrensslilmmande mod 343 b, visa cmeller
tid tydligl., atl l.lvcn donna begaguats. Dätjämle har 
efter denna avsluivils dct parli, som saknas i 343 a; 
949 f följer bar mycket noga 343 b med dess frän 
343 c avvikande läsarter (även ett sädant uppenbart 

b 
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fel i 343b som "koronu" obl. i st. f. "korona" nom. 
44.2 är bibehället) . Ingen antydan föreligger, att av
skrivaren begagnat nägon arma11 källa än de nu 
nämnda. 

13. (L) Pnppcrshskr. nr Hl3c fol. i den Ar~~e

magneanska samliugcn i Univ.-bihlioteket i Kopen
harnu (Kälund Katal. AM nr 296). Ulgörcs av 6 hlad 
i fonnalct 32 X 20.4 cm. och innehäller ett fragmenl 
av YS uuder lileln " Fragmon I lngvars Sogu viöforla" 
med lilläggcl : "dccsl iniliunr". llsl<r:n lt r 11odskr-ive11 
c. 1700 av den bclmnlo Hl<rivarcn lios Ar110 Mag-nusson 
och Torfmus Asgeir ,f6nsson (jft· Käluud a. st.) och ulgür, 
sl'tsom nn nnlockning pä frampcrmens innersida upp
lysor rwlt sl'tsorn rodan 011 yl.fig" grnn!ikniug- g-er· vi!l 
hlliiOOtl, !\II nvslo-irt av (;J. kg-1. snml. 11r ~/-M.() ~· 10· 

(ovnn s. 111). 'A hl. 4· v. 1\.r- omcdelbarl framför den 
mol. laknnen i 2845 svarandc lnckan i texten nnl.(l<·.k
nnl.: "ller vanlar hlad i Momhr." 

FrAu Sill ld\,fln hnr AM 1!1:1!~ rot. 1110111 do s<HI· 
vunlig-n l\.11dri11gnrnu i ol'l.ogruli och onlfonncr r· ittt 
nu'\11g-n nvviltoiHor, nv vill<a dock en del llro nulurlig-n 
rllllülscr av nppcnhura fel oller gissningar·, där originalet 
är svArHtsl. fngonling- b e v i Ha r, al.l avskrivarcn hog-ng· 
11111. rulg-ou lllllla.n h!ikr. vi<l sidn11 nv 2HM\ 4•1.o. Jl('lll. l.ill
fi111iga k 11111111 v!\,1 n!l.rnlig-on folj. 1\vonluHsl.iirnrnniH(W nwd 
AM 34.a a, b oeh c vnra: :.11.16 "voru li):>ner" ist. f. 2845:s 
"lidu"; 37.s "luaJb·" i st. f. "mattr"; 38.14 "gato" ist. 
f. "hafa"; 39.r "oc" tillagt frnmfür "Nockur·u"; 40.s 
"Oe" i sl. f. "EN"; 4·\l.d "sügiz" i sl. f. "loz"; likaledcs 
foljande mcd :34:3c: 4lbi6 "hou" lillagl oller "bad" 
(cn nal.urlig rä.l.lel!ie), ~·7 . 1 ~ ,,veri" i st. f. "so". 

14. (M) En pnppershskr. i Univ -hihlioteket i Lund 
med gnmm:d signal.ur: "Bibi. m!-ler. H. h) Saga L. fol. 
2". Denna hskr. hcslär uv ()blau ifOJ·matet25X1!l.s 
cm. och innehäller under til.efu: "Fragmeut lngvars segu 
vidferla. deest initium" samma fraglllent av YS, sonr 
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föreligger i GI. kgl. saml. nr 2845 4to och dess nyss
nämnda avskrift AM 193 c fol. 

Fragmentet utgör, säsom redan den ordagrannt 
identiska rubriken antyder och säsom en jämförande 
undersökning bekrl.tl'tar, en n vskrift icke direkt efter 
Gl. kgl. saml. 2845 4to, utan eller AM 193 c fol. Demut 
siu källa följer den hoget icke blott i alla dess l'räu 
2845 4to avvikande läsarter, utan även sä gott som 
i alla detaljer av ortografien, med undanlag därav, 
att i 193 c fol. förekommunde förkortningar upplösts. 
Dels i texten, dels i margen förekomma rättelser och 
rättelseförslag av samma hand, som skrivit själva Lex
leu, lill sUUion, som uppenhnrligou synts avskrivareu 
()rikliga oller mindre go1la. PA nl'tgra slällcn - 29.s, 
dl\.r· elt moningslö(-ll "seiplor" f<lrslngsvis r·ättnls lill 
"suipter", 31.<~. där "fnrit" forosll'ts ändrttl lill "fariz" 
och 49.2, där "iuuilega" förslagsvis dtllns till winni
legar" - har 2845 4to just den av shivareu fürcslugua 
(och riktigare) läsarten, men att hau oj Jrnfl deuna 
hskr. till sitt förfogande, framgär otvetydigt av de 
tvoksamma ordalag, i vilka hau 29.s ger sitt rättelse
förslag: "dispicieud. anne suipter?", ett uttryckssätt, 
som han ej skulle använt, om originalet Iegat fi·amföt• 
honom. 

Hskr:n är, om den för AM 193 c fol. givna tids
bestämningen är riktig (ovan s. XVTIT), skriven efler c. 
1700, vilkcl ej hiUlor lllOlsltgos nv slilcu, eu slor pry<l
lig anlil<va. Notlau (!i. XXII) gores troligl, all denna 
hundskl'ifl hogugnals uv Brocman och av honom ö.r 
1752 erhällils frö.u Univ.-bibliolokel i Kopenhamn. Hur 
och när den kornmit till tnnd och införlivats med dess 
hskr:ssnmling, är obckant. 

15. [(N) Pappcrshskr. nr 5 bland Accessoria i 
den Arnemagneanska samlingen i Univ.-bibl. i Köpen
hamn (Kälund Katal. AM nr 2827) innelu\ller hlaud 
diverse sagor och rimor som nr 11 (bl. 114-25) 
"Sagan af Ingvari Vijdfen·la og Sveini syni hanns". 

b* 



XX YNGV ARS SAGA 

Sagan är här, som redau rubriken antyder, avskriven 
efter Brocmans edition, enligt KAiund a. st. pä 1770-
talet av P01·kell Sigm·össon pä Harnrar i TJraun-hrepp]. 

16. [I AM 14n oct. hnr fordom fnnnits som nr 
11 en "Ingvars Saga, ofullkominn", nu heH förlorad 
(se Kälund Katal. AM 2: 416). IJar troligcn varit eu 
handskrift frän t 7de ärhundradet och, av rubrikcn nll 
döma, snarast cn avskrift av GI. kgl. saml. ur 
2845 4lo.] 

17. [1 eu förlcekning, som dcu hclmulo svenske 
fornforskaren och sngoulgivnren Verclius pd 1670-talol 
uppräl.tude üver isländska handskrifler, som dä hefnnno 
sig i Irans vflrd (Godel i Anti(Jv. tidskr. f. Sv. 16. 4: 102, 
125 il'., hiln.gn 1) nitmnos !Lvcn n Yugvnrs sugn". Donnn 
lrskr. li\.lor sig icko id.-uliliom mcd ufrgon 1111 känd 
hskr. av sagun; mou nlla närmure upplysningar om 
densamma saknas.l 

18. Av rcdogörclsen ovnn f•·umgftl', al.l ulln cl~· 

uu ltl.Lucln yngrc hHkr:nn ulom C oeh 0 httrstmuma 
frän A oller B, •lir•lkl. llllor indirekt. llärav följflr 
oeksfr, nll OIHlnsl A, B, c och 0 äro av ui\.gol Vltrclt 
für lexlbehandlingen av sagan. 

Toxlkritikeu slmll icko Mr i dotnlj ulf'/}J·as. Jng 
uüjer mig mcd alt. ultmnn, ni.L A i clol. hobt h:u· den 
häslu och urspmngligusl.o l.oxl.o11. lcko f'h di.I.LüiRor i 
denua kunua dock göras med hjälp särskilt av C och 0. 
B har trots sin älder i det hela en avgjort oursprnng-
ligare text än t. o. m. dc unga papporshull<lskrif
Lcrna C och 0. Dock LLro nvvikelsel'lln i B icko av 
den art, att rnnn kan Laln om olilm rcdnktioncr nv 
sagan oller ons om 11ägon cgoutlig bonrhclniug- av den 
ursprungliga texten. 

19. Yngvarssagan utgavs för första gängen i 
tryck, jämte paralleilt löpande svensk översättning nv 
den svenske fornforskaren N. R. Brocman (Stockholm 
1762), under titeln: "Sagan om Ingwar Widlfarne och 
hans son Swen". Utgivandet skedde pä "nädig upp-
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muntrau" , som det heter hos Brocman s. 11, av riks
rädet greve Gustaf Bonde.1) 

Till grund för edilionen ligger, som ovan (s. XVI) 
omtalats, Sth. papp. 60 4to. Denna hskr., som av 
Brocman synes ha ställts i ordning direkt för lryck
ningeu, ltar i delta syfte av honom försetts bl. a. 
med en mängd marginalauteckningar. En kort redo
görelse för dessa torde ha silt intresse för att visa 
tillvägagängssättet vid ederandet och de vid sidan av 
huvudhskr:n begagnade källorna. 

Anteckningarna kunna indelas i flera olika kate
gorier: 1) Smä ändringar i ortografi och ordformer, upp
lösningar av förkortuingar o. d., som voro avsedda att 
inforas i den tryckta toxlllll och vanligen även äter
JiriiiHH dlir. 2) IHiltolsoforslttg utan anförandc uv nägon 
auktoritol. Av <lossn Im oU par· influtil i deu tt·yckla 
texteiL De ovriga 1\.todinnas, delvis i ui\.got förändrad 
form, som notet· uudcr toxton. 3) Konjckluror, för 
vilka som auktoritet anföres "Liungb." (dvs. Ljung
berg2)). En av dessa har influlit i den Lryckta texten 
(neigu" s. 3, r. 9 nedifi-.), de övriga, i rege! fögu lyc
kade, äterfinnas som noter under texten, men endasl 
pä ett ställe, s. 30 not tt, har Ljungbergs namn med
tagits. 4) Varianter, för vilka ingen källa anföres. 
Alla dessa läsarter finnas i Sth. papp. 98 fol. och fyra 
av dem endast där, varför det knappast är tvivel
akligt, att de alla äro hämla<lc ur denna källa, ehuru 
do, mcd frfturLLknando av dc nä111nda fyra, k u 11 d e vura 
tagna ur Sth. papp. 42 4Lo med dess randanmärknin
gar Ufr ovau s. Xll f.). Aumärlmiugarna i fräga äter
finnas, mod un<l:wlng av tvä, säsom uoter under tex
ten i deu tryckla cdilioncn, delvis i nägol förändrad 
form. 5) Tvi\. varinuler och en konjektur, för vilka 

') Se s. XI not 1. 11) K. F. Ljungberg, prlist, spräk-
forskare, född 1699, död 1761, mesl bekanl som förfallare till 
spräkläran "Svenska spräkets redighet•. 
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som källa anföres "Langeb." (dvs. Langebek). Varian
terna äro hämtade ur AM 343 c och bero utan tvivel, 
liksom konjekturen, pä privat meddelande av Lange
bek.1} Anmärkningarna i ii·äga finnas som noter un
der texten i den trycktn upplagan (s. 12 not *, 22 
not*, 14 not * resp ). 6) Varianter, for vilka "Torfrei 
handskrift" anföres som källa, samt anteckningar om, 
var denna hskr. bö1jar och slutar, och om dess lakun . 
AHa dessa anmärlmingar äterfinnas, med ett undan
lag, i nolernn undcr texten i Brocmaus cdilion. Nägra 
av de unfördn varianterna visn, som man vänlar, alt 
det icke är "T01·froi hskr." i original, dvs. CI. kgl. 
saml. m 2845 4to, som använts. De äterfinnas där
em(lt sil.vll.l i AM 193 c fol. som i den efter denna av
slnivnn Lundnhsh. (ovnn s. XVIII f.). Dfl uet !k f'<lga 
lroligt, alt j!);l e fol., om den ullälllll.s, nögonsiu äler·
vänt till Köpcnhumn 9}, foreligger a priori sannolikhet: 
f'Or ntt det är Lundabskr:n det här är fräga om. Dell.n 
hlir sli gott som nllde)eg säkcrl dl\rigonom, al.l nro(•
mou s. XIV om del :w houonr hegngrmde fragmcnlel 
sl\gcr, alt del. suknnr· kapilcliudclning. Detta slämmer 
in pä Lundahskr:rr, underdet att AM 193c fol. höt:j:u nyll 
kapilcl vid orden: Kelill er fyn sargdum, ver fra etc. 
7) Diverse nnmL\rkningnr lill innohi\llet i snga11, hl\.n
visuingnr l.ill lrislOl'iskn ki\llslcriflcr: o. cl. E11dnsl l.r·o u.v 
dessn anmllrkningnr ho. modlngils ~:;om uoter· undor 
texten i den tryckta editionen. I slället ha de be
gagnats for företalet. 

Utom själ vu sagotexten med Oversättning ger 
nämligen Brocman under tilcln "Förelnl" en Hlngre 
iuledning, väsentligen gäendc nl p:\ alt bcvisn Yng-

1) Langebek har meddelal Brocman anmllrkningar llven 
efter sagans tryckning. Se Brocman s. ~5. !) Det av 
Brocman begagnade fragmentet ,lemnades" honom enligl 
hans egen uppgift (s. XIV) är 1752 ur Univ.-biblioteket i 
Köpenbamn. 
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v arssagans fulla trovärdighet. Hans bevisföring är 
naturligtvis för oss föga övertygande, men ett och an
nat päpekande kan ännu ha sitt värde. Till publika
tionen är dessutom fogad en mycket stor "Undersök
ning Om Wäre Nordiske Runstenm·s Älder", numem 
av föga inhesse. Denna avhandling innehäller hl. a. 
en samliug av alla av Brocman lcända stenar, hand
hmde om sagans hjälte, Ingvar, inalles 13 stycken. 

20. Andra gängen är YS utgiven av C. C. Rafn 
i Antiquites Russes 2 : 142 ff. (Köpenbamn 1852) un
der titeln: r.Ingvars saga viöförla". Texten ges här 
efler AM 343 a med begagnande därjämte av GI. kgl. 
saml. nr 2845 4to och AM 343 c, av vilkas avvikande 
läsarter nägra upptagits i texten , andra meddelas som 
varianter i nolor undor lexlou. Deu isländska texten 
har normalisemd ()l'logmii och älfüljes av on över
sättning pä latin. Pä nägm s liUJon ges i noter upp
lysningar om källorna för ~agaus framslällning och 
andra historiska upplysningar rörande i sagan herät
tade händelser. 

21. Eu tredje edition av sagan föreligger i de av 
Valdimar Asmundarson Reykjavik 1886 underden ge
rnensnmma titeln "..Evintyrasögur" utgivna Ingvars 
saga viöförla och Erex saga. Texten synes här vara 
avtryckt efter Antiquites Russes, men är tämligen 
godtyckligt bellandlad och gör uaturligtvis icke an
spriik pä nägot vetenskapligt intresse. 

22. Relräfl'nnde närvarnncle odilion behöva en
dasl foljandc anmärkningar güras. 

I överensslämmolse me<l redogorelsen for handskrif
terna ovan lägges lill grund l'ör texten AM 343 a (A), 
sä längt denna räcker, och lalnmen fylles efter AM 
343c (C). Varianter meddclas ur Cl. kgl. saml. 2845 
4to (8), AM 343c (C) och Rask 31 (D). 

Texten avtryckes diplomatariskt efter A, resp. C 
med följande undanlag: 1) det diakritiska strecket Over 
~ har ersatts av vanlig prick; 2) förkortningar ha upp-
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lösts med kursiv stil, varvid den principen följts, att a ll t 
som ej stär pä linjen, säledes även intel'lineära bok
stäver, kursiverats (rörande enskildheter jti· f ö. ne
dan under II); 3) sammanskrivuingar av Lvä ot·d (pre
position + substauLiv oller prouomcn, ett ord med 
enklitiskt tillfogad förkorLning av ett annal: ):>aor, enor 
etc.) ha upplösts, och otvetydiga samrnausäLLningur 
ha hopskrivits i de fä fall, där det icke redan skelt i 
originalcL; 4·) iuLerpunklionen och användningen av stor 
och Ii Leu hoksla v Im uonnal iscml s. 

Olilsliga ord cllc•· ord<lolar sätlas iuom klammer. 
Pä samma sätt har f'örfariLs med de felallllo inilialornu 
(jfr ovan s. r), och pä ett par ställen ha pä liknaude 
säll av HkriYIU'Oil üvcrhoppade ord Lillfog-aLs. On• 
dossa sonnro upplyHa nolor undor LoxLt!ll. 

ne moddolutlo variantornu. avse ull upplnga alla 
olikheter, som cj häuf'ora sig Lill ordens lj udgesLall oller 
böjniugsform. Dock borLses ävcu frl'tn si\.dann ic·lw h!irlill 
häuförliga växliugar av vanlig-a orcll'onno•· HOIII cclri oeh 
eig·i (eij); omoti, <.t mot, i ·mot 111. 111. dylikl. OmväuL 
HilJllngas vnrianlor ävcn uwd uv::;eende pä ljnd- oller 
h<ljniugsl'ol'lll ultgon gltug, dä de av en eile•· annnu un
ledning synls vara av inlresse. 

II. lnmllrkningar till ortografi och ljudlära i hand
skrifterna l och B. 

I. Handskrlften A. 

23. Al<centor. 
1. Som diakrilisld Lecken Over i auvändes vanligen 

det sedvanliga Iinu sucdsLreckeL. Dä detta är skrivet 
med mycket lätl hand och därför ofta blivit sä gott 
som alldeles utplänut vid pergamentets nötniug, ät· deL 
i de mänga fall, dä detta tecken helt saknas, omöjligt 
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att avgöra, om det redan frän början utelämnats eller 
blivit bortnött. I texten nedan bar icke hänsyn tagits 
till detta tecken. 

2. Vokallängd lämnas vanligen obetecknad. Stun
dom förekommer dock tecknet (\. Oftast förekomm er 

detta över ä (Aki l.n, mäg 2.1s, m:ltt 9.2 etc. smlagL 
35 säkra fall) och Ö (ök 4.9, jmöt 6.18, föt 12.20 etc., 
smlagt 33 säkra fall), mera sällan i andra fall: vid 
e 2 ggr (rettnm 28.2 - jfr dock s. 28 not 2 -, rett 39.6), 
vid ~ 5 ggr (rigt 12.18, uigdum 2110, uist 31.s, ouigur 
:w.1, hltfarlauser 36.10), vid j som tecken för ~-ljud 

~ ~ 

1 gg (J ~6-5), vid y s~m tecken f~r i-ljud 4 ggr (syd 

23.13, uyns 26.:~s, hlyfar 34.4, uydforli 47.19), vid Ü 

4 ggr (bünadar 15.7, üt 31.2, fnser 35.2, hfls 4·0.1). En 

gg stär detta tecken over summauskrivot m (m subst. 
18.2). 

Anmärkningsvärt är, ntl ordot of' "mängd" pt\ 
alla de ställen, där det förekommor: 4·.to, 22.1n, 26.to är 
skrivet of. Detta synes bekräfta, att ordot har I Ii n g 
vokal, säsom F. J6nsson Det norsk-isl. skjaldesp1·. s. 
24 antager. 

Över etymologiskt kort vokal stär akcenten 3 
ggr: täli 16.7, städ 16.26, ör subst. fem. 21.to. I alla 
dessa ex. kunde den i nyisl. genomförda förlängnin
gen av vokal framför enkel kons. föreligga. Antagau· 
det härav är dock föga troligt, dä även i andra isl. hskr. 
akcenten ofta st:\r ovor eLymoJ. korL vokal, även i fall, 
där förlänguing ej lwn Länkas Ufr L. ox. Lnrsson Äld
sta delen af Cod . 1812 410 s. VII f., F. J6nsson Ilauks
b6k s. XXXII, XXXVJI, LJV, Kälund Laxd. saga s. 
VIII f., Dens. Alfrroöi isl. s. VlJ f., Olsen VQls. saga 
s. XIV). 

I nägra fall ersätter denna akcent det diakriliska 
snedstrecket : fyrirhe1!~:7.t&, a!:tdizs 3(~14, htet 49.& 

samt över taltecken: xxx 32.u, xx 33.7, x 38.14. 
Det nu omtalade akcenttecknet känner jag icke 
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frän andra isl. hskr., och jag bar icke funnit det i de 
skriftprov, som föreligga i Kälunds Atlas. Troligen är 
den emellertid att fatta som en sammanskriven 
dubbelakcent. Sädan (I ' ) förekommer slundom redan 
i fisl. och fnor. hsh. frän yngrc tid (Käluud Atlas II: 
V). Det äldsta ex. syncs vara J6nsb6k 1363. 

24. Förkortni ngar användas i myckct slor ut
sträckning. Följande särskilda tecken och förkorl
ningssält av annat slag förekomma. 

1. Vägräll streck üvo•· en hoks lav användcs : 
som lecken für m: om, um, lik:tm, nHLium, (ftn'l'ni. 
srnmd, komner; ltarma, ormiuum elc.; 
som teckcn för n: engi , hun, leingd, heidingiar; a
nefndum, ncfnd, uopn, opna, suefns etc.; 
som leekon for nn (s!tllsynl) : gol.unni 22.s, konunni 
2.s; einn 28 . 10, hoidinginn :w.~, hh-tllll'inn :l:J.n; 
sorn teclwn fOr uleli:Lmuad vokal: a) frarnför nasal: 
sern, peim, heidingiar, spekingar; b) frarnfür aud m 
kons. : };leir, peira, };lelto, ]wl.li; 
som lecken für vokal + nasal : u) volcul + m : sem; 
h) vokal + n : a) i inJjud: hann, panu, henni, sendi, 
fengu, gengr, kongr, lcongs, kongi, tund , mu,nku•·. 
munu, gripunnm, eymundr etc. ; ß) i slulljud: stuna'll 
21 .ts, kornin nom. sg. fem. 22.n; c) vokal 1 nn: a) i ill
~jn<l: liolmenni, horginni; ß) i slul.ljud : rnenn, hialm
inn, kominn 110111. sg. 111.; 

som allmäu11are förkorlningstecken: honum, 
monnum, kongs, norigi, prest, prestar, !luiat;- Ey
mundur, Eymund, Eymundar; 

som förduhblingslecken 1 gg: hroddannn 26.o. 
2. Vägrält streck genom Ovrc dclcn uv en 

bokstav auvändes: 
som tecken for ulclämnad vokal: a) en efterföljande: 
pegar, pegit, polti, hlulurinn, hluti etc.; b) en före
gäende, blott i uel, vel (ofla); 
som tecken för vokal + nasal: a) vokal + n: band-
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tecinn, lanz, langt, pangat, bendi, kendi, blautlent, 
jslenzkur, lengi, Jengra, lengzt, hinnar, vikingar, hofp
ingiar, hondum, kongr, kong, kongs, kongi, longu; 
b) vokal+ nn: kennemonnum 28.u; 
som tecken för vokal + annan kons.: barg, borg·ar etc., 
skal, skulu, skaltu, padan, potti porgeirsson; 
som allmännare förkortningstecken : brefi; biskup; 
kongs, kongsins, kongi; puiat. 

Inom de nu nämnda grupperna komma särskilt nägra 
ytterst vanliga fall, där strecket användes som förkort
uiug für slörre eUer mindre del av stammen i orden 
hann, sa,]Jessi, och vilka här lämpligen sammanföras: 
bann, hans, bonum, bennar, henni, hana; pann, peir
ar (peirar), peiri, pat, peir, peira, peira ( det senare 
dock sällsynt), peim; penna, };letta, };lettu (det senare 
mindre ofta), pessi, pessnrar, l>essn, pessar. 

Som fördubbliugslecken slutligon använ<les detta 
streck, men blott 2 ggr : nokknl 1.o, Klaukku 49.u . 
[Utan betydelse stär tvärstreckel i liroJ· 32.6). 

3. Vägrätt streck genom nedrc delen av en 
bokstav förekommer blott i j) = peim, nägra ggr väx
lande med det vanligare ]im eUer pffi (se ovan). 

4. Tecknet ' användes: 
som tecken för er: beriazt, hernat, hierut, huern, 
sneru, uerit; her, buer, fer; fader, systerin, saker, aller, 
hiner, buorer, heyrer, epter, under etc. etc.1); - en
klitiskt er, pron. (vanligt) : saer, suer, paer, oker, on
er osv. - enklitiskt er verb : oker 24.7; 
som tecken för er: hier, mier, pier, sier pr·on., ser 
pron., uer, ver; sier verb; 
som allmänt forkortningstecken Ufr Kälund Atlas II: 
VIII) i Jngigerdr 4.6, 4.ta, 4.so, 5.t, Jngigerdar 4.t5. 

5. Tecknet w användes : 
som tecken för ar: barna, fara, hardla, ouart, uin-

1) Beträffande er i ändelser jfr nedan 50. 
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giarnligum; uar, f>ar; yduar, ynguar, audar, siofar, 
hennar, kongar, kastar, f>egar osv.; 
som lecken för är blott i fiar (flera ggr); 
som allmännare förkortniugstecken i suarar 8.4 och 
suarar 11.9, 11. 1.2. 

6. Tecknet 1 t användes: 
som tecken för ra : drap pret. , fram, braut, straum
inum, straundina; adra, betra, heyra, giora etc. ; 
som teckou för rä : bratt adv., drapi dat. sg., fra pret. , 
f'ra prcp., kraser l'cm. pl. osv.; 
som tecken för ia: scgia, syngia, fl il·ia osv.; 
som tecken för iä blott i hia adv. 33.15; 
som tccken für at : huatazt, huatligazt; 
som tocken f()r aD (ad): huadau, kuad, kuadz j 1.~4. 

J hu 11 (oll:a) och 1·il11 t1·8.t4 är ljndv ärdol troligcn aD, 
men förkortningon älorgos, av skäl som framgä av 
framställningen 69. 1-2 nedan, i texten mcd at : huat, 
ritat. 

7. Tcclmct ' an vändcH : 
sorn teckon för ir: girdzsku, hird, uirtlr osv.; 
som toclten för ri: fr·id, hristu, gripi, kristna; briotn, 
griothrid; harnri, silfri, uelri, godri, allri, fmri, vwri; 
fiodriua osv. ; 
,;om Ieekeii für n: hrinn, skrifln, Rtridlyndnzt tllc. ; 
som teckcn föl' lUilHlll lwns. + i: hwdi, shudi, nid
bragdi, särskilt ofta i pret. av svaga verb: byrgdi, 
hafdi, hef'di, lagdi, lifdi, sagdizt etc. ; - nafni; f>ui; 
som lecken blott för i e n gg : rikit 16.12; 
som obestämt förkortningstecken: a) för bokstavsgrup
per, i vilka den sista bokslavon ä1· i: riki , garda
riki, rikinu etc.; manni, gan[Ji, l1a{di, mcellti, sagdi, 
eigi, regi 10.:16, X' = Christi 30.1o; b) för bokstavs
grupper vilka som helst : Aunundur, Aunund, Aun
undi, Eymundur, Eymundar, Eymundi, Eirikur, 
Ynguar, Ynguars, Ynguari; Ketill13.&, Ketil, Garda
ketil; rikit; heitit 49.e, mcelltu 19.t2, mcellt 24.17; fyrir, 
til, uid, vid. 
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8. Punkt över en bokstav användes för att be
teckna geminering: beiddi, hlyddizt, rauddu, biugguzt, 
hoggua, leggia, annar, buinn, einni, enn, mannspell, 
unnz, appnadi, upp, fyrr, fiarri, huassleik, eitt, halt 
{)SV. Vid n har punkten nägra ggr en längsträckt 
form, som närmar den till vägrätt streck. 

9. Tecknet 3 (skilt fi·än z till formen)- eg. latinsk 
förkortning för et - användes: 
som tecken för ok (detta ord utskrives ytterst sällan); 
som tecken för etJ ( ed): a medan 17 .s2; 
som l.cckcn för etJur (edur): lanzmedur 36.5; 
som tecken för etJ (ed) eller etJur (edur)- nedan ä.ter
givet ed - i med prep. (ordet utskrives aldrig). 

I kom3 2.4, 31.s är ljudvärdet troligen etJ, men 
ätergives nedan i texten, av skäl som frarngä av redo
görelsen 69.1-z med et: komet. 

10. Tecknet 9 - latinsk förkortning för us -
användes 1 gg: hus 13.1. 

11. Som förkortning för de efler s följunde bok
stäverna i stammen av ordet "son" användcs ett sär
skilt tecken, en bäge över s-ets nedre del (P) : son, 
sonur, sonar, syni, Trygguason, Porgeirsson, Hall
syni, Sämsyni. 

12. Förkortning medelst interlinear vokal an
vändes : 
som tecken för kons. + ifrä.gavarande vokal: a) r + 
vokal: drepa, freista, streing, tre, dro, drogu, drottu -
1ng, froder, brutt, trua, atrunadr, trvlaus, audru, systr
um, frcegaztur, frcenda osv.; b)v +vokal blott i suo(ofla); 
c) d +vokal blolt i pret. pl.: hlifdu, bofdu, bol'dv, hugdv, 
laugdu, sogdu, saugdu etc.; d) n +vokal: gotuna 22.7; 

som tccken för ifrägavarande vokal + kons. : a) 

vokal + r: for , huor, uor, borit, uydforli, forsi, for
uitni, morg, mornadi, styrbiorn, vord, huort, huorki, 
norigs, uore; ucer pron . t sta pl., fcera, fcerdi, fcerdr; 
b) vokal + annan kons. blott i hon (ofta); 
som mera obestämt förkortningstecken: a) för ett an-
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tal bokstäver, som sluta med den ifrägavarande vo
kalen: manna, ganga, gengu, gengv, sogdu ; b) för 
ett antal bokstäver, som b ö rj a med den ifrägavarande 
vokalen: forunaular, foruneyti; foru, hofdu, tocu, uoru, 
voru. 

13. Förkortniug medelst interlinear· konso
nant användes i följande fall. 

Inlerliueart c betecknar: 
vokal + c (Je) : bac, gcfec, mic, pic, sie, micill, 

micinn, rnicils elc., taca, lacit, lecur, Loc, toczl, Locu, 
tecinn, tilteciur, piciazl (j fr uedan 40); 

vokal + ck (kk): f'eck, geck, ecki, nockur, uockuru, 
nockurer clc. 

lnlerliuoarl d holcckuur : 
vokal + d : ra(i, rculi, herhlluadi, oinfuad, gud; 
d + vokal blolt i nalguduzl 35.6. 
lnterlinearl m anväudes (sällsynt) som tocken fnr 

um : festum, uopnum, liduwrn, horu,m. 
Julerliuearl n llllvltnclos: 
som tcclwu fnr an: lwon l'angs, standa, uanda; 

aunguan, giorfwn, sendan, auslan, saman osv.; 
som Leckeu för ann: mann, mannz, mannfall, 

mannzel'ni, manna; fann; herlnrdannn, skipannn; upl
ann, hoidingiann, slolpann osv.: holräll'tu•do forlu\llun
dol mollnn an och ann i 1\.ndolser jfr omollm·lid no
dan 74.4; 

som teckeu för nan 1 gg: annan 13.18. 
Interlineart r användes: 
sorn tecken för ur och Ür: burt, turn, spurdi, 

purfli, nalluru, dotlur, konur ctc.; s!lrskilt ofta som 
tecken för svarabhaklivokaleu + r: Aunundur, Eirik
ur, fotur, heslur, fiodur, Jra.mdur, frotur, mestur, 
betur, l>idur, lrolur, aplur, fagurt, fegurdar, silfur
ketil, ueturinn osv. (jfr nedan 52. 1); 

som allmännare förkortningstecken för bokstavs
grupp slutande med ur blott i: madur (ofta), edur 
(ofta), gengur 14.s. 
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Interlineart t användes: 
som tecken för vokal + t: hingat, pangat, ritat; 

get; hit; hrullaupit, frerit, latit, uitit, komit, buit, 
heitit osv. 

Som allmännare förkortningstecken blolt i gengit 
12.s5. 

14. Förkortning medelst utskrivande blott av 
första eller ett par av de första bokstäverna i ett ord 
utan särskilt förkortningstecken (säsom i modern skrift) 
:urv il.nclos uäs lan hlotl vid nom. propr.: Aki, Aka, 
i\uuumdu,r, Auuund, Eirikur, Eymundi, Olafr, Olafi, 
Olaf~ Sueinn, Sueins, Ynguar, Ynguars, Ynguari; 
vid appellativa subst. blott ijarl, kongur, kong, kongs, 
kongi; för övrigt endast i heiti pres. ind. 1sta pers. 
sg. 15.18, heitir 18.7 samt biet flersUtdes. 

Vanligen stär en punkt efter resp. bokstnv, med 
vilken förkortningen slutar; dock saknas dennu stun
dom. - A andra sidan kau i detla sammunhang uäm

nas, att punkt icke sällan är satt efter den sisla ut
skrivna bokstaven i n am n förkortade medelsl Leclmel ' 
(ovan s. XXVIII): Aun.', Ey.', Y.' etc. 

15. De i det lilla latinska stycket s. 48.1 ff. före
kommande förkortningarna böra kanske här till sist för 
fullsl.ll.udighetens skull nämnas i ett sammanbang: a) 
vt'l.griilt streck över vokalen = m: sueonum, filium, 
suum; b) vägrätt streck genom stapeln av p: per; c) ' 
= er: interfectus; d) ' = ui: qui; e) iuterliuearl o 
= uo: quod; t) interlinear·! r = ur: fertur. 

Vokalerna i huvudtoniga stavelser. 

25. Övergö.ngen ä > Ö efter v (u) - som i isl. 
inträder o. 1350 eller nägot senare ·(Noreen Altisl. 
gram. 3 § 83) -- är konsekvrnt genomförd i vär hskr.: 
uon subst. fern., uopn, aluopnader, uori dat. sg., uor 
pron. uorer pron., uol'Um pron., voradi pret., uoru 27.t 
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(vanligen förkortat: uoru; jfi· ovan s. XXX); huor pron., 
llUOJ'er, huorertueggiu, huorutueggiu, huoriger, huorgi, 
huorki, huort, kuoduzt, kuomu, aplurkuomu, kuon 
fangs, suo, suouo prot. pl., luo ack. pl. m. 

Jämte kuomu prot. pl. (8 ggr), kuomnzt (2 ggr) 
förekommcr 1 gg formen komu (u-omljud ua > (u)o, 
jfr Norcen Altisl. gram.8 § 74.11). - -

I adv. nsä" växlar suo (c. 55 ggr) med so (15 
ggr). Don scnnre skriftformcn synos eljest icke vam 
känd frll.n foruisl. hskr., och ävcu i nyisl. hihehftlles 
skrivniugen svo, ohuru nllulel, 1\.lm. vnnlngligl, itr so 
(Gislason Oldn. forml. § 37 anm., § L 18.u, Bucrgcl
Goo<lwin i LmHismälen 1908, s. 115). Dä ordet i vär 
hskr. 11lskrivnl nlllid hm· formen so, viel förkortning 
lilm regolhuudol. suo, knn unlagus, ull. dnn scntll'ü hlolt 
är cn lradiliouoll bclockning, don förm skrivurens verk
liga uttalsform. 

26. U-omljt1det av a skrivcs omväxltuHltl au, och 
o, det fönn uilgol oflnro (Wt-4J <:. IO!i, o I'. /o!f) ggr). 
Nl'lgon fnsl rcg()l 1'/\t· vl~xliugnn syues icke Hnnas : 
Snmmn ord Hkrivos i nllmäuhel än pä dcl cun, ~ln pil 
del uudra sällcl: uullu och ollu, Aurwndr· odr Ounud
ur, fauch· och fodur, hnull oclr lwlliuu, suuwLH, odr 
sogdu, hauf1ln oeh hol'du, lnngtln och logcln, gnullm'l'ti od• 
gol.uuni, holauxmn oeh holox ll'~tt, "'"' o<:h ()1· osv. Dod< kau 
del m/lhända förlj!tna alt IUlrnärJcns, al.t fi'lllllför· /' 111\.Hlllll 
konsekvent (27 ggr) stär o: hofut, hofdinu, hofum, 
hofdu etc., däribland konsekvent (12 ggr) hofpingi, 
holpingiar m. ll. for·mer av doll.a ord - nndanlng nl.
göra blott: stnnfnnm (2 ggr·), huufdu {I g-g) och hanfn 
(I gg) - ; ilvonsom nll frnmför r oflar·e nnvändoH o 
än au: m·, ouorum, morg, vord, foruuaular osv., sam
manlagl 1 fl ggr, vn rav dock II mod rörkortning skrivna 
- däremot: banrdnzl, alll', Rllr·uar- etc .. inalles 7 ggr·; 
under det att omväut fmmför n au är med 2 undun
tag (Onundur 47.17, donsku 15.H) enarädando: Aund
uerda, Aununllr, nordrlaundum, baunnudu, hannd, aunnr 
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etc. smlagt 25 ggr. Om anledningen till dessa för
hällanden har jag ingen mening. 

Om ljudvärdet (öppet) fJ (jti.· Noreen Altisl. gram. 3 

§ 110. 2 och där cit. litt.) vittnar för vär hskr. kan
ske den omständigheten, att även ursprungligt fJ teck
nas med au, nämligen i former av ordet "ingcn": 
aunguan 13.1s, aunga 8.7, aungu 15.u, 21.17 (fisl. och 
nyisl. ßngv-). 1) 

I praungt, praunger föreligger emellertid troligen 
ljuclvl\rdet au pä grund av övergängen 9 > au fram-
1'1\r· n!f (jli· Noreen Altisl. gram. 3 § 101). 

27. 1 st. f. e möter re i urelum dat. pl. 38.13, 
samt i urer (1 gg), urer (5 ggr), som växlar med uer 
(6 ggr). AE-formerna av dessa ord äro kända även 
frän andra fisl. hskr. (so Kock Arkiv 11 : UO f., Noreeu 
Altisl. gram. 3 § 105 anm. och pA (]ossa slällon eil. litt.) 
och förklaras av Kock a. sl. som resullnl nv cn (dia
lektisk) övergäng e > 00 mellttn V OClt t', J'OSp. V OCh 

supradeutalt l. 2) För vrer lor<lc (]crmn förklnring 
vara den enda rimliga. Vad holri\fl'nr 1-trel s. 1'., vore 
det i och för sig väl möjligt alt med Noroon Altisl. 
gram. § 74.12 fatta re som den vanliga molsvarighelen 
till äldre jj, utvecklat genom u-omljud i dat. pl. uelum 

> !.4Jßlum; men denna förklaring synes mig falla där
pä, att v~l s. f. och v~la v. konsekvent användas 
redan i cod. AM 645 4°, som eljest i mycket ringn grad 
förväxlar 0 och re (Larsson Tsl. hskr. nr 64·5 4°, s. 
XLIII) 3). Under sftdana omsländigbclor lordo Kocks 

1
) Jfr om lilmnnuo skrivningnr mod au, av, w för e i 

andra fisl. hskr. Kt'Uunu JJoi!)arv. XXI, Deus. Laxd. TV, 01-
sen VQls. s. XVII, XXVI. 1) Den l>egynnande IabiaJens bel. 
för utvecklingen e > re har insolls rodan av Sievors PB 
Beitr. 16: 24.4- f. ß) lJskr. anvlinder ~ som tocl,en för re· 
ljud 366 ggr, ~ i st. f. e 2 ggr, ~ l st. f. u 4 ggr, men kon
sekvent (10 ggr) i orden v~l, v~la. Larsson a. st. 

c 
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förklaring även för vrol (och vrola) vara den rik
tiga. 1) 

28. Ist. f. väntat e (ie) slät· ei i reizt 31.to, 
pret. ind. sg. av rdßazt. 2) De (visserligen pä miss
förständ herocude) Htsurlcma reijste, reize i 0 och D 
visa, att diflongen tillbört redan den för alla dcssa 
hskr. gemcnsamman källan. Huruvida forrucn varil 
ldlnd för skrivaren av vär hskr., blir därigenom 
ovissl, och vi sakua müjlighcl atl hcdöma dcss värdc. 
lJnder hänvisning Lill TTessolmuus uppsals 0111 <lylika 
prclerila med ei föt· e i Ar·kiv 27: ;}()t 11'. iuskrilllk('r 
jag mig till att Mt· notera formen. 

29. Ursprungligt e äterges i allmänhel med ie: 
fio ('~ ggr), hie·r adv. ((; gg-r), hiol pr·ol.. (r. ggr), hi1'l11 
(2 ggr), liol ( l(i gg-r), I ioti (I gg), liot u (I gg), rnie·r 
pron. (6 ggr), uio lconj. {I gg), ricd prol. (:.1 ggr), riotli 
prel. (1 gg), sier pron. (43 ggr), sier prcs. incl. sg. (2 

ggr), sied pf. p. (3 ggr·), pier prou . 2 pl. nonl. (r. ggr), 
l>ier pron. 2 sg. dal. (!l ggr); 1110<1 o av f'ri\HnlltUHin 
urspruug: llicliopolim (2 ggr). UHdanlug ulgöra hlotl: 
Jnusafo {I gg), no ko11j. (2 ggr), rctta adj. (t gg-), rot.t
um {I gg), rOLt adv. (J gg), retti pret. (1 gg), loidrot.l
ing (1 gg), slctllent (I gg), l>llllt'l.ro (I gg), HO pros. 
konj. av ·vera (2 ggr), soil 2dl'lt pl. pr·oH. kouj. 11v •t>em 
(1 gg) saml do 1110d f'ürkorlnings loekon skriv11a f;rl'll.i 
(I gg), Lre (1 gg), ser pron. (2 g·gr) och uer, vc·r (H 

') Del fnor. vela (Dipl. norv. 1 : :3!)2, 2: :17!), :1: 2t)(l, ~ .:11 

alla ex. unga, dol :11<1:->l:t 1:lM ), nynor. voln v. oc·ll 
V{Jle1· pl. "rod~kap" (Ansou Nor~k ordh.) lor1lo dllrfOr, ohuru 
jag ej kunnal. fiuna s:lkm pnrnllollor hllrlill i f'uOL·., ha sill o 
geuom on yngro spociotl lnhinlisoring av e mollan v och l 
(jfr labialisoringen c > o mollau l och v i fsv. och fda., 
Kock Sv. ljudhisl. 1: 182 Jl'., Torp och Falk Dansk-nors kons 
Jydhist. s. 139). - Del '"' Noreen a. st. :'tberopado nyuor. 
vel m. "art, skick" osv. hör dllremot näppeligen hil.. 2

) I 
frasen: hann reizt i hernat. Jfr samma uttryck (1·eust hann 
i hernao) Fl6amannasaga lwp. 8. 
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ggr). Fördelningen av skrivningarna kunde fresta att 
antaga, att det diftongiska uttalet - som enligt Por
kelsson Breytingar s. 34, Dahlerup Aarb. 1889, s. 248, 
Noreen Altisl. gram.8 § 99 anm. inträtt före c. 1300 
- ännu ett ärbundrade senare (dialektiskt) icke varit 
fullt stadgut: 1) efter r och l, i vilket fall di ftongiskt 
uttal i själva verket är obekvämare än eljest, 2) i 
svagton: sier, sied av sjd, men se, seit konj. av verct; 
fie, men lausafe; ne konj. 2 ggr, nie 1 gg. 

30. Diftongeringen av kort sl u tet e > ie efter 
h (jfr· Sievers PB Beitr. 16: 242, Noreen Altisl. gram.8 

§ 9!)) är konsekvent betecknad i hiellt (3 ggr), hielldu 
(2 ggr), hierut (3 ggr). Beträffande möjligheten av 
slutet e i det senare se Kock Arkiv 21: 364. -
Diftongen ie stär vidaro kousckvent i ficll (7 ggr), 
fielli (3 ggr), fiellu (2 ggr), culigl Noreen Allisl. gram. 3 

§ 99 analogibildning cfler hielt, hieldu. Prct. sg. av 
fa skrives alltid förkortat f'C, nedan i lcxteu ltlergivct 
f'eck. 

31. Diftongeringen e > ei framför ng (jfr No
reen Altisl. gram.3 § 98 1) är belecknad i eingi nonl. 
sg. m. (1 gg), eingi n. pl. (1 gg), leingd s. f. (1 gg), 
streing s. f. (2 ggr); däremot icke i engi nom. sg. m. 
(r. ggr), fengiz (1 gg), gengu (1 gg), lengi (1 gg), 
longd (1 gg). Med förkortning skrivna äro: fengu 
(2 ggr), gengur (1 gg), gengr (l_ gg), gengit (1 gg), 
gengu (11 ggr), gengv (1 gg), lengi (3 ggr), lengr· (1 
gg), lengra (1 gg), lengzt (1 gg). 

32. Formen einskis (J gg) jämte enskis (1 gg) 
beror möjligen pä analogi l'rltn del nyss omlalade 
eingi. Dock kan formen ävcn vara garnmal (se Lars
son Ordförrädel, Porkelsson A Lhugasemdir um isl. 
malmyndir s. 22 Jl'). 

1) Noreen angcr liden J'Or denna diflongering till c. 1300. 
Kälund har senare uppvisat den redan frän 1200-talel 
cod. Holm. 18 4° (se Kftlund IJeibarv. s. XX). 

c* 
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33. Vokaliskt i tecknas i in- och slutljud konse
kveut med i: hinn 1.s, sigrsmli 1.s, Sigridi 1.s etc. 
I framljud skrives i allmänhet oftare i än j (iunan 2.n, 
8.11, Jngigerdr 8.19, J ugigerdr 4 G, 4 so, 5.1, innar 8.1, 
inn 13.1, 17 .2s, illgiordarnenn 18.w, pä J 8 s. samman
lagt 10 ggr: Jngigerdt· 4.13, Jngiget·dar 4.15, jnnun 2.t, 
jslenzkur 12.15, pä 18 s. summa 4 ggr). Undantag ul
gör emellerlirl prep. i, som - fränsett ett över raden 
skrivcl i 18.n - konsckvenl tccknas j. Jf'r 59. 

34. Framf'ör ilndclscn u har ordol milcill p:\ dol 
euda slälle, dät· dcl ~~ ~ · ulsluivcl, fortHOll myklum 
(8.n). Dä ordel alllid eljcst förkortas, kau vokulkvali
Ü' I en ej avgi\rns. I överensstämmelse med myklum 
a. s l. skl'ives i texten uedan myclu etc. framför u i 
ändelsen, rnen eljest i: micill, micla etc. Beträffande 
växlingen i : y i ordet jfr f. ö. Hoff01·y Nord. tidskr. 
f. Jil. NR 3: 295 f., Noreen Altisl. gram. 3 § 7~·. o h. 

~ ~ 

35. l"öt• vänl.nt i s lär y (y) i hlyf'ett· r. pl. :14·.1, 

lyJHil 2!).n, sy<l udv. 2:l.lll, oyns gell . sg. 2ö . ~u, uyd
forli 47.111, allu mocl tii'SJH'ungligt 'i. Dä det icke fin
skäl aU anlaga, all en f'ör övrigt frän fisl. okänd 

labialiserin~ 'i > ij här skul le füreligga - ätminslon" 

fl\r ordet syd Inmdo ou sftdan un.ppoligou forldams 
lorde ?J här suamsl hüm fnllns SOlll H. k. omvllnl 
skrivsätl, villnande om alt i denna ltskr:s sprltk dd 
för nyisl. karakteristiska sammanfallet av y och i ägt 
rum i uttalet. Sporadiskt förekomma - fränsett sä
dana av Gislason Um frumparta s. 43 f. anf'örda fall 
som sindi, siniligr, Usir, där i-et i ändelsen kall ha 
hi<lragit till cn tidigaro delabial isering - i själva vcr
ket ävcn i andra isl. hskr. skrivningar, som viltna om 
att ett dylikt sammanfall av ~ och y, i och y dialek
tiskt skett rcdan i fornisi.l); se Gislason a. st. (där 

1) Detta bindrar nalurliglvis icke, att skillnaden mellan 
i och y i vissa trakter av lsland uppehällits ];1ngl ned i 
tiden. Jfr B. M. Ölsen Germania 27: 263. 

INLEDNING XXXVII 

frän en sä gammal kodex som AM 623 4°, 1200-talet, 
anföras {ikr, sina, spittu, hW1a), Kälund Heiöarv. 
XXIV, Olsen VQls. XXVI. 

Beträffande kort y vitlnar ingenting om att ett 
dylikt allrnänl sammanfalP) av i och y ägt rum i 
vär hskr. - lyd 34.2, lyds 18.18, 28.! äro former av 
ly()r m. Delabialiseringen av I ä n gt y skulle därför 
möjligen i den dialeid vär hskr. representerar ha in
trätt tidigare än av kort. 

36. Det negerande prefixet har alltid den (jfr 
Noreen Altisl. gram. 3 § 108. 1) i isl. handskrifter van
ligaste formen o- : otignum, otrvligt, ouorum, ofridr, 
oiafnad etc. 

37. Ordel "hou" har, dä det utskrives, alltid 
fonnon hnn, hun (15 ggr). Vid fürkortning slö.r clär
emot kousokvcnl hun (12 ggr). Utan tvivo1 roprcsen
Lerar den förra mol nyisl. hitn svarando yngre for
mell (jfr Noroen Allisl. gmm. 6 § l44.5, 45ö) skrivarens 
eget uttal, den senare üt· hlolt eu tradilionellt ncd
ärvd beteckning. 

38. Vokaliskt u tecknas i alla s tällningar nor
maliter med u: ur L1s, um i. 2o, under t .2o, skaps
muna 1.4, hun 1.4, nokkut 1.9, brudkaup 1.18, munu 
1.s, l>essu i.1s etc. Sällan förekommer i framljud v: 
vm 1.5, 12.7, 12.25, 14.5, 18.25, vr 12.11, 18.1, pä 18 s. 
summa 7 ggr (mot u c. 35 ggr); ännu mera sällan 
( och uästan blott vid förkortning medelst i nterli11ear 
bokstav) i slulljnd: sav 17 .u., Jondv 21.22, drotlningv 
30.14, hofdv 1 O.s, genuv 13.H, hugdv 19.i7 , trvlaus 
24.14, inallcs i hcla loxlen 7 ggr (mol u c. 280 ggr). 

39. Prep. "ur~ har s ö.som i nyisl. U fr Gislasoll 
Oldn. forml. § 67 anm. 2) konsekvent formen ur (vr). 
Belrälfandc volmlisationen jft· Kock Arkiv 15: 347 ff., 
delvis ä veu Norcen Allisl. gram. 8 § 139.s. 

1) Jfr. 40 nedan. 
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40. Äldre y motsvaras konsekvent av i i ut
skrivna former av verbet "tycka": pikia 2.6, l>iker 
l1.1o, 48.9, 49.s. Formen beror, som Kock Arkiv 4: 
166 ff. uppvisat, pä en övergäng y > i i svagtonig 
ställning framför ändelsens i och i, en förklaring, 
som vad vär hskr. beträffar (jfr Noreen Al!isl. gram. 8 

§ 275.1) bekräftas av k-ljudets enkelskrivning. 1) 
Eljest är y alltid bevarat, även i det svagtoniga 

yl'e1· (6 ggr), yferlreti (2 ggr). Oavgjord är vokalisa
Lionen i prop. "for", som alllid skrives forkorlad: f' . 
I overcnsslämmelse mod yfcr iUerges del i Lexleu 
nedan med l?Jt·ir. 

41 . For äldre ce stär e i suenski 1.6, ouendis
konur 2G.io. 2) Dä e eljest aldrig användes för re, ha 

vi rätt alt här antaga en förkortning re > e av 
samma slag, som den, som omtalas hos Noreen All
isl. gram. 3 § 122.6. Viiikoren för förkortningcns in
träde torde dock i de bäda ordcn ha varil nllgol olilw: 
i suenski akccnt 1 (ljudlagsenligl pl\ g rund av synko
pen, jfr Kock All- u. nenschw. Ace. s. 50 Jl'.) , i ouondis
konur relativ nkecntlöshel pä ifrägavarande stavelse. 

42. Äldre ~ molsvaras regelbundet av e i kom
ur pres. ind. sg. (5 ggr). Ovisst är däremol, orn 
sarnma Overgäng ägl nun i do likaledes med e kon 
sokvenl mölande reri ( l gg), s ue1·izl (2 ggl'), snm·u 
(4 ggr), dä e i de tvä. första i själva verkel ät· ljud
lagsenligt, i det senare kan bero pä län frän sing. 

1
) Da AM 657 B 4to konsekvent. har jJilclcja, mon sam

pylclcja, har cletta gell Gering isJ. rov. 1: XV anledning alt 
antaga, alt övergtlngen y > i /lgt rum i starktonig s l1lll· 
ning. Della ilr naturligtvis orikligl, men förhälland.et lär 
oss, att so m i {' o r l i s, som legal pä senare leden av clet i 
satssammanhanget fullt akcenluerade sampylclcja, varit nog föt' 
att hinclra övergängen y > i i cletta fall. 2) A v vändt· adj.; 
jfr vamdisfolk, ·höföingi, -kona, ·ma5r (Fritzner Ordhog). 
Mecl e liksom här: uvenclisma5r Vem. (enligt Frilzner). 
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(jfr Noreen Altisl. gram.3 § 74 s). För den dunkla 
frägan om övergängen ~ > e jfr f. ö. Noreen a. arb. 
§ 114 och där cit. litt. , särskilt Kock Arldv 9: 150 
nol; B. M. Olsen Germania 27: 267 f. 

43. Övcrgä.ngen (1 > re (redan före c. 1250 en· 
ligt Porkelsson Broytingar s. 30) är naturligtvis i vär 
hskr. lwnsekvenl gcnomförd: ohreginda 1.4, s ialfdremi 

2.10 osv. 
Sä.väl gammalt som pä detta sätt uppkommet re-

ljud tecknas alltid med re. 
44. 1. Äldre jj motsvaras av io i pret. pl. kioru 

26.10. Skrivningen torde nämligen beteclma ultalel 
kjöru, av äldre kf§ru ge110lll den vnnliga ail'rikalioncn 
av clet palatala k-ol (varom Norcen Allisl. gnun. 8 § 37 
anrn. 1, :Hl lllllll. 1, 2!i4· och dlLI' eil. lill.). Jfr cx. pii 
}li'Cl. pl. h:jöru, O(:h pl'. p. Jrjö·rnh· hos Frilzncr Ül'(]

hog ~mrnl lr:ifWH, lciprinn i AM ()57 H ·Ho (Gering 
Isl. ::ev. l: XX), lr·iot·, lrio•ra i GJ. lq~l. s. 1824 4° (Olscn 
VQls. XXII), ävensom kiomr, MOmi, kiOmiz clc. redtut 
i Cod. Holm. 18 4° (Kälund Jieiöarv. XX nol). Ännu 
nyisl. bcvarar pf'. p. kjörinn (,J6nssou Jsl. Sprog l. 

s. 34). 
2. Motsvarande utvcckling {Jfi > {jjfi l'örcligger 

troligen även i formerna av verbet "göra" och dess 
avledningar, som i vär hskr. alltid skrivas med io: 
giora inf. oeh pres. ind. pl., giorer, giordi(zt), giordu, 
giorduzt, gior pf. p. , giorfan, giort, algiorfi, illgiorda
menn ctc. (jfr nyisl. gjöra, gjiircl clc.). Dock förc
ligger här müjl igltclcn av oll ursprungligcn geuom 
kontaminalion uppkommcl ip (Norceu Allisl. gram. 3 

§ 254 anrn. 1). 
45. I s l. 1'. det vanliga eioi forckommer 1 gg 

(10.16) m', son1 ulan tvivcl ä r all upplösa mgi. Eu 
dylik form, rogi ellcr egi, f'örckommer sporadiskt i 
fiera andra fisl. och fnor. hsln. (se Wadslein Fnor. 
hom. ljudl. s. 52, 58, Noreen Altisl. gram. 8 § 145 a. 1 
och pä dessa ställen cit. litt., Gering Isl. rev. 1: XXII) 
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och förklaras sannolikt riktigt red an a v Wadstein 
(jfi· Rock Alt- u. neuschw. acc. s. 210, Noreen a. st.) 
som uppkommen genom monoftougisering av ei i 
svagtonig ställniug. Egendomlig är emellertid i is
ländska skrifter skrivningen med re i sl. f. vänlat e. 1) 

Kan denna bero pä inverkan frän re adv. enligt ana
logien re: regi = ei: eigi? 

45 1/2. Ist. f. ey stär 1 gg ei: reitu pret. pl. av 
reyta 40.7. Möjligen har dock skrivaren fattat formen 
sorn pret. pl. av reita. 

46. Sorn belockning fOt· dillongen jct auvitn<les 
ea konsckvcnl i formet· av vorhel "se": soa inf. O<'h 

pres. iud. pl. (5 ggr), seazt (I gg), aseaundurn (I gg'), 
samt i sea pron. (2 ggr). Eljest användes alltid ia 
(ja) som beteckning säväl för ja som jä: bicwgi 
(I gg), biartlitadur (I gg), fiarlregduzt (1 gg), giafe1· 
(5 ggr), giallda (3 ggr), uingiarnligum (I gg), hiMitt 
(I gg), jafnan (4 ggr), iakulus (2 ggr), jnll (I gg), 
jarder {2 ggr), holinm (l g·g), skinlldnd<w (1 gg), 
malsniallr (1 gg); - fiundinn (1 gg), finr ( L gg), Jiar
hlul (H ggr), liar (2 ggr), Jiarhlul(um) (7 ggr), hia (4 
ggr), hict (I gg), ))l'iar ( 1 gg); hialma (1 gg), hialm 
(l gg), l1iahninn (1 gg), llinlmuigi (l gg), llinlmuiga 

(1 gg), hialpnzt (J gg), sialf1· (1 gg), sinlf7w (:3 ggr), 
sial!' (1 gg), siall'a (ll ggr), siaiJ'e't' (1 gg), sialf<ln11ni 
(1 gg). 

Användningen stämmer alldeles med den i AM 
194 8°, där liksom här blott längt ja och blott efter 

8 skrives ea: 8ealfr, 8eal{, 8ea v., 8ea pron. el<'., 
eljest alltid ia (Käluud Alfr. isl. X), och i dcl uilr
masle med G. kgl. saml. 1824 4°, där ea slär myckel 
sällsynt för jä, ofta für ja, men mcd ctl undanlag 
blott efler 8: 8ect v., 8ea pron., 8earinn, 8eanumetc. (Olsen 

') Utom i vär hskt·. ä ven t. ex. i AM 921 4,o IV. 1 (Morgen· 
stern Arnam. fragmente s. 46). 
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Vgls. XXI). Jfr även 8ealf, 8ea Jonsson Hauksb. 1.1) 

N:lgon fonetisk grund till fördelningen av ea och ia i 
dessa fall torde svärligen kunna finnas. Vägar man 
tro, all skrivsältel utgatt frän sea v., där upp· 
kommet genom päverknn av norska skrivseder - om 
okontraherat e + a i fnor. sc Wadstein Fnor. hom. 
ljndl. s. 5:3, Norcen Allisl. gram. 8 § 127 h och dür cit. 
litt. - för aU sedan sprida sig till andra ord, först 
och främst ge110m en lättbegriplig analogi till de med 
8 begynnande? J6nsson a. st. synes reut av betrakta 
ea som en norsk egenhet. 

47. Den genom u-brytning uppkomna diflongcn 
tecknas alltid io: biorgunum, fiodrnm, Iiolmenni, giof, 
storgiofull osv. Für hcslämmundo av dcss ljudvärde 
lill ÜJ (jfr Norecn i\llisl. gnun. 3 § 67.2 och där eil. 
lill.) knn moJiigcn hol.oclolillgon i kioru (och giom clc.) 
ovan (44) anscs lilHlllll 111\gon leduing. 

48. 1. llskr:n använder i pret. pl. av b1~a och 
hpggua diflongcn iu: biugguzl (2 ggr), hiuggu (2 ggr). 
,JI'r Norcen Allisl. gram. 8 § 493. 

2. Sannnn diflong- IHll' vär hskr. vanligcn även i 

prel. pl. av hletupct: hlinpu (<I· ggr), hlupu (I gg). 
Formen hliupu är anmärkningsvärd, dlt den (li'upu) 
eljest synes vara uppvisad endast fi·än fnorska skrif
tet· (jfr Noreen nyss a. st.). 

49. Vokalkvantitet. Vokallängd betecknas, 
som redan ovan s. XXV nämnts, i rege! icke. Om 
användningcn av akcenl ~c a. sl. Nägra fä g:lnger 

dubbclskrivcs Ct lill m: ru snhsl. 18.2, ru adv. 38.u, 
smidbelgiahlrusturiun 21.15. 

1
) Sporadiskl. anvllndos ea nllmännare; si\. t. ex. i AM 

657 4:0 (Gering Jsl. mv. 1 : XV, XXIV). 
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Andelsevokalerna. 

50. i: e. Framför r stär sä gott som konsekvent 
e, rlä ändelsen är utskriven: Seimgaler 10.s, jarder 
5.3, aller 36.10, uitrer 4.28, huerer 7 .22, farer 9.16; Ull· 

danlag utgöra blott uarir 16.22, huerir 15.1o. I över
ensstämmelse härmed äterges tecknet ' i ändelser i 
texten ncdan med er. 

I :mdra slällniugar ür· e yllcrst s llllsynl. f Iippen 
s tavel se: iioldc 3G.n, Jlcirc 15.t2, skylldo 12.1s, IIO'I"C 

7.16 1 villdc 1.so, kennemonm.tm 28.u, mallkarc J 8.21, 

tidinde 4·.Jo, fyrirmunde 23.ts, storrrede 5.21; i slnten 
blolt i det med förkortuing skrivna komet 2.4, 31.3. 

Även i andra, samtida eUer nägot äldre, fisl. 
hskr. stär e i ändelser betydligt oftare framför r ii,n 
i andra ställningar (jfr Jonsson Egilss. VI fl"., G<'ring
Finnboga s. VIII, Deus. fsl. rov. 1: XIV 1., K:\l11nd 
Laxd. V, Olscn VQls. XXTII f.). Donua 1'·ols invcr
kau lill förmän ror c har analogicr i hekanla för
h:\llandcn i rsv. l·~mellerlid ilr dcl ovisst, om sakeu 
alllid mcd Norccn Allisl. gram. 3 § 138.1 är att falta 
s:'t, nll e ltär se<lan gammall kvnrsl:'ll·, \Inder dcl al.l <lel 
clj<'st övcrgätt I ill 'i; snararo förh:\llcr dol sig i yng-rt' 
hskr. kanske sil., alt oll rcdan geuomfürl ·i :Uor bor:jnl 
övergä till e. Genom dcnna uppfallning - som sy
nes mig bestyrkas äveu därav, att e framför r före
kommer sä ko nsekvent i en sä u n g hskr. som 
den här förevarande - vinnes samband även mcd 
de Ovriga fallen av e för ~. som ol vivclakligt (jfr 
även Nor<~cn a. s t .) r cprescn tcra on hcgynnande dylik 
övergäng i > e. Alla sluivni11gnma med e lnmna näm
ligen dä fattas som uttryck für eu (möjligen till vissa 
ställningar begränsad) pähö1jad, men ej slutförd nl
veclding i > e, som lidigast inträtt framför r oeh 
därnäst i öppen stavelse.- Med avseende pä förekom
sten av e i den sistnämnda ställningen kan tilläggas, 
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att vär hskr. har e blott dels efter läng rotstavelse, 
dels i tre- eller flerstaviga ord. Jfr att e är van
ligare i dessa ställningar även i andra isl. hskr. (F. 
J6nsson Jiauksb. XXXVIII f., Kälund Laxd. V). För
hällandct innebär en Overcnsstämmelse med den fsv. 
vokalbalansen. 

51. Nägon växling o : u förekomm er icke; u är 
överallt konsekvent genomfort: Suipiodu 1.1, storradu 
1.3, nokkut 1.9, bunduzt 1.t9 etc. 

52. 1. Svarabhaktivokalen- enligt Kälund 
Atlas II: V sannolikt genomförd i uttalet c. 1400, 
ehuru utskrivningen av densamma först pA 1400-talel 
blir mera vanlig och icke allm änl tillämpas förrän pä 
1500-talct - är i v{tr hskr. i florlulcl fall !Jel.edmad, 
nämligcn: a) mod fullt utskrivol -t~r: [E[lrekur l.t, 
Jiolmcnuur 0.27, Jil11r 8.20, foguni 15. 11. osv., samm:w
Jagt 18 ggr; b) mcd inlcrlincnrl r: .Eirikur 1.2, ausl
ur l.1ö, bidur 2.1, suipt1w 3.ts, fagurt 7.18·1!) osv., 
sammimlagt c. 130 ggr - lüi.r l'eänse lt dc hell oclr 
h:'tllet mcd förkortning skrivna flera ggr förekommunde 
mad'ur, cd11!r. Obctcclnrad slär svarah!Jaktivokalen: 
kongr l.1, ka!Jadr 1.2, sigrsroli !.2, Auclr l.n, UC'rdr 
3.26 osv., sammanlagt c. 110 ggr. 

Anmärkas hör särskilt, att svarabhaktivokalen 
liksom i nyisl. genom analogi inkommit även framför 
böjningsändelser bö1jande med vokal: smidbelgiablmst
urinn 2l.t5, risafoturinn 22.n, lrluturinn 33.a, uclwr
inn 31.s, :~2 . ~, tLvcnsorn fnunl'ör mcd vokal h01:jande 
senarc sammn11sällningslcd: ol'urolli a3.u, eituronna 
26.18·14· Undanlag: elldrinn 2 1.12, kongrinn I O.t B, 
tundrit 2l.n. 

2. Pä gnmd av osäkerhetcn i bctcckningen av 
svarahhaktivoknlcn förekommer undcrstuudom även 
ursprunglJgt -ut· beleclmat hlott mcd -t·: fauch· gcn. sg. 
5.2, fodr dat. sg. 6.5, fodr ack. sg. 6.6, 7 .1, 23.2t, brodr 
dat. sg. 25.6, 25.1o, brodr ack. sg. 1.8.2o, modr ack. sg. 
3.u; tungr f. pl. 15.12, 32.4., tungr 15.16, aunnr f. sg. 
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18.5, 23.2o, nockr nom. sg. m. 23.9. Beträffande faudr, 
fodr jft· dock Noreen Altisl. gram.3 § 410 anm. 2 
(i den män de där omlalade enstaviga forrnerna 
äro annat än pä här omtalat sätt uppkomna skriv
ningar). 

53. Synkope av avledningsändelsens u fürclig· 
ger i ordet "konung" i de tvä enda fall, dä detta ord 
är utskrivet: kongr 1.1, kong 10.2. Den enstaviga 
formen upplrädcr enl. Norcen Altisl. gram. 3 § 152 
anm. 1 tidigusl c. 1:l00. 

Konsonanterna. 

54. c användes blott: a) i förkortningar (se 
ovan 24.13); b) i förbindelsen ck: drecka, dryckinr, 
Hock, Klacka etc., sammanlagt 15 ggr. Tvä ggr nn
vändcs som Lecken für Tele fOrkorlningcn k (so ovn 11 

24.2). 
55. d har Jläslatl gonomgäcndc cn form mcd en 

hakäl och ucdö.l !Joj<l slling (o). Jfr l. ex. skriftpro
ven nris 8, 20, 24, 27, 28, 29, 41 i Käluncl Atlas I[. 
Liksom i dossa skriflcr, men i motsals lill nr Hl 
(= AM 122 h fol.), son1 unviindcr o som l.eckon hlotl 
für o-lju<l, ä ro i vl\r hskr. 0 och 0 likvlinligu. 111\(liL 
~uerges i texten mcd vanligl d. 

56. Som man kan vänta i vär ung·a hskr. (j fr 
Kälund Atlas II: V, Noreen Altisl. gram. 3 § 44 anrn. 2) 
användes d i regel som tecken även för ~-ljndel.: 
ried l.1, Suipiotlu l.1 ctc. Undanlag hildnr emcllcl'lid 
ordel hp{IJingi, som konsckvcnt skrivcs mcd jJ: hol'll· 
ingi L1o-u, hofp'ingiar l.tn, hofpingium 2.u osv. (smlagt 
12 ggr). p ät· sällsynl redun forc 1350, mcn förekom
mer dock sporatlisld senare även i andra hskr. (sc 
t. ex. Kälund Ileiöarv. XXIV, Olsen VQls. XLIV). Dä 
i vär hskr. ordet - mcd tvä undantag hotpingi 1.10-11, 
hofpingia 6.7 -- allticl skrivcs med förkortningslecken 
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för stavelsen in: hofpgi etc., torde användniugan av P 
sammanhäuga därmecl; jfr Celander Överg. av ö > d 
s. 47 not 2 och där eil. arb. 

57. Om växlingen d : t i vissa fall se uedan 
69.1·3. 

58. f är alllid angelsaxiskt { (f). I texten nedan 
auvändes r 

59. Konsonantiskt i tecknas i inljud kon
sekvent i: fiar, hia, hiet, liet, ried, sialfur, hof'J>ingiar, 
sitia, beriazt, pikia osv. I fi·amljud användes vanligen 
j: jarl 1.7, jall 2.6, jarder 3.9, Jarizleifur 4.16, jafn
alldri 6.23, jafnan 9.9 osv. (pä 18 s. 21 ggr), slundom 
dock i: iafnan 9.23, iakulus 14.14, 14.2o, Julfur 17.5, 
Julfs 18.115 (p:l 18 s. sumrno 5 ggr). .L\ nvänclningeu av 
j Ufr i:Lvcn ovnu 33) !lr nnmi:lrkuiugsvärd, dä den eu
ligl .Norcen Allisl. gram.n § 25 anlll. I och 2 lillhor 
endasl norska eller uorvagisorande hskt-. 

60. Affrikation av g och k betccknas hloll i 
kioru och giora, giordi etc. (ovan 44). Eljesl: gefa, 
gef, gcfr, gcfin, gefit, j gegnum, getil; agoola, agml
ligar, grofi, gmddi, gmlln; kcmur, kcnna, kcndu, kcnui
menn, ketill; kreti elc. fullkomligl kousekvcn l. I üvcr
ensstämmelse härmed äterges med förkortuing skrivna 
ord: gersimar 6.12, 23.s etc., geck 4.22, 8.5 etc., get 
27.12; kendi 29.4, kerti 48.6, kennemonnum 28.u. 

61. Ursprungligt 3 bar efter t hlivit k i mn.llk
are komp. 18.u Ufr Norocn Allisl. gram. 3 § 231.t). 

Sn.mrna Ovcrgftngl) l'rnmf()r t sl:\r p:\ gnmd av 
etymologisk stavning obclecknad: margl (l gg), uogl 
(t gg), rumligl (1 gg), olntligl (1 gg), sannligl (2 ggr), 
nndarligl (2 ggr), sagt (5 ggr). Alt overgängen ägl 
rum, visas emellel'l id av sft.dana omvända skrivningar 
som fylgti 25.J5, lugli 15.23, rtgl t2.ts, sligt 23.t. 

1
) Rältare troligen lill klanglös spirant (x). Jfr !let. 

nyisl. uttalet av gt och kt (B. M. Ölsen Germania· 27: 272). 
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62. k bar i svagtonig ställning (jfr Noreen Alt
isl. gram. 3 § 240) blivit 3 i orden: eg 8 ggr - men 
ek 10 ggr, ec enklitiskt 2 ggr -, og 3 ggr - men 
ok 1 gg 1) - samt Iwnsekvent i miog adv. 3 ggr. 

63. 1. Etymol k + till stammen hörande s teck
nas i regel med x: boloxum (1 gg), bolauxum (1 gg), 
uaxa (1 gg), uex (1 gg), uaxit (1 gg), uaxtar (1 gg), 
uexti (3 ggr), frumuaxta (1 gg), rexlar (1 gg). En gg 
användes gs: uegs 3.19. Jfr 3 nedan. 

2. Etymol. k + bojnings-s skrivos lcs : riks, 
styrks osv. 

3. Etymol. 3 och 11 + hojnings- oller avledni11gs-s 
tecknas gs, resp. ngs: margskonar (2 ggr), norigs (1 
gg), ogurligs (1 gg), ltugsar (1 gg), kuonfangs (1 gg), 
kongs (12 ggr), )lings (1 gg); hit väl ock kongs(ins) 
(9 ggr). Övergäng gs > ks 2

) i uttalet (jfr Noreon 
Altisl. gram. 3 § 231.1) antydes av den ovan I nllnwdtt 
omvända skrivningen uegs i sl. f. nox. 

64. Je vllxlnr mod h i knofa :36.u: hnofunnm 
40.7. Nllrmasl skul le mnn gissa, atl lcnefi vore hlott 
cn omvll.nd skrivni ng, foranledd av den i isl. efter c. 
1l:l!)0 intrlldande Overg:."wgon kn > hn (knifr > hnifr, 
km~tr > hwätr olc.); jfr Noreon Altisl. grnm.n § MI 
mod anm. Formons forokomsl lros G. Andrem, .13. llaJI 
dorson och Er·ik Jonsson vitlnar dock mälrllndu. orn 
att den i nyisl. forekommit som verklig uttalsform. 
1 sä fall torde knefi ha uppkommit analogiskt i 
anslutning till ord med urspt·. kn, i vilka uttalet 
vaeklat mellan kn och hn (säsom ännu i nägra f:'l. 
ord synes vara fallet i nyisl.; jfr Zoöga isl.-cnsk 
oröab. undcr hn och kn). 

65. 1. Etymol. {t, overgänget till pt i enlighet 
med Noreen Altisl. gram. 8 § 232.2 och där cit. litt., 

1) Ordet skrives med dessa 4 undanlag alltid mod för-
kortningstecken. 2) Rättare troligen xs; jfr det nyisl. ut-
talet xs (8. M. Ölsen Germania 27: 272). 
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tecknas i allmänhet med pt: aptan (1 gg), aptur (11 
ggr), apptur (1 gg), apturkuomu (1 gg), epter (32 ggr), 
gipta (2 ggr), graptar (1 gg), lopt (1 gg·), opt (1 gg), 
optar (1 gg'), spiotskepti (1 gg), skipta (1 gg), skipti 
(1 gg·), uidskipti (1 gg), uidskiptum (1 gg), suiptur pf. p. 
(1 gg). Nägra fä ggr stär emellerlid ft ; aftur 22.12, 
efter 6.1a, 30.12, Lofzsyni 49.1. Troligen är det i dessa 
icke fräga om ett sedan gammalt b evarat {t, utan 
om en ny övergäng pt > {t; jfr det nyisl. uttalet a v 
pt som {t (Jonsson Isl. sprogl. s. 6). Om denna över
gäng vittnar väl ocksä skrivningen graptöl 19.w-u. 
Dä i detta ord pä grund av association med grafa 
näppeligen en övergäng vt > {t > pt kurmat äga rum, 
i synnerhet som v och t lillhordo olika sammansätt
ningsloder, llr grnpl()l nilmligen hell visst blotl on 
omväud skriv nirr g, foranlodd dilrav, ult ullnlsfonnerna 
efter elc. vauligeu skrevos eplor olc. 

Eu dylik övergäng pt > {t tillorkännor Norcen 
Altisl. gram. 8 § 232.2, 239 endast fnorskan (jfr att 
ävcn F, Jonsson Hauksb. s. XL, LVJI anser {t som 
en norvagisrn). Emcllorlid fürekomme1· {t i fter·a fisl. 
hskr. frän yngre tid (se t. ex. Kll.lund Laxd. V, Dons. 
Heiöarv. XXV, Geri·ng Isl. rev. 1: XXI, Olscu Vgls. 
XXVIII). Av de anförda skrifterna har man, sävitt 
jag vet, skäl att mistänka norvagismer endast i Vgls. 
(jfr Olsen a. arb. LXXV). 

2. Etymol. 't + hojnings-t skrives alltid {t: 
halft, purfli, purflu. 

3. Elymol. p + bojuirrgs- olle r avleduings-t 
teclmas alllid pt: dypl, hlcyptu, kcypti, keypluzt, 
nykeypt, mptu. 

66. A v r-formcrnn Vflxla r och 2 pft vanligt sätt. 
I b01:jan av ord eller sammansältningsled förekommer 
stundom n. Alla äterges i texten rrcdan med r. 

67. r + konsonant ha assimilerats i följande 
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1. Överg. rl > ll: jall 2.s, kallmanna 15.s; där
emot: jarl 1.7. Om denna assimilation i fisl. och nyisl. jfr 
Noreen Altisl. gram. 3 § 262.1 och där cit. litt., Jons
son Isl. sprogl. s. 10. Huruvida, säsorn i vissa fisl. 
dialekter synes ha varit fallet (jfr Noreen a. arb. 
§ 262 anm. 1), assimilationen i vär hskr. inlrält blott: 
vid tautosyllabiskt rl, kan ej avgöras, dä exempel pä 
ord med heterosyllabiskt 1·l saknas. 

2. Överg. rs > ss synes vara genomförd i vät· 
hskr:s spräk: fossi 16.1a, 19.1, fystann 2.12, fyst t G.a, 31.to. 
Det med förkortning skrivna forsi 24.26 !tr hell vissl. 
endast cu tradilionellt overlagen beleckning; Porgcirs
son 4·1h beror nuturligtvis pll auslulning till Ovriga 
kusus av Porgeir üfr att i nyisl. rs är bevarat, dä 
s hör till böjningsändelsen, B. M. Olsen Germauin 
27: 279). 

I motsats till de uu närnnda r-fürbindclsel'l1a ll.r 1·n 

konsekveut bevnrat: oyrnn (I gg), holiarn (I gg), uodwrn 
( 1 gg); ba·rua ( 1 gg), hot·na (I ~q;), Slyrhiorn (I gg), f'ot·n 
( l gg), horn (1 gg), uingiat·nligum (I gg), huern (S ggr), 
turn (1 gg); do förkorlade ordcn dock ej fullt hevisande. 

68. Av de häcla forelwmmaude s-formerna, f oeh 
s, llr den forra cleu vanligsla i nlla slällningnr. Mindr 
olla anvllmlcs s, 111011 utnn heslllntd regcl vll.xlnodc tn e<l 
den andra l'ormcu, med undanl.ng dllrav oll, dl\ fnrkorl
JÜngstecken ät· fogat till s-et, alltid denna lyp auvllndcs: 
suo, ser etc. Bäda äterges i texten nedan med s. 

69. 1. Den redan tidigt i fisl. belagda (jfr Norcen 
Altisl. gram.3 § 240) och i nyisl. konsckvcnl gcuom
förda övcrgängen t > D i svaglonig sHlllning hc lecl<nn s 
i vär bskr. blolt 1 gg: suarud pf. p. 11. Eljesl s lll.r 
alltid t: ut prep., inf.-mürke och kouj. (en mti.ngd ggr), 
puiat (ofta), hit best. art. (6 ggr), pit pron. (1 gg); 
annat (3 ggr), pangat (8 ggr); hugat pf. P· n. (1 gg), 
kallat (1 gg), jafnat (1 gg); dyrit (2 ggr), kn[enn)l'olkil 
(1 gg), husit (2 ggr), landit (3 ggr), lidit (1 gg), tnet·
kit (2 ggr), rikit (3 ggr), sumarit (2 ggr), suerclit (1 gg), 
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tundrit (J gg), uirkit (1 gg); rnicit (18 ggr); borit pf. 
p. n. (2 ggr), buit (2 ggr), gullbuit (1 gg), drepit (2 
ggr), fallit (1 gg), f'arit (11 ggr), getit (1 gg), gollclit 
(1 gg), grafit (1 gg), lokil (2 ggr), ordit (1 gg), ny
runnil (1 gg), stadit (1 gg), tecit (1 gg), pakit (1 gg), 
J:>egit (1 gg), unnit (1 gg·), uerit (1 gg), verit (I gg·) 
- samt med interlineart t: hit hest. art. (1 gg), hiltn
gat (1 gg), pangat (1 gg); ritat pf. p. u. (1 gg); bordit 
(l gg), brullaupit (1 gg), dyrit (5 ggr), husit (4 ggr), 
kuelldit (1 gg), skipalidit (1 gg), midit (1 gg), skipit 
(1 gg), togit (1 gg), uirkit ( 1 gg); litit adj. (2 ggr); 
uarhodit pf. p. n. (1 gg), huit (3 ggr), gefit (1 gg), 
heitit (1 gg), frahlaupit (1 gg), akuedit (J gg), lal.it 
{1 gg), lidit (1 gg), lilit (.1 gg), nnmit (3 ggr), ordit 
(2 ggr), uax'il (t gg-), ueril (J gg); - gengit (1 gg). 

Tvelydign ll•·o do med l'ürkorl.ningslocken skl'iv1ta: 
p (en ntängd ggr), lwll (7 ggr). ril1t. M).!4. kom5 (2 ggr). 
I överensslämmelsc mcd nyss upprillmadc formcr 
skl'ivas de emellei-tid i texten nedan med t: pat, 
huat, ritat, komet. 

AU trots fJerlalet skrivningar övcrgäugen t > o 
varit genomförcl i vär hskr:s spräk, l'ramgllr av del 
konsekvent anväuda d i pf. p. n. av ord pä lang vo
kal: nad (1 gg), sied (3 ggr). Sävitt jag kan se, kau 
det nämligen i dylika former (tidigast uppvisacle i 
konsekvent användning först i 1400-talets rimur, se 
Noreen a. arb. § 240 aum. 3) icke vara Lai om ljud
lagsenlig övergäng t > o, ulan l'ormcrna mftslc bero 
pä a ualogihiloning oller dc vida lalrikarc tvästaviga 
pf.-p.·fonnernu: biWJ, telciO, lcaltao osv. Do fürulsälta 
sälunda for s in uppkomsl, alt i dc scnare t redan uä
got sll. nilr nllmilnl Llivil D i sluUjudet. 

2. I sl. f. viinlat d (lecken for 0-ljudel) stär gan
ska ofla i oakceuluerade ord och slavelser t: uit prep. 
(1 gg) 1), hernat (3 ggr), hofut (1 gg), hierut (3 ggr), 

1) Eljest allt.id f'örkorlat: u'. 

d 
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alskiput pf. p. n. pl. (1 gg); 2dra pers. pl. (indik., konj ., 
imper.) tacit (1 gg), uitit (1 gg), frerit (1 gg), lalit 
(2 ggr), berit (1 gg), hidit (1 gg), hidit (1 gg), seit 
(1 gg), komit (1 gg). Undantag·: oiafnad ( l gg), man
ud (1 gg). - Dylika skrivningar förekomma som lJe
kant även i andra fisl. hskr.; se t. ex. Larsson fsl. 
hskr. nr 645 4to s. LXV, Kaiund Heiöarv. XXII, Dens. 
Lax(l. VII, .Jonsson 1-Jauksb. XLII, XLVIII, Meissner Rom
verinsaga 147, Gering [i'innhoga s. xr, Deus. Isl. rov. 1: 
XVII[, Olsen VQls. XLI. l•:n g1'raolll dessa skrivningar an
Lydd üvcrgAng u > t i svnp:lonig slilllning- (jf'r Kocl< Sv. 
swäkhisl. 14· fl'., Norccn Allisl. gram.a § 2:10 f') kau, 
orn den lla· ljndlagsenlig, nj gllma lünkas lau lilllalkl 
s:nnma lidsrum och dialekt som den nyss omtalade 
Overgäugen t > () i samma ställning (jfr även Kock 
a. st.). Dä beteckningen för bäda dessa ljtHlni.VI'I~k

lingar sä gott som alltid föreligga i sn 111111 a· lannd 
skrifter (jfr t. ex. alla ovan a. st.), synos del. rnig 
emellerlid ick1• mydwL an! ngligl, oll doll a horor p;' 
dinlekllal:uHlning, cj heller, ai.L dessa ljndövergüngar 
lillhöra olika Iider. lle if'r!igavarandc skrivningama 
nted t < I> lorde di1rf'ür näppeligen representcra 011 
ljudlags('lllig Ovnrgilng u > f, ulart nnlydn eil 
pä analogisk vllg nppkontruol ullal mcd I, f'nrun
lelL 1l!lrnv, all i Ol'd tlt('d saanma nkeeniJI\1'111\I IandC\n, 
men 111ed ursprungligL t i slulljudeL, vacldan i ul.lalol. 
ägde rum: landit och landi(), kallat och kalla() elc., 
innan övergängen t > iJ fullt genomförts. Med denna 
uppfattning läter den ornständigheten v ä 1 foa·ena sig, 
all nyisl. i c k e bcvaml dcssa t-forrucr (liof1tl, tnkil 
etc.), utan överallL iilerinf'OI'I Ö: uUalet med t i dylika 
fall gick ur bruk i och med dcL, all Ö definitivl seg
rade i land-io, kaltad elc. 1

) 

1) Celander ullalar i sin skrift Överg. 5 > d i fomisl. 
ocb fornno. s. 95 not 1 den nära lill bands liggande tanken, 
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3. I huvudtonig stavelse stär t för o i bat pret. 
sg. 25.4; utan tvivel skrivfel eHer osäkerhet i beteck
ningen. 

70. Konsonantiskt u (resp. labiodentalt v, jfr 
Noreen Altisl. gram. 8 § 242) tecknas efter konsonant 
konsekvent med u: suipiodu, kuenna, suarad, pui, 
Ynguar osv. I framljud, där labiodentalt v helt visst 
varit genomfört (jfr Noreen a. st.), tecknas vanligen 
u: uar 1.s, uid 1.5, uoru 2.t9, ureri 2.20, uera 2.24 osv. 
(pä 9 s. sammanlagt c. 100 ggr); relati vt ofta stär 
dock v: vid 1.s, var 1.4, villde 1.so, verda 2.t6, voru 
2.17, veizluna 2.t5 osv. (pä 9 s. c. 20 ggr). Sällsynt 
är w: war 2.4, 2.21, W id 4.n (pä 9 s. blott dessa 3 ex.). 
Dä v användes även som tccken för vokaliskt u i 
framljud (jfr ovan 38), llr· viixlingcn v : u hä1· hell 
visst blott av rcul grufisk natur. 

71. Om sammanfall nv llldre b och u i inljud 
till v (jfr Noreen Altisl. grum.8 § 242, 247f viUna ä 
ena sidan siofar (1 gg), hafer (1 gg), hfifer l1 gg), 
giorfan (1 gg), ä andra de sällsynta olauur (1 gg), 
olaui (1 gg) (v av äldre b tecknas eljest alltid med f). 
Skrivningarna olauur, olaui äro anmärkningsvärda, dä 
u i dylik ställning eljest - fränsett mycket gamla 
texter som t. ex. Äldsta delen av cod. AM 1812 4° 
(Larsson s. XIV) - synes förekomma blott i norska 
eUer norvagiserande skrifier (jfr Noreen a. arb. § 36 
anm. 1). 

72. Etymol. ds, fJs och ts lecknas vanligen med 
e (nägra ggr zs): ellzuirki, hellzt, harallz; Ianz, js-

att de här diskuternde t-formerna hofut, takit osv. vore att 
falta bloLL st\som omvnnda skrivningar. Detla förbju
des enligt min mening df1ruv, ntl i vissa hskr. (se nedan 
120) skrivningen med t dolvis utebliver, dä stammen slular 
pä t: berit, uilit osv., men latii'J, uiti!J o. d. Detta synes mig 
visa, att det verkligen tlr fräga om elt utbyte av () mot t i 
uttalet, ett utbyte som emellertid pä grund av dissimilato
riska tendenser utehliver, dA stammen slutar p:l. t. 

d* 
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lenzkur, unnz; hrrezlu ; gizuri, uazs, reztur, bezsti, 
beztan, ueizlu; allzkonar, ellzta, gullz, mannz etc. 1) 

Böjningsformer av ord pä fJ ha dock konsekvent ety
molog. stavning: guds (9 ggr), rfids (1 gg), lyds (2 
ggr). Oriktigt stär d i girdzskur (1 g·g), girdzsku (1 gg). 

Ljudvärdet av z (zs) har vid den tid vär hskr. 
tillbör utan tvivel varit ss, vid förkortning s (jfr No
reen Altisl. gram. 3 § 43, 263.s och där cit. litt.). Detta 
bekrällas durav, att z (zs) slundom användes som 
Lecken füJ· elymologiskl s (ss): fnslz (I gg), girzki 
(1 gg), girszskn (1 gg), alci<lizs (1 gg), snm l s1\ golt 
som konsekvcnt i superlativcma pä -st : frregazslu•· 
(1 gg), huatazl (1 gg), huatligazt (1 gg), likazl. (J gg), 
likazti (2 ggr), merkiligazt (1 gg), minnigaztur (1 gg), 
sidazta (1 gg), sidazt (1 gg), stridlynduzt (1 gg), tign
uzt (1 gg), hradligzsti (1 gg), lengzt (1 gg), nmnzt n 
(1 gg). Undantag blott: flest (1 gg), JJHls h~t· (1 gg), 
mest adj. (2 ggr), mesl adv. (!3 sw·), nmsln (1 g-g), 
urest (3 ggr). 

73. Modiopassivfo•·•noll llndus ::;Ii golt sorn kon
sekvcnl pft zt: hm·iazl, smll uzl, byzl, spyrzt, segizt; 
biozl, komzl, syndizl, l>ottizl, unnuzt, baurduzt, stmdizl ; 
- knczl; - hrauzl, sezl pres . ind. sg.; - s{•zl pl'. p., 
aukizt, buizl, farizl , g iorzl. olc. innllos e:a l:lO g-g-r. 
Undanlag ulgönt bloll kuadz 11 .!~, feugiz G.~ saml 
forst 24.5, de lvä förra eu äldre, den sis ta c11 yngrc 
form (jfr Noreen Altisl. gram. 3 § 532-4 och där eil. 
litt.). 2) 

') Om inskottel uv t mellun ll ocb s, nn och H so Jlof
fory Arkiv 2: 88 ff. 

2) Med anlodning uv alt i den enda st-formen i vär lexl. 
st omedelburl föregäs uv 1·, kun erinras om atl. Mogk i Zeil
schr. f. d. phil. 13: 235 framhällil, alt under 13de ärhundradol 
st i isl. skrifler pälrälfas endas t. efter l, r, n, och alt Gering 
konstaterat samma förh. i den frän förra hälften uv Ude 
ärh. stammande AM 132 fol. (Gering Finnboga s. XV; jfr l.lven 
Kälund Laxd. VII). Jfr även Specht Das verbum reflex. s. !!9. 
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74. Förlängning av konsonant. 
1. För äldre l stär konsekvent ll i ursprunglig 

förbinclelse av l + d, l + t: alldr, alldri subst. dat. sg., 
alldri adv., jafnalldri, giallda, golldit, brenahalldi, uard
haulhl, hallda, haralldr, helldr pres. ind. sg., helldr 
adv., hielldu, kuelldit, milldr, sldalldader, skiollder, 
skylldi, skylldu, mAlsnilld, valid, uelldr, ualldimar, 
uilldi, uilldu; - bellti, Lindihellti, hiellt, sallt, sallti, 
huitasallti, solltudu; - barallz, ellzta, hellzt adv. Där 
ld representerar äldre W, stär efter ursprungligen 
l ä n g (sedermera förkortad) vokal ll i det enda före
kommande ex.: elldr, elld, elldi etc. (11 ggr), cllzuirki 
(1 gg). 1

) Efter kort vokal stär därcmol kousekvenl 
eukelt l: fiolde (1 gg), fiolda (G ggr), dulder (1 gg), 
skildi (4 ggr), skilclu (5 gg-r), skilduzt (1 gg), va ldi 
(1 gg). Dllr ll lltOI.Hvarn•· lllclre (ldanglüs t) l + CJ (jfr 
Noreen Allisl. gram. 11 ;:j 2:)0.~ h), s ll\t· ll i del euda f'örc· 
kommande ex. mcd I än g vokal: mmlltizl. (1 gg), 
mrelltu (2 ggr); ex. pä kort vokal saknas. 

Enligt Noreen Altisl. gram.3 § 269.s attvändes ll 

Emellertid är det dock möjligl, all I'OrhMiaHdol i vfll' hskr. 
blott är en tillfällighet. I vissa, i synnorhel myckol unga, 
isl. hskr. synes nämligen st, om än sällan, förekomma 1iven 
i andra fall !in det nämnda. Redan i HauksbOk förekommer 
1 gg lavkst (J(msson Hauksh. XLII), som dock kan fallas 
som en norvagism, i cod.AM3Ua4·0 legst (Boor Qrv.-Odds s. 
IV), i cod. AM 586 1·0 he(st, ho(Rt (.J iriczok nosa s. XXX), i 
hskr. R av v:\r saga byst, f'cwist (so nodan 122). 1m villnos
börd om motliopasHivrntlrkol st llr dol vUl i sjll lvrt vorkel 
ocksä, dä sornliga hHkr. (.if'r t. ex. K:lhmd Lax<}. VTJL, Dom;. 
Heiöarvign s. XXI V, Dons. AJI'r. ist XV, Gering Isl. oov. 1: XIX 
samt Spo!'hl a. arh. H. 18) 11\.la suporlalivorua finelas p:'\. z : 
hardaz, hvataz olc., ly dclla skrivsllll kau nllppeligon för
klaras annal lln genom inllylando fn'\.n roflex. gangaz etc., 
som sta vals pä dellu stlll, men u t l a I a t s gangast etc., vari· 
genom z kunnat bliva tecken för st (annodunda, men enligt 
min mening orikligl, Spechl a. arb. s. 24 f.). 

1
) Jfr Celander Överg. tl > d i fornisl. och fnor. s. 8 f. 
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i fisl. hskr. först för att beteckna förlängning av (ur
sprungligen kakuminalt, senare deutalt l) framför d 
och t i sädana fall, där l och iJ (> d), resp. l och t 
sammanträffat genom samnordisk synkope: huilld, 
skillda, (Ullt, mrellta o. d., och först genom analogi 
f'rän dessa kom ll sedermera att användas vid urnord. 
förbindelse ld, lt, men här för att beteckna icke kvan
titet, utan l-ets dentala karaktär. Pä vär hskr. kan 
denna teori näppeligen tillämpas: det vore väl alltför 
underligt, om skrivaren nlislan kousekvent undvikit alt 
skriva ll, dllr l-ljudet verkligen vore Jängt, mcn 
anvlint del konsekvent, dlir del hlott skulle beteclma 
kvalilel. Ej heller skulle därigenom kunnn forklaras 
den olika stuvningeu erter läug och kort vokal, dä enligt 
den nämuda teorien l i bäda fallen skulle vara längt. 

Emellertid stär vär hskr. i detta avseende inga
lunda enstaka. Celander giver i sin skrifl Üverg. 
ö > d i fornisl. och fornno. s. 84· fT. excmpcl pö. oll pnr 
fisl. hskl'., som auvända holcckningon l och ll ph 
samma eUer vUsoulligon samma säll som vl\r hskr., 
och Lill dcssa kunna Iuggas Alminstone AM 657 B 4° 
(Gering Jsl. rov. I : XXI), CL kgl. saml. 1824 4° (Olsen 
Vqls. XXXI), varvid blotl iiJ' att nnmärka, att den 
förslnilmnda stundom linnu anvllnder IJ ellcr l mod 
foregliende kort vokal. Plt samma slilndpnnkl som 
vär hskr. stär ocksö. den fuor. AM 310 4° (Crolh AM 310 
4° s. XXV, XXX), om man ft·{mser, att denna hskr. an
vänder iJ eHer p efter enkelt l, och den starkt norvagi· 
serande del av Hauksb6k, som beskrives av J6nsson 
Hauksb. s. XXXI-XXXVI. Frän AM 657 B 4·0 och den 
nämnda delen av lJuukshok ani'Oras (jf't· fürhällaudol i 
vär hskr.) inga andra ex. pä ll efler Ursprungligen 
läng vokal än former av ordet elldr. 

Sävitt jag kan se, mäste skrivningarna därför för
klaras pä annat sätt än Noreen gör, och den enda 
rimliga tolkningen blir dä den, att det enkla l be
tecknar kakuminalt l, ll däremot deutalt l utan 
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hänsyn till kvantiteten, säsom redan antagits av 
Aström i LandsmAlen VI. 6: 109 f. och som hälles 
för det riktiga även av Celander Ö\'erg. ö > d i forn· 
isl. och fomno. s. 84 if. 

Slutsatsen blir emellertid dä den, att i vär hskr:s 
spräk övergängen a v ka kuminalt lill deutalt l framför 
d och t iigl rum bloU efter lang vokal (dvs. i de 
fall, i vilka enligt Celauders ulredning ß mycket tidigt 
övergätt till d), däremot ännu icke efter kort vokal 
(dvs. i de fall, där övergängen ß > d ägt rum i rela
tivt sen tid). Som tidsbestämning för (ätm. dialek
tiskt) kvarlevande av kakuminalt l i denna ställning 
är detta av intresse. Denna tidsbestämning bekräftas 
av den frän c. 1400 stammande GI. kgl. saml. nr 1824 
4°, i vilkeu, sasom ovan nllmnls, fördelningen av l 
och ll llr dousnmma som i vilr hskr., om än ickc fulll 
sä konsekvenl. 

2. I st. f. äldre n stär nn nägra fä gängcr i 
ursprunglig förbindelse n + dental: anndadizl (1 gg), 
unndruduzt (1 gg), tenndrudu (1 gg), unnz (1 gg). 1 
allmänhet skrives emellertid enkelt n: andadizt, bendi, 
bunduzt, euda, fiandinn, frrondr, landi etc., sammanlagt 
7 7 ggr; med förkortning för n eller för n med föregäende 
vokal: fund, stund, fund, hendi, land, mundi, fim
tanda etc., inalles 83 ggt·; - sent (2 ggr), uronter 
(1 gg), med förkortning för n eller för n med föregäende 
vokal: sent (1 gg), slettlent (1 gg), blautlent (1 gg); 
- vtlenzs (1 gg), med förkorlniug: lanz (1 gg), lanz
menn (6 ggr), lanzmanna (1 gg), jslenzkur (1 gg). 

Där nd, nt molsvara äldrc n + ß, n + t, som ge
nom synkope sammanstolt, skrives alltid enkelt n: 
syndi (2 ggr), syndizt (6 ggr), tynduzt (1 gg); -
ramtu (1 gg), synt adv. (1 gg). 

Dubbelskrivningens förekomst blott vid urnord. 
förbindelse n + dental gor det som vid ll troligt, att 
här blott föreligger en kvalitativ skillnad i ljuden, 
varvid nn betecknar dentalt, n supradeutalt n-ljud. 
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Jfr Astrom LandsmAlen XIII. 2: 62 ff., Kristensen Ar
kiv 12: 313. 

3. Sporadiskt duhbelskrives konsonant framför 
l , n, t: 

a) framför l är t dubbelskrivet i mttla 22.n, 3\bo; 
mttladi 1~.11; däremot mtla (1 gg), retladi (1 gg); agrel
ligar (1 gg), litlu (3 ggr), katlinum (1 gg). 

b) framför n är p dubbelskrivet i appnadi 20.6, 
däremot: apna (1 gg), apnadi (1 gg), opna (1 gg); -
t i liflattna 4. 7, foruitluadi 12.~~; därernot: fo·rui lui 
(1 gg), fot·uilnazl (I gg), foruilunduzt (1 gg), nitnis 
(J gg). 

c) framfor t llr p duhhelskrivet i apptur 14·.92, 
krapplur 37.s; ex. pä pt se ovan 65.1. 

I vad män här verklig förlängning föreligger, är 
ej lätt att avgöra. Med dubbelskrivningen framfür l 
kunna emellertid jämforas: cettlar, littlv .lll nsson 
Hauksb. XLIV, Attle Olsen VQis. XL; rned duhhcl
skrivningen framfOJ· n: V(tcknatJi, vol'lctiutJu, OJIJI'IIa; 
]Jottne, gceltnatJa,·, valtt1e, »tetlnaiJ, riltning(w, setl
ningv- J6nsson llauksh. XLIV, LVJl, voppn, brottnadi 
Olsen VQls. XXXIV, XL, vackna Boer Qrv.-Odds s. 
IV, V; mcd dubbelskrivniJlgen framför t: apptni .J6ns
son Ilanksh. LVll, oppt, [tippt Ols<'l' VQls. X XX I V. 

4. For üldre n sli\.r m~ i ack. sg. 111. allnntt 
(1 gg), annann (H ggr), fyslann (1 gg), sekann (I gg), 
slikann (1 gg); n. pl. skipinn ( 1 gg). Fallen äro sä
dana, i vilka enligt Gislason Oldnord. forml. § 92 i 
nyisl. förlängning ägt rum. - I motsvarande fall stä1· 
i vär hskr. enkelt n: ack. sg m. bradau ( L gg); hcsl. fern. 
ain, eyin, aurin etc. (smlagt 10 ggr), hesl. 11. pl. biorgin, 
seglin, skipin etc. (smlagl 5 ggr). I adv. pä -an enkel
skrives alltid: buadan, junan, sidan etc. (smlagt 12 ggT); 
sä ock i nom. f. sg. och n. pl. av adj.: akuedin (1 gg), 
gefin (1 gg), buin (1 gg), hulin (1 gg), ordin (1 gg). 
Vanligen skrivas emellertid hithorande an-former med 
förkortning. De äterges nedan i texten med enkelt 
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n: ack. sg. m. annan, aunguan, beztan, daudan etc. 
(smlagt 16 ggr); nom. sg. fem. best. alpydan (1 gg); 
adv. austan, jafnan, ofan etc. (smlagt 64 ggr). 

5. Om enn: en = "men" konj. se 75.1 a ~· 
75. F ö r kort n in g a v k o n so n an t. 
1. 1 ickc huvudtonig stavelse (jfr Noreen Altisl. 

gram. 3 § 275) stär kort kons. for äldre läng: 
a) i ord, som i satssammanhanget vanligen an

vändas svagtoniga: a.) konsekvent i pikia v. (1 gg), 
piker (3 ggr). ~) i en, en adv. och konj. "än", "ännu" 
4 ggr; däremot enn 7 ggr. - Pä grund av växlingen 
nn : n i detta ord skrives även en "men" omväxlande 
med ett och tvä n: en, en c. 55 ggr, enn c. GO ggr. 

b) i avledningsändelser: 
a) konsekveut r < rr: annara, annarar, pessarar, 

annar, yduar, noc/rur, noclcr, Ynguar, Ualldimar, ,Vall
dimar, Rodgeir. Jfr Jil'iczck B6sa saga s. XX.XLI 
samt fOrhällandena i nyisl. 

~) en gäng n < nn: drekin 2ha, säkerligen hlotl 
skrivfel, dä nn i denna ställning alltid eljest är he
varat (en mängd ex.). 

r) vanligen s < ss i gen. sg. av neutrala ia-st.: 
brelis (1 gg), fylkiskongr (1 gg), hrelis (1 gg), ouendis
konur (1 gg), rikis (2 ggr), sundrpyckis (1 gg), uitnis 
(1 gg); adv. aleidis (3 ggr), midleidis (1 gg), umhuerfis 
(2 ggr). Med ss (zs) förekomma blott: aleidizs 30.l4, 
umhuet·fiss 16.24. I inljud stär ss: dikissinn 19.u 1), 

eplissins 37.7. 
o) l < ll i diofuligur (1 gg), diofuligri (1 gg). 
2. I huvudlonig slavelse slär eukel kons. for 

dubbel: 
a) konsekvent i slutljud r < rr < rn, s < ss < sn, 

där R är hojningsändelse, säväl efter kort som läng vo
kal: her nom. (1 gg), uar nom. sg. m. (1 gg), huer nom. 

1
) Felskrivning för dikissins. 
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sg. m. (3 ggr); ber pres. ind. sg. 3dje pers. (1 gg), fer 
(7 ggr), spyr (2 ggr); sar nom. sg. m. (1 gg); - flys 
nom. (1 gg), kurteis nom. sg. m. (1 gg), trvlaus (1 gg), 
vis (1 gg). Vär bskr. stär här pä samma ständpunkt 
som nyisl. Ufr Gislason Oldn. forml. § 89, 9:3, J6nsson 
Isl. sprogl., särskilt s. 9). Förkortningen av 88 ilr, 
som nyisl. spräkutveckling visar, säkert av aualogisk 
natur (jfr Noreen Altisl. gram. 3 § 276 anm.). Dä däremot 
forkorlningcn rr > t· synes vnra ljudlagsenlig (Gisla
son Efterl. Skr. U: 1G9 f., Norccu u. sl.), bor vill dct 
konsekvenla fyrr (~· ggr) i vftr hskt·. forldnrus gcnom 
pävcrkan av udj. och ndv. j'yrri. 

b) !I i slllllol for {]{} i hyg-ia :H.~, leg-in :m.t, :1\).tr,, 
legzl 4.13; dilrcmol !J{J: Ioggia 5 ggr, hyg{Jia 1 gg, 
liggia 2 ggr, Jiggia 1 gg, piggia 2 ggr; tueggia 1 gg, 
huorutueggiu 1 gg·, huorertueggiu 2 ggr. Det cnlda 
g beror, sä.vitt det är avsett, pä uljilmniug- fi·fm cu 
gä.ng befintliga Jjndlngscnlig-a Jlrüs. iud. Hf{. "'h1J[!t', 
*legr (Not'tH\ll Allisl. gt·tun. 11 § 2G9.t). 1

) 

e) frnmfor cuHwu konHounut cnlwbkrivcs kom:Jo· 
nanl i Jwudu 2G.H (i cnlighcl dllrmed älerges kdi 29.1 
nedan i Lexlon lcendi), kyrl (2 ggr), fiarlregduzt 14-.n 
(dock möjligcn all bedöma enligl a ovnn). - Eftor 
aunan konsouunl lecknas B cnkcll i lltllh.;yni ~.~l.ll, 

Samsyni 4·!l.lt (meu Porgeirsson •W.r.). 
d) andra fall: cx) eftcr h'lug vokal :l ggr: J>iou 

9.t5, uöt 23.td, reilu pret. pl. 4·0.7. Deträll'ande de lvä 
första jfr Noreen a. arb. § 276 2); ß) efter kort vokal: 
bran pret. sg. 21.12, säkerligen skrivfel. 

76. Enkell p växlar med pp i up 17.t: upp (ou
kelt ocb i sammausllllningar 25 ggr), s mcd 88 i 

1) Jfr liknande l'ormer mcd enkell g bos KAiund Laxc.l. 
V, Olsen Vc;_>ls. XXVIII. I de dtir beskrivna bskr. !lr dock 
ljudvlirdet ovisst, dä Iiven formor med enkelt g förekornma, 
i vilka kort g-ljud ej glirna lir Lankbart. 2) pj6n ocb pj6nn 
vlixla linnu i nyisl. (Gislason Oldn. form}. § 1!8 a B). 
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busins (rgg): hussins (2 ggr). Jfr Kock Arkiv 7 : 
341, 351, 347, Noreen Altisl. gram.3 § 270, anm. 4 och 
pä dessa ställen cit. litt. 

77. Bortfall av konsonant. 
1. I ställning mellan tvä andra konsonanter bar 

en konsonant hortfallit i följande fall: d i uannliga 
adv. (3 ggr)l); g i moruadi (1 gg), t i apnadi (1 gg), 
apna (1 gg), appnadi (1 gg); huorki (2 ggr). 

2. Framför u har ~ fallit i pyuersku 15.14 Utr 
Noreen Altisl. gram. 3 § 222). 

3. Genom analogipäverkan frä.n former utan v i 
ändelsen har v hortfallit i auuga ack. sg. f. 8.7, praun
ger nom. pl. m. 48.u. 

78. 1. I dyrdligar (1 gg), dyrdligum (1 gg) (men 
dyrligum l gg) ilr d lillsatl genom päverkan fräu 
subst. dyr(J f., sävidn icke formen llr alt betrakta 
som en omvänd skrivniug, villuaudc om hortfall av ~ 
mellan r och l i forme1· som har(Jla o. d. (i vär hskr.: 
hardla 2 ggr). 

2. Smyrlslum 30.s är tydligen en kontamination 
av smyrls (jfr Noreen Altisl. gram. 8 § 303.4) och smyrsl. 

2. Handskriften B. 
79. Akcenter. 
1. Om det diakritiska snedstrecket över i gäller 

vad som ovan sagts rörande hskr. A (s. XXIV). 
2. Lä.ng vokal lämnas i rege] ohetecknad. Un

dantag utgöra delvis vokulerna ä och re, av vilka den 
förra i prep. d ofta, den senare nilstun alltid är för
sedd med duhbclakcenl " (jfr KAiund Atlas Il: V). 
// // '~' // // // 

m prep. (10 ggr); frorit, ldrodum, fatookum, mrela, uregia 
etc. (smlagl 29 ggr). En gä.ng ersälter akcenten det 

II 

diakritiska tecknet över i: snmslum. 

1
) Dock troligen snarare att fatta som assimilation 

nd > nn. 
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80. Förkortningar användas i mindre utsträck
ning än i A. Av nägra i den seu are icke använda kunna 
förljäna atl anmärkas: 

vägräll streck över en hokslavsgrupp: q-z -

quadz; 
vägräll streck genom Ovre dt>Jeu av eu hokslav : 

mli = mcclti, mlu = mreltu; pä likuande s!lll: skctl, 

suiptod, p'ing, hans, oJa{s, mikit, tekit, kirkiu; 
dubhell v:1grlitt st re<'k genom övre dclrn av en 

hokslav: l> lless; pi l1Cs.~i; Tt h<ms; 
Cl) ut·, l. ex. hingadh14rd, hmgut·, alhurdr, u<•l-

uriN; n I gg: noekuri; 
en hngerhojd häge i 1\vt·c kaulPJI av tm hokslav: 

sue' surinn, s' s1uinn, s1uins ele., d1·oll' och 
drotln' drollni11 g, droltning; 

n liknande bäge vid nedre delen av cn hoksluv: 
a dt·1 iVdt'14m, ydr, ydnun; suar1 Sll<trltr oller 
suat·a<H, s1 dctsaruma, <lrollu1 drolluhi!Jit <'~<'·; 

vid e som fllrkorlniug f!lr er)<t syut•s Im auvllnls 
en dublwl hhgt• lv!lrl it-:miOJII c : /, p:\ llora sUlllen 
1111 delvis utplftnad. 

Vokalerna I huvudtonlga stavelser. 

81. Äldre v<t (ua) sl<rivcs omvllxluudc tW (ud) od1 
ua: uopn ( L gg), kuoduz (1 gg), huorerluegiu (1 gg), 
huoreger (1 gg), huorki (1 gg), Suo (1 gg), suo (4 ggr), 
Luö ack. pl. m. (1 gg), uöril sbst. n. (1 gg), samt konst•· 
kvcnl i uon4- (rn;,nga ggr); - dllremol: unpnum (I gg), 
huarertucgiu (1 gg), huariger (I gg), hncwl (I gg), lua 
ack. pl. m. (1 gg), sua ( t gg), sua (:lo ggr). 

82. L U-omljudel av a lecknas vanligen med 
eUer 6, del förra i roddu (1 gg), bofdu (1 gg), hofn 
(1 gg), fyrirsogn (2 ggr), sogn (1 gg), soguNi (1 gg), 
sogdu (1 gg), nockur (1 gg), nockurn (1 gg), nockurer 
(9 ggr), boldruduz (1 gg), kollum (2 ggr), kolludu 
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(1 gg), ollum (2 ggr), monnum (1 gg), stronduNi (1 
gg), foruneyti (1 gg), morg (1 gg), morgu (1 gg), 
s:a 30 ggr·; det senare i födr (2 ggr), höfud (2 ggr), 
höfdi (2 gg•·) , Mfdinu (1 gg), höfpingiar (1 gg), höfum 
(1 gg), hOfdu (10 ggr), lögdu (2 ggr), frasögn (1 gg), 
sögo (1 gg), sögdu (1 gg), uöckul (t gg), oll (2 ggr), 
öllu (1 gg), h6Ndum (1 gg), önuNdr (2 ggr), önundar 
(1 gg), önun}>ar (1 gg), bördu (1 gg), uör adj . nom. f. 
sg. (1 gg), vörd (1 gg), s:a 36 ggr. Mera sällan an
vändes ar: wdrum (1 gg), ardru (1 gg), hargGiN (1 gg), 
swgu (1 gg), arllv (1 gg), karlludu (1 gg), arndumz (1 
gg), garrdum (2 ggr), uidfarrli (1 gg), s:a 10 ggr; e n 
gg w: wr s. f. och en gg au: öaurgn. N:1gon rege! 
för växlingen mellan de olika beledwingarna har jag 
ej kunnat finna. 

2. För vänlal o, d eller w sldr a i Klakkn (j gg). 
Möjligen är della bloll skrivfel. J<:mdlerlid förekomma 
liknande skrivningar i andra isl. hskr., üvcn sitdana, 
i vilka norska egenheter alls icke oller· myckel litct 
framträda (jfr t. ex. Larsson Äldsta delen av cod. 1812 
4°, s. VIII, J6nsson Ilauksb. XXXIX, Boer Qrv.-Odds 
s. V, Olsen VQls. XV). Dylika skrivningar ha Lroligen 
uppkommit genom päverkan av fornuorska skrifler 
pä det sätt, att isländingar, som i dem funnit sädana 
former som allum, dagum, hafud osv. utan omljud, 
men själva uttalet 9llum etc., trott att a kunnat an
vändas som beteckning för 9· 

83. För vänlat e slär ~ i v~Jum (1 gg). Dä ~ 

eljest alltid betecknar re-ljud, 111· utan lvivel även sä 
här fallel. Jfr für ilvrigl ovnn 27 

84. 1. Äldro e :'\.lerges eljesl sä goU som kon
sekveut med e: fe (1 gg), nc (1 gg), Jet pret. (3 ggr), 
leti (1 gg), letu (1 gg), lcz (3 ggr), lezt (3 ggr), retta 
adj. (1 gg), rellrar (1 gg), rel adv. (1 gg), retli pret. 
(1 gg), se pres. konj. av vera (3 ggr·), set 2 pl. pres. 
konj. av vera (1 gg), tre (1 gg); her (1 gg), mer dat. 
sg. (2 ggr), per dal. sg. (1 gg), ser dat. sg. (9 ggr), 
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uer pron. (10 ggr), per 2dra pl. (3 ggr). Endast 5 ggr 
stär ie: hier (3 ggr), sier pron. dat. sg. (1 gg), pier 
2dra pl. (1 gg). 

2. Dirtongering av korl slutet e > ie (jft· ovan 
JO cit. litt.) är obetecknad i dc enda forekommunde 
fallen: feil (3 ggr), felli (1 gg); feck (2 ggr). 

85. 1. Dirtongeringen e > ei framför ng (jfr No
rcen Altisl. gram. 8 § 98) lir vanligen betecknad: eingi 
pron. (2 ggr), leingi adv. (2 ggr), slreing (1 gg). Un
danlag utgöra: gcngi (1 gg), fcngu (2 ggr) - genom 
päverkan av sing. geck (jfr ncdan 112), Iode Ufr ovan 
84.2)? 

2. Dunkel Ur diftongcu i gcirzlu (1 gg), gcirski 
(I gg). Man v!lntm· {J?·rzkr, girz/ci säsom i de övriga 
hskr. (se texten nedan s. 36.1,<t) eller mojligen gerzkr, 

aerzki. 
86. Vokaliskl i tecknns nlll id rncd i (eil ull.gra 

fll. ggr fürekomrnandc lllngrc l.yp, nuvllnd fl\t' prcp. I, 
vil.gar jng cj helccknn sorn j). 

87. Adj. mikill visar gcnomgil.ende former med 
i: mikill, mikiN, rnikilli, rnikla, mikit, genom nnalogi 
ävcn i de former, som Jjudlngsenligt (jfr ovan 34 eil. 
lilt.) skulle ha y: miklu (:3 ggr·). 

88. o och o heteclmns vnnligcn mcd o: ok, ot·dil, 
komit, koma, kom, ofrcfli, homn; i mol, kuoduz, slor·
uirki, stora, skogar, lokz, for osv., smlagt c. 65 ggr 
- därvid fränsett förkortningar med interlineart o, 
där alltid typen o användes: hon, for, uoru, drott
ning etc. Nägra fä ggr användes o: bOgmenn (1 gg), 
börd subst. n. (1 gg), suinaflöck (1 gg), Nördmenn (I 
gg), ordit pf. p. n. (1 gg); for prct. (1 gg), koröna 
(1 gg), ouara (1 gg), öaurgu (1 gp;), opi subst. n. dat. 
sg. (1 gg), sott s. f. (1 gg), luö ack. pl. m. (1 gg), uorit 
subst. n. best. (1 gg). Osäkert är ör prep. (se nedan 
89). - Jfr 82.1. 

89. Prep. "ur" skrives dels or (2 ggr), dels or 
(4 ggr). Den senare skrivformen betecknar möjligen 
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f}r (genom R-omljud uppkommen form, se Noreen 
Altisl. gram. 3 § 68), med samma ljudvärde av 6, som 
detta troligen bar som heteckning för u-omljud av a 
(ovan 82.l). 

90. Det negerande profixet har formen o- i de 
2 ex. som förekomma: ogladdiz, ouigr. 

91. Ordet "hon" skrives vanligen förkortat: hon 
(13 ggr). E n gg stär den yngre formen hun. Jfr 
för övrigt ovan 37. 

92. Vokaliskt ~t tecknas i rege! med u; i fram
ljud (vnduN, vnz etc) dock stundom v (pä 4 s. i hskr. 
4 ggr mot u 10 ggr). 

93. For äldre y stär i: 
a) i piker (1 gg) pres. av "tycka" (intet ex. med y). 

Däremot konsekvent: yf'er (H ggr). Oviss llr vokalen i 
prep. "för", som alltitl skri ves med förkorlning: f'. 
- Motsättningen pikia : yfer i deuua hskr. liksom i A 
(se ovan 40) kunde ge anledning till den formodmt, 
att i det förra ordet även det palatala k-et varit verk
samt för övergängen y > i, varför i detta ord y over
gätt till i i större utsträckning än i för övrigt likställda 
former med annan konsonant efter stamvoknlen. Sllr
skilt bör labialen i yfer kuuna ha verkat hindrando 
pä övergängen. 

b) i smirslum (1 gg). Huruvida denna enstaka 
form antyder delabialiseringen y > i är väl ovisst; 
dock är ett sädant antagande ej osannolikt (jfr ovan 
35). 

94. I st. för v!lntul y stil.r u i lukr pres. ind. sg. 
(1 gg). Jfr Noreen Altisl. gram.8 § 28 anm. 2, Dahle
rup Agrip XVI, Gering fsl. rov. 1: X, Meissner R6mveria
saga 142. 

95. Äldre fJ motsvaras av e: 
a) i kemr pres. ind. sg. av koma (2 ggr) och sneru 

pret. pl. (2 ggr). Jft· ovan 42. 
b) i alla form er av verbet "göra" : inf. och pres. 

pl. gera, imper. gerit, pret. gerdu, pf. p. ger, algerr, 
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gerua, gert, pass. gerst, sävida förkorlningstecknet i 
dessa former skall upplösas pä vanligt sätt. Nägot 
hinder härför kau jag (trots F. Jonsson Egilss. VIII f.) 
icke se; nyisl. gera, ger(Ji etc. herättigar fullt till an
tagande av e-ljud i verbet vid den tid, varom här 
är fräga. Nyisl. gjöra vid sidan av gera (se t. ex. 
Jonsson Isl. sprogl. 36) visar väl emellertid, att e
formerna här ej bero pä ljudövergängen 11 > e, utan 
pä utjänming vid olika tider inom böjningsschem at 
(jfr Noreen Altisl. gram. 3 § 81, 508.2). Den konse
kventa förekomsten av den ena vokalisationen i en 
hskr., den andra i eu annan (jfr ovan 44.s) Lyder sna
rast pä en d i a 1 e k l i s k fordelning av formema 

96. Övergängen ij > re är naturligtvis genomförd 
i vär hskr. - Säväl gammalt som pä detta sätt upp· 

// // 

kommet re-ljud tecknas vanligen med ce (ce) : klmdum, 
// // // 

lmtr, fmrit, dmgri, fatrokum, srekia osv. (smlagll34 ggr). 
Nägra ggr stär dock ~: h~kr (1 gg), g~fi (1 gg), her
kl~dduz (1 gg), l~tr (1 gg), m~la (1 gg), ars~lla (1 gg), 
s~md (3 ggr), t~ki (1 gg); s:a 10 ggr. Vid förkort
ning användes stundom ' (er), resp. interlineart e (re): 
feri pret. konj. (2 ggr), ferdi (1 gg), ueri pret. konj. 
(4 ggr); frendr (2 ggr), frenda (1 gg), frendum (1 gg). 

97. Diftougen au tecknas vanligen med :v: dxd
ir, bxd, !Jx, arstr etc. En gäng skrives au: skaut 
(delat pä tvä rader: ska-ut) och e n gäng med för· 
kortningstecken för a jämte föregäende r: praungt. 

98. Anmärkningsvärd är vokalisationen i pret. 
pl. hlarpu (1 gg; hlupu 4 ggr). Denna avljudsform 
.är icke känd frän fisl. skrifter; i fnor. förekommer 
däremot laupom, motsv. östnord. löpom (Noreen Grund
riss d. germ. phil. 2 2: 633, Altisl. gram. 3 § 493, anm. 1 ). 

99. I st. f. ei stär e i suenN (1 gg). Möjligen 
föreligger här spär av en allmän monoftongisering 
ei > e, bekant även frän andra fisl. hskr. (jfr särskilt 
Hesseiman Arkiv 27: 351 ff. och där cit. litt.). För 
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detta ord speciellt skulle man dock, eftersom det stär 
enstaka, kanske snarare tänka antingen pä den sam
nordiska kontraktionen rei > ce (fisl. e) vid förkortning 
framför konsonantgrupp i ord med akcent 1 (jfr Kock 
Alt- u. neuschw. Ace. s. 118, Noreen Altisl. gram. 3 § 123), 
eller ock pä den yngre monoftongisering, som inträtt 
i nyisl. vid förkortning i sädana ord som stedn < steidn 
o. d. (Buergel Goodwin LandsmAlen 1908, s. 112). 

100. Den genom u-hrytning uppkomna diftongen 
slo-ivos vnnligc' n 1o: biorgum, fiodr, fiolkyngi, fiol
lltf'/1'111' osv. (sammnulagl 8 ggr); 2 ggr stär io: fiördr, 
iörd. 

Ändelsevokalerna. 

Iot. i : e. Framför r stär icke fullt sä ofta e som 
1: fader (1 gg), naser pl. (1 gg), adrer (1 gg), pykver 
(1 gg), huariger (1 gg), marger (1 gg), huiler pres. 
ind. sg. (1 gg), viler pres. konj. 2dra pers. sg. (1 gg); 
s:a 8 ggr;- Porir nom. propr. (1 gg), targirnar (1 gg), 
nllir (3 ggr), dardir (1 gg), frodir (1 gg), sterkir (1 gg), 
ltessir (1 gg), siglir (1 gg); s:a 10 ggr. Fränsedda 
llro ltllt' unl.urligtvis de fall, da ändelsen, som vanli
J!,CIIt llt· ltl\ndctsen, skrives med förkortningstecknet •. 

Fl\t' üvrigl slär e blott 1 gg (i öppen stavelse): 
flye. 

102. I st. f. det vanliga u stär o i ändelsen tvä 
ggr: toko pret. pl. (1 gg), sögo ack. sg. (1 gg). Sna
rast en tillfällighet är det väl, att dessa bäda former 
se ut som spär av vokalharmoni. Jfr f. ö. om väx
lingen u: o Noreen Altisl. gram. 8 § 139.1. 

103. Svarabhaktivokal u är blott 2 ggr otve
tydigt betecknad: ueturiN (1 gg), sialfur (1 gg). Att 
svarabhaktivokalen tillhört skrivarens spräk visar emel
lertid, utom dessa fall, även den omvända skrivningen 
födr gen. sg. och dat. sg. (2 ggr) - jfr ovan 52.s 

e 
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samt ett ställe, där först skrivits galeidr pl., som se
nare rättats till galeidur. - Egendomliga äro formerna 
suipt' och uittrast' (den senare dock ej fullt säker), 
som med vanlig upplösning ge svarabbaktivukalen e, 
vilket torde kunna förstäs endast som en norvagism 
(jfr Noreen Altisl. gram. 3 § 153 och där cit. litt.). 1) 

Konsonanterna. 

104. c användes blolt interlineart vid förkort
ning: mic (1 gg) samt i förbindelsen ck : nockurn, 
nockurer, dryckim· etc. 

105. o användes i regel (sorn vanligt i hskr. 
efter 1350) som tecken säväl för d- som ß-ljud. Un
dantag härifrän bilda emellertid följande fall: 

1. En gg stär o i st. f. o: örepsot. 
2. I nägra fall stär ]J, närnligcn : a) som tecken 

för b med eU undantag (sidaN) alllid i sipan adv. 
(18 ggr); dessulom i sipar (2 ggr), dyrpar (1 gg), 
burttferpar (1 gg), hofpingiar (1 gg) - alla med för
kortniugstecken för den efter p följande stavelsen; 
ß) i kontaminationsskrivningen leiopar (1 gg); 1) som 
tecken för d i onunpar (1 gg'). 

106. p och o växla i Suipiod, Suipiod (flem ggr): 
Suidiod (1 gg). En gg skrives suiopiodar. Jft· Falk 
Arkiv 5: 120, Noreen Altisl. gram. 3 § 215, anm. 1. 

107. f är med ett undantag, ett ställe där ett u 
synes rättat till f i ordet huerfa, alltid angelsaxiskt 

f (f). 
108. Jämte g användes nägra f'ä ggr G, i alla 

säkra fall med samma ljudvärde som g: leGGia (1 gg), 

1) Kälund Heiöarv, XXVII upplöser en liknande skriv
ning Eyiulf' till Eyiulft· med • som tecken blott för r, vilket 
dock efter konsonant torde vara ätminstone myckel sällsynt. 
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hargGiN (1 gg), legGia (2 ggr), tuegGia (1 gg). Ovisst 
är leGia (1 gg), dels emedan punkten kan f'attas som 
fördubblingstecken, dels emedan detta ord även eljest 
uppträder med enkelt g (jfr l25.s a). 

109. Ur 3 före och efter t utvecklat klanglöst 
ljud tecknas med k i gnokt (1 gg); almatkum (1 gg), 
matkari (1 gg). 

110. Övergängen k < 3 i svagtonig ställning (jfr 
Noreen Altisl. gram.8 § 240) föreligger betecknad i 
Hig pron. (1 gg). Med uudantag av detta fall tecknas 
nuwllorlid ulllid k (resp. interlineart c): ek (16 ggr), 
111ik (L gg), mic (1 gg), _llik (1 gg), sik (1 gg). 

111. Konsonantiskt i tecknas, lika väl som vo
kaliskt, alltid med i: iarda, iörd, hiarta, fiarhlut, 
sia etc. 

112. Affrikation av g och k framf'ör palatal vo
kal betecknas aldrig: geck, gef pres. ind. sg. 1sta pers., 
gef'a, get pres. ind. sg. 1sta pers.; gera, gerdu, ger 
pf. p., gerua pf. p., gert; g~fi; - kemr, keNnimenn. 

113. n växlar med f1 (nedan ätergivet N). Det 
senare användes sä gott som konsekvent som lecken 
för etymol. nn: sueiN nom., eiN nom.-ack. sg. m., iN 
nom.-ack. sg. m., miN nom.-ack. sg. m., breiN, uetriN, 
hlulriN, mikiN ack. sg. m., komiN nom. sg. m.; borgariNar, 
HoguNi, JiNaz, iNiliga, saNa osv. Men därjämte förekom
mer det mycket ofta och i alla ställningar även som 
tecken för etymol. kort n: soN, miN gen. sg. av pers. 
pron., iN neutr. pl., aiN, sotiN, haogGiN nom. sg. f., med
aN, vndaN, _lladaN, suiNiN; viNi, miNa ack. sg. f., miNum, 
borgiNa; fegiNs, heidiNgiaN, YNguars, fyrirsogN osv., 
nägon gäng t. o. m. i framljud: Nördmenn, Nidr, Nrest 
ek Likställigheten med n framgär även därav, att N 
eller föregäende bokstav kan förses med nasaistreck : 
eiNn, eNn, aNnaN, siNni, keNnimenn, horNn; suenN, 
munNi, foriNginN, nafnNi etc. 

114. q användes blott i förkortningen qz (2 ggr); 

e* 
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eljest stär k även framför u: kuedin, kuad, kuad (2 
ggr), kuoduz. 

115. Etymologiskt ft ätergives konsekvent med 
pt (jfr ovan 65.t cit. litt.): aptr (3 ggr), epter (11 ggr), 
giptiz (1 gg), graptar (1 gg), kraptr (1 gg), krapti 
(1 gg), Lopzssyni (1 gg), optliga (1 gg), skipta (1 gg), 
uidrskipti (1 gg). Nägot spär av en :ltergäng till lt 
(jfr ovan 6S.1) firmes icke. 

116. De bftda r-fot·mornn r och 2 anvllndas pä 
vanligl sätl. nnr:jllmte förekommer stnndom i hor:jan 
nv ord ellor stuvelse typen n. 

117. 1. r kvarstl\r i Hkriflcu i forhirulolsen rs i de 
enda ex., sorn fOrelwmmn: kor·s (1 gg), korsmark (I 
gg), fyrsl. udv. (4 ggr·), Hidur·st (2 ggr); skarst medio· 
pass. (1 gg), fyrirforst (1 gg); dyrsiNs (6 ggr). 

2. Ä ven rn kvarstär oassimilerat: horNn (I g-g), 
turn (1 gg), nockurn (1 gg), horna (1 gg), giar·rm (2 ~gt·). 

Ex. pl\ fl)rbindolscn rl snknns. 
118. A V s-loekw•n anvltnclns vmrli~(IJI r i allu 

slllllningar; s forokomlll('l' HOJII ruajuskel sarnl vid för
korlningar: s?ta, s1-tu, ser; }>essa, pessi, pess O!:>V . 

119. 1. Den i svaglonig slällning inlrädando 1\vor
gl\ngon t > lJ är holecknatl i folj:w<.le fall: hnad ( 1 ~1-\'); 
allnd pf. p. n. (I gg-), allo-isiNnd (I g-g), lifncl (1 g-g), 
ritud ( 1 gg), slioruNnd 1) (I gg), llangnd (~· ~gr), hing-ad
hm·d (1 gg); litid adj. n. sg. (1 gg). Däremol.: al pr·op., 
inf.-märke och konj. konsekvent (resp. 16, 13 och 31 
ggr), puiat konsekvent (25 ggt·), huat (3 ggr); aNat (1 gg), 
ritat pf. p. n. (1 gg); best. art. n. sg. konsekvenl: dyril, 
lidit, husit, landit, musterit, sumarit elc., smlngl 14 ggr; 
pf. p. n. sg. konsekvonl: dropil, faril, grafil, halldil, 
hlwpit, komil, nomil, ordil osv., smlagl 21 ggr. 

Anml.lrkningsvllrd ll.r den nfistan konsekvenla mot
sättningen -ad: -it i tvästaviga former. Jfr nedan. 

1
) Felskrivning f!lr sliorNad. 
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2. För äldre tJ stär t sä gott som konsekvent i 
2dra pl. pres. ind. kouj. och imper.: Berit (1 gg), hidit 
(2 ggr), frerit (1 gg), gerit (1 gg), komit (1 gg), latit 
(1 gg), legit (1 gg), uilit ( 1 gg), set (1 gg); undantag 
blott: Jalid (1 gg), uitid (1 gg). For övrigt stär även 
i svagtouig stavelse regelbundet d: hernad (2 ggr), 
mauud (1 gg), hot'ud (2 ggr). Fordelningen av skriv
ningal'lla ät· här densamma som under 1 ovan. Dä 
denna fördelning ej kau tänkas ha fonetiska grunder, 
mäste den bero pä en avsiktlig normalisering i 
skrivsättet hos skrivaren, som troligen kunnat uttala 
alla dessa former säväl med tJ. som t-ljud (jfr ovan 
69.9). 

Det för~j:trHll' lwnske all lillilggas, atl de tvä 
uudnnlngou frftn !lkr-ivsällel -U i 2dr·a pl. pt·e!:>. ind., 
konj . och impcr. : lulid, uilicl, hu t i stammen; l.roligcn 
ltar har ulhylet. av c) mol t hindmls genom dissimiln
tion. Samma forbällande syncs üga I'Uill i l. ex. AM 
132 fol., där i allmänhet ifrägavarande verbalform 
har ändelsen -it, men som undantag förekomma latid, 
!JClid, flytitl (1(1\lund Laxd. VII). .Jfr att omvänl över
gl\ngcn t > (J i vis~·lll l1skr. iulrftll, sürskilt dä slavclseu 
innehälJer t: liUd, niolid o. d. ((je ring Fir~t~hogas. 
XI, Olsen VQls. XLI), ävensom att i vissa samma 
övergäng ofta utebliver, om stammen innehäller tJ 
eHer d: dregitJ, men botJit etc. (Meissner Romverias. 
147), unnid, rncn bid,it olc. (Oiscn Vgls. XLJ). 

120. Konsounuliskl u (resp. labiodenlall · v, jfr 
Nol'CCII Allisl. gl'arn. 11 § 242) lecknns cller konsonaut 
alll id med u.: huet·iu, kuedin, suipiou, prysuar etc. [ 
fl'nrnljud, där lahiodeulall v ulan lvivcl varit genom
fort, sli'tr· vauligcn 't.f-: uar, uot''U, uitid osv. (pä 4 s. 
av hskr. sammanlugt c. 50 ggr); icke sällan anväudes 
dock v: vini, veilli, vil, ve·r osv. (pä 4 av hskr:s sidor 
smlagt c. 25 ggr). 

121. Etymol. /Js, ds och ts tecknas vanligeu med 
a (1 gg zs): islanz, lanz, lanzmenn, laNz, lanzmenn, 



LXX YNGVARS SAGA 

unz; bezta, Gizuri, Loptzssyni, ueizlu, hallzsyni 1), maNz 1) 

etc. I böjningsformer av ord, vilkas stam slutar pä 
o, användes dock alltid elymologisk stavning: guds 
(flera ggr), Iids (3 ggr), rads. Kompromisskrivningar 
äro: fredzlu (1 gg), kristz (1 gg). - All ljudviirdet 
varit ss, vid förkortning s, visa ä ena sidan skriv
niugar med s: restr (1 gg), allskonar (1 gg), alskonar 
(1 gg), ä atHlra skrivuingar med z för etymol. s i 
superlat. barduzt (1 gg), liknzt ( 1 gg). 

122. Mcdiopassivändcls<'n l ocknas vunligcn rucd 
z: tvndumz, hyz, heriz, l'olaz, gipliz, nulaz, skirnz; 
bioz, hlanz, lcz, tol<z, rcyndiz, syndiz, flyl<lrrz, ktroduz 
osv., sarn ruanlngl 4·7 ggr; - zt anvlirrclos 4· ggr: fpzl 
(:l ggr), syNizt (I gg) ; st G ggr: byst av bUa (1 gg), 
fyrirl'orst (J gg), skarsl (1 gg), farist pf'. p. n. (1 gg), 
gerst pf. p. n. (1 gg). Jfr f. ö. ovan 73 med not 2. 

123. Pä grund av den vacklandc hctocl<rriugcn 
för mediopnssivändolsen, som hlrninHionn l'nlwll.ul.ivl 
utlalnts mod st, har z hlivil. hcloekning· 1'/\r NI iivou i 
s nporlal. -ilnd olson -ast: met·kilignz ( 1 gg), nyligaz (I 
gg). Doek n.Hvl\.ndoH hl:.ir 1\vcrr st: nkal'usl (1 gg), lik
asti (1 gg), s lcrlmsti (I gg), och zt (jl'r 121) : hardn:r.l. 
( l gg), Jiknzl (I gg). 

124. F 11 r Ht 11 g 11 i n g a v I< o n so" a 11 I. 
I . För· ttl dro l sli\r lt vurrlig('ll i lti'Sprrrnglig 1'1\r

bindelse l-t d: alldri dal. sg. (1 gg), hallda (2 ggr), 
halldit (1 gg), villda (1 gg), villdi (4 ggr), uilldu (5 ggr); 
undantag: skyldi (1 gg), valdamar (1 gg), vildi (1 gg), 
haralzsonar (1 gg), heizt (1 gg). I förbindelsen ld ur 
UJ s lär ll i skilldi (1 gg), skilldu (3 ggr), sk illduz (I gg), 
enkell l i dualdiz (2 ggr·) , fioldi (1 gg), fiolda (l gg). 
1 donna bsh:s spräk har säledes overglwg frän kaku
minalt till dcnlalt l, för vilkel ll efler all sannolikhel 

1
) Om inskottel av t mellan ll och s, nn och s se Hof

fory Arkiv ~: 88 ff. 
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stär som beteeinring (jfr ovan 74.t), inträtt även efter 
kort vokal. Ex. pä läng vokal suknas. 

2. I förbindelsen n + dental, säväl ursprunglig 
som genom synkope uppkommen, lecknas sä gott som 
regelburrdet onkelt n: n.udadiz, andligrar, fiandaligr, 
frendr, fundr, Jondo, scuda, undarligr, vandliga osv., 
i w·sprunglig f'örbindelse nd c. :35 ggr 1); - syndiz 
(1 gg), royndiz (1 gg) 2); - lanzmanna (1 gg), lanz-
menn (1 gg), vnz (3 ggr) 3). De fä skrivningarna med 
N: stuNd (1 gg), boNdum (1 gg), laNdi (1 gg), önuNdr 
(1 gg); - reyNda (1 gg), syNdiz (1 gg); - laNzmenn 
(2 ggr) ha pä grund av vad ovau 113 n!lmuls Olll un
vändningcn av N inlot vitsorcl lür frägan om viix
Jingou n: nn. lnl.ol. wul fürokorrun or. 

:1. Frnrnl'l\r r duhhoh;lcrivos t oller kort vokal i 
holll'll (I gg) , uiii.I'IIHI(l't' (I gg) (del !-JOIIIU'C dock t~j 
fulll sil.korl). I Hirornol: sil.r (I gg), uolr (H ggr); 
hlulriN ( 1 gg), uelr·i (I gg), uolra ( I gg), uol.rtr 'm. ( l gg), 
uetriN (2 ggr), uilrum (1 gg); samt el'ler Jäng vokal: 
J'mlr (I gg), l~lr (I gg), skylr ( l gg). - Jfr ex. pä 
likuurHlü 1'1\rlllng·nirrg av t fnunl'ör r hos J'6nss011 
lluul< s h. XLIV, I.VII , Iloor Qrv.-Odds s . V, Olsorr VQis. 
XL, i dosso kllllor llvcu <'flor Utng vokal. 

4. Efter f' och r forekomma pii forlängning ty
dande skrivningar: NafnNi (1 gg), naf'nni (1 gg) 4

); horNn 
(1 gg), burttferpar (1 gg), hartt (1 gg), uertt (1 gg). 
Jl'r· NorC<'ll Allisl. grnm. 8 § 272, Boor Qrv.-Odds s. V, 
Olseu V9ls. XXXIV, XL. 

G. I vll (onda ox. pft dclla ord) hur, om icke 
lJloll omvi~rrd slcrivrring l'üreliggor (jfr nodan 125.» c), 

1) Fnlusott. rnod förkorlning skrivnn: fund, funtluz, hendi, 
land, mundu elc., srnlugl 26 ggr. ,.) Des!'lntom förkorlal: 
syndiz (1 gg). 8) Fränsoll med förkorluing skrivna: islanz, 
lanz et.c., sammnnlagl () ggr. ') Skrivfel för bofnn !lr möj
ligen bonfn(!) 1 gg. 
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förlängning inträtt efter den länga vokalen. Jfr No
reen Arkiv 6: 319 ff., Kock ib. 7: 342 ff. 1) 

6. Konjunktionen en "men" har längt n 4 ggr: 
enn (2 ggr), eNn (2 ggr); kort n 2 gg r : en (1 gg), 
[E]n (1 gg). Tvetydig är (enligt 113 ovan) den van
ligaste skrivningen: eN (c. 40 ggr). Om "förlätJgnin
gen" jfr ovan 75.1 a. - enn "ännu", "än" har 2 ggr 
formen enn, 2 ggr eN. 

7. Dubbelskrivning utan verklig förlängning före
Iigger säkerligcn i lockum dal. pl. av lok n. ( I gg), 
Hoddgcrus (1 gg), s inn gcn. sg. pcrs. pron. (I gg), 
synni dal. sg. nv son (I gg), och troligcn llven i lalln 
"Iäta" (J gg) . I dct sisluämuda skulle dock möjligcn 
förkoduing i svaglon ig sfällning läta > lata kunna ha 
llgl rum, varefler förlängning vore att bedöma i en
lighet med Noreen Altisl. gram.3 § 271. 

125. Förkortning av konsonant. 
1. I icke huvudlonig slavclso sl.ll r lwd lwn 

sonanl for äldre liiug: 
a) i pres. ind. sg. j1i ker i dcl onda fu II, diir ordel 

fürekommcr. J f1· ova11 75.t 11 cc 
h) i avledning-!iiiudclscr: u) r < rr i de 2 enda 

fall, som fürokom111a: noekur (I gg), valdamwr (I gg); 
ß) s < ss i gon. sg. av ueulr. 'ilt-slallllllar: rikiH (I g-g-), 
aleidis ndv. (1 gg); y) oljcst ::;li llun : mikil 110111. sg. 111. 
(1 gg), sk ipaua gen. pl. (1 gg), i dessa fall lroligon 
blott grafisk onöjaktigbel. 

c) i senare sammansättningsled: huorertuegiu (1 
gg), huarertuegiu (1 gg); almakan ( < almakkan < al
matkan) (1 gg), llrepsot (1 gg) . 

2. T huvudtouig slavelse stär enkel konsonant: 

1
) Dä. formen, alt clöma av Noreen Altisl. gram.8 § 270.11 

dittills uppvisats enda~l frlln flior. skrifter, l:.oör nämnas, atl 
den antecknas av Kä.lund Alfr. isl. XV frän den fisl. AM 
194 8° band I. 
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a) i legr pres. ind. sg. ( 1 gg), legia (2 ggr), legit 
~dra pl. pres. imper. (1 gg), hygia (1 gg). Med dub
bell g däremot: leGGia (1 gg), legGia (2 ggr), leggia 
(2 ggr); osäkert ä t• ieGia (1 gg). Jfr ovan 75.2 b. 

b) r < rr < rR i iwr nom. sg. (I. gg), kyr uom. sg. 
m. (J gg), fer pt·cs. ind. sg. (1 gg), fyr adv. (1 gg); dyr 
uom. sg. 111. (1 gg); - däremol.: huerr (2 ggr), gerr 
pf. p. (1 gg), ferr pres. ind. sg. (3 ggr), (yrr adv. (1 gg). 
Jfr ovau 75.2 a. 

c) slutljudande t efter läng vokal (jfr Noreen Alt
isl. gram. 3 § 276) i eit n. sg. (2 ggr), skiot adv. (2 ggr), 
llot(<poat)l) (2ggr). I intet av dessa fall kun, sli
som med Noreen a. st. für Jiknande enkclskrivningar 
i üldrc isl. skrifler kun anfugns, forkorlning·en bero 
pl\ :umlogi-invcrkun frl\n fonnor 111 0d onke l konsonant. 

d) t mollau vol<al<·r, av vilkn den forsla är 1:\ng: 
mali prcl. iut.l. sg. (I gg) , mmfi pro! . konj . (1 gg), royftt 
pret. pl. a v r eyta ( L gg), soliN ( l gg). 

e) rnellan vokaler, av vilka den försla är korl: 
biog-u:z (I gg), Klnka nom. propr. (L gg), skama adj. 
( I gg), Sll iiJIIdi ( I gg), sinnr g-c11. sg. f. (1 gg), fyrum 
(J gg), lllCsur f. pl. ( I g"f.(), visu prol. pl. ( I gg). 

f) framför UOill.·f" (ulldOr fOrulslllllling <IV ullaJot 
-ur eg·. att räkna till d, resp. e): sl<rydr pf. p. (1 gg), 
setr pf. p. (1 gg). 

g) i slntet a v ord eil er slavelse efter kort voka I: 
scl pf. p. nom . f. sg. (1 gg"), sil n. sg. (1 gg), Hau ligl 
( I g-g). 

I de uudcr d) anfllrdn fallen synes mig ml\jlig
hclcn av vcrklig forkorfniug iekc nildolos uf<•slulen. 
Dialcktisi<L kundc v!Ll forkorlning av t ha inlrält efter 
lt\ng vokal ickc hloll i slulljud (jfr c), utun ävcn 
melluu vokaler. I dc undcr c-g omlalade fallen älcr 

1
) I detta har dock förkorlningen möjligen inträtt i svag

lonig sUHlning. Se Kock Arkiv 7: 34<4. 
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torde den enkla konsonanteJJ, säsom ofta i unga hskr., 
vara blott en otillfredsställande beteckning. Dessa 
oriktiga skrivningar göra det nalurligtvis nägot tvivel
aktigt, i vad män de ovan 1 och 2 anforda skrivnin
garna ö ver h u v u d äro uttryck för verldig kousonant
förkortning. 

126. Beiräffunde växlingen upp (4 ggr): up (2 
ggr) jfr ovan 76 eiL litl. 

127. ß ortfall a v k o 11 so n an t. 
a) mellan tvtl konsouaulcr lwr t horlfallil i huorki 

( 1 gg); j f1· N oreen A llisl. gram. 3 § 281.Io. 
h) i andra slüllningnr saknas lwusouaul.: a) () 

frnmfür r i slafcslit: (1 gg); d ~l.romol: sladfesli s. r. 
(1 gg), sladfaslr (1 gg). Jfr Noreeu a. arb. § 282; 
ß) 3 framför n i iarteiNum (2 ggr); däremot: iarteigna 
(1 gg). Jfr Noreen a. arh. § 283.a. 

128. 13clrä{l':~udc handskril'len A:s äldor frun1g-t1r 
av den ovn11 g:jor<la ul.n•oniugon, alt dciJJia hskr . ür 
skrivon cfler e.l :~r>O. Bovison hürför Jigga i den geuom
fürda üvcrgllngon va > 'VO (25), den konsekvenla an
vändHiugen av d som locken :;t\viil für tJ- son1 d-ljud 
(56), sarnmanblaudningon av Im oeh hn (64), <Ieu nll
slan konsekvcnla anvllnduiugou av zt i ntodiopnssivol. 
(73). Den sisllti.imnda lorde ä audra sidan villna om 
att handskriften ej är yngre äu c. 1450 (jfr Noreen 
Altisl. gram. 8 § 534.4), varpä f. ö. dess i det hela 
goda och regelbundna ortografi ocksä bestämt tyder. 
Inorn de nämnda gränserna är det svärt att uärmure 
fixcra tideu för nedskrivningen. Ätskilliga ortograiiska 
förhällanden synas mig dock tyda pä att hskr:n inom 
cle nämncla tidsgränserna är jämförelsevis sen, clvs. 
att den snarare bör sättas lill efter c. 1400 än före. 
Sädana äro bl. a.: den konsekvent genomförda över
gängen va > vö (jfr strax ovan), användningen av u 
i ändelserna överallt (51), den stora frekvensen av 
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utskriven svarabhaktivokal (52.t), den konsekventa an
väudningeu av d i st. f. t i säduna former som pf. p. n. 
nad, sied o. d. (69.t), förlängningen av n i sädana f'or
mer som allann, annann o. d. (74.4), förkortningen 
rr > r (75.t b, 75.9 a) och ss > s (75.9 a), den konse
kveula auvändniugcu av enskilda, med nyisl. överens
slämmande formcr, säsom hun (37), ur (39). 

129. Hsh:n B visar sä gott som g·enomgäende 
i orlografi och ljudlära en äldre ständpunkt än A. 
Följande kan härvid förtjäua att framhällas. I A är 
övergängen vä > vö konsekvent genomförd (25), i B 
växla ua och uo (81). I A motsvarns äldre e van
ligen av ie (29), i B näslan aldrig (84.1). DiJlouge
ringcn e > ie (A 30) hcfockrws ieke i B (84.2). A har 
i l~n<lolser vida ol'lure e~· än i1· (50), B har oflarc ir 
i:LJJ et· (101) . A ltur i llndelsor ulllid u (51), B bc
varar i ell par fall o (102) . Svarnbhaklivokalcn, som 
i A myckel ofta beleclmas (52.1), är i B yllorsl sällan 
ulsatt (103). 8 använder oftare ]J än A (jii: 56 och 
105.») . Üvcrg;\ngcu k > 3 i svagtonig ställning har 
A vida oflaro lln B (.jfr 62 och 110). B skriver für 
äldro /'l l<onsekvcnt )Jt (115), uudor dol alt i A den nyisl. 
övergängcu pt > f't saU spär i orlogr·aliOJt (65.t). A 
bar assimilationen rs > ss vanligeu beteclmad (67.2), 
B däremot aldrig (117.1). I A har rr konsekvent för
kortats till r i slutljud även i hetonad stavelse (75.2 a), 
i B växla rr och 1· (125.11 b). Mcdiopassivmiirkcl ar i 
A normulil.er zt (73), i B z (122). 

All ilvcu hskr:n B ür yngr·e itu c. 1:350 är emel
lcrlid Ly<lligl, och myckel ältlre än A bchüver deu, 
sävitl jag kan so, icke vara. Snarast torde man 
trl.ifl'a dcl rälla, om man sällcr den till slulet av 14de 
ärbundradel. 

130. 1 hskr:n A fürekomma i clt par fall skriv 
sätt, som, sävilt jag kunnal finna, ätminstone vid den 
ifrägavarande tiden icke anträffas i isländska skrif
ter, men väl i fornnorska. Sädana äro: anvandning 
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av j som tecken för vokalisld och konsonantiskt i 
(33, 59) och användningen av u i ett par fall som 
teckeu för v-ljud (71). Till dessa "norvagismer" kan 
troligen läggas formen hliupu (48.2). Mera ovisst är 
däremot, om hit skall räknas skrivningen ea für ja 
(jfr ovan 46). 

I hskr:n 8 kan till former av detta slag med 
större sannolikhet räknas endast hlarpu (98). Jft· 
dock även 103. 

l dctla sarmnanhang hür cmcllorlid rüi,mnas il.von 
formen Rod!Jeir ulun bogynnande h i A. Donna fol'lns 
förekomsl ilvcu i C och D (8 bar den Jaliniscrndo 
formen Rodd!Jerus) Jiksom den omsländighelen, alt h 
eljcsl aldrig saknas framför r i hskr. A, synes visa, 
alt formen utan h tillhört redan sagans original. 

III. Sagans älder, k~llor, trov~rdighet, författare 
m. m. 

131. Av <Iot föreg-äendc har frarngl\.ll, al L av do 
bevarade tvli 1Udsla hundskrillcl'lla i varje fall ingon 
ar UJdro ~\, n senure ldUflen av IBOO-lalol. l)ä ingon
dera ar original, mäsle forfuttandel av sagan nalur
ligtvis sättas nägot längre tillbaka i tiden. Men det 
är lätt att se, att sagan ätminstone i sin nuvarande 
form icke är mycket äldre, att dess avfattning 
efter all sannolikhet ej faller utanför det nämnda II.•·· 
hundradet. 1) 

1) I Gqngu-Hr6Jfs saga (Fa S. 3: 239) eileras Y!-; l)t\ elt 
sätt, sorn rnöjligen förutsätlet· den nuvarande avfallningen. 
Dä nllmnda saga av F. Jonsson Lit.-hist. 2: 825 stltles till 
kort efter 1300, skulle YS vara llnnu nägot tlldre. Dock 
är möjligen G.-Hr:s saga ej fullt sä gammal. 
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Detta framgär försl or.h främst av de rent efter
klassiska motiv, som fylla större delen av sagan 
frän och med Yngvars avresa frän Ryssland (12.16 ff.) 
till och med slutet av kap. 14 (47.7): Ketils, Y:s följe
slagaros, Uvenl.yr med en jüli.e, fd'tn vilkon han lyckas 
röva hanken till en silverkittel (J 2.21.-13.22); Valde
mars, en annan Y:s füljcslagares, äventyr med ormar 
ellcr dralwr, av vilka en genom det etter han utspyr 
blir ödesdiger för tvä skepp med deras besättningar 
(14.4-14.2s); ett nytt äventyr med en jätte, som över
listas och dödas (19.15-20.2o); en strid med "vikingar". 
som bl. a. beskjuta Y:s skepp med "grekisk eld", men 
som till sist besegms, fhi,rigenom alt Y. skjuler pä 
dem med "vigd eld" (20.~o 21.1s); oll üvenlyr med en 
d ra ko, som genon1 l is I l'r:lnrOV:1s en mn ng-d guld 
(21.w -2:l.s); Solüs, Y:s l'üljeslagnrcs, llvünlyr vid 
11äset "Siggcum" lllC<l cn dji\.vul, som dcls hcriU.Iar 
om en konung Siggeus och l1ans Lre düllrar, sonl Lill 
straft' för sin ondska blevo uppälna av drakar, samt 
0111 cn svousk konung Harald, som för länge sedan 
furil Slllllmn vil.g od1 omkommil i .,Roda havets viJ·vcl", 
dels f'O•·ul.stl.gor Y ugva rs oeh Soles dl\d (~:l.n 24.Bn), 
eU äveulyr med lt odniska kvinnor, som i Y:s IUger 
införa en sjukdom, för vilkeu slörre delen av bans 
här och slutligen även han själv dukar under (26.u -
27.s); Svens, Y:s sons, strid med "hedningar", som 
anfalla honon1 mcd HO skcpp, i vilkcn strid Svcn efler 
hün lill Gud vinncr segor och slorl byle (:l2.Jn- :l:l.10); 
oll ävcnlyr med "eyldopcr", vilka mcd IU.II.hel hosegras 
och fi-:\m·ovas en mängd dyrbarheler (:33.to- 34.1o); 
cU ävenlyr mod el t ohekanl folk, vars spräk man 
oj förslil.r, vilkct ävenl.yr inlcdes med frcdlig handel 
med del ifrägavara.nde l'olkel, men pä grund a.v tvisl 
om ett "skinnköp" slul.ar med en blodig strid (34.t5-
36.1s); ett mycket fanta.stiskt äventyr med en flock 
svin och en man med fägelnäbb, som kastar fortrol
lade, skadegörande äpplen (36.1r,-37.i4); ett äventyr 
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med en elefant (37.1s-39.u); ett nytt äventyr med 
"hedningar", vilket bötjar med vänskaplig köpenskap 
de bäda parterna emellan, men pä grund av hednin
garnas förargelse över att se Svens män gOra kors
tecknot slutar med att hedningama överfalla de kristna, 
varpä en allmän strid uppstär, i vilken hedningarna 
som f'älttecken bära en "blodig man", de kristna ett 
krucifix (39.12- 41.21); ett nytt äventyr med de förut 
omtalade ormama oll er drakarna, av vilka den fruk
tansvärdasto av Svcn dodas gcnom skoll med "vigd 
eld" (41.22-43.<~.). 

Även d!lr molivon ickc i och fo,. sig äro kamklc· 
ristiska i delta hänseendc, ligger del i dolla parli av 
sagan alllid nägot lypiskt efterklassiskt i själva fram
ställningen av händelseförloppet eller i ätföljande smä
drag o. d. Exempelvis kan nämnas den stereotypa 
skildringen av striderna, som alltid, säsom i do yngro 
äventyrssagorna, slutar mcd vll.ldig scgcr och slort 
byte för hjälten; <lc jämnn (oeh slora) sill',.omn fl\r· 
skeppens anlnl o. d.: V. scglar äslad med 30 skcpp 
(s. 11 ), Sven aufalles av no skepp (s. 32) osv., ett för 
de yngre sngorua lypiskl drag; de tre ären, som 
Svcn slannadc hos S ilkisif (jfr F .. T6nsson Lil.-hisl. 
2 : 800 nol). 1) 

I likhet mod älskillign yngre ohisloriskn sn~or· 

(jfr F. J6nsson Lit.-hist. 2: 804) visar vär saga i här· 
omtalade parti en mycket stor torftighet i uppfinnin
gen och därav följande enformighet i motivvalet och 
upprepning eller variation av samma motiv. Det har 
redan av andra anmärkts (t. ex. av F. J6nsson Lil.
hist. 3: 93, F. Braun i Fomvännen 1910, s. 101 ), att 
hela historien om Yngvars son Sven och hans färd 

') Kanske hör hllr sllrskilt erinras om hur Qrvar-Oddr 
stannade tre är hos prinsessan OlvQr (Boer Qrv .• Odds s. 
83 f.). Jfr nedan s. LXXX. 
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uppför "tloden" till Si lkisifs rike i det hela intet annat 
är än en variant av fadems saga frän och med dennes 
avfärd trän Ryssland (12.t6 ff.), och detta är ju tydligt 
nog. Men även i detaljerna visa sig dessa upprep
ningar eller varialioner. Sii är hcrättelsen om Yngvars 
första vistelse bos Jolf (l6.u ff.) till stor dcl blott en 
varintion av Silkisifsepisoden 14.24 a·., t. o. m. delvis 
med upprepande av samma ordalag, under det ä andra 
sidan berättelsen om Yngvars ingripande i striderna 
mellan bröderna Jolf och Bjolf är en pätaglig upprep
ning av Emuuds deltagande i striderna mellan Jarizleif 
och Burizleif i sagans tidigare del (4.t6 tl'.). Tvä gAn
ger (16.17 ff., 19.t tl'.) kommer Y. lill ell sUille med 
stora forsar och tr:\ngn klyflot· (f'O l'ioppel av episoden 
dock variernl). TvA gäugor (:l!).s o·., :39.ts fl'.) inlätcr 
sig Svc n i küpcnskap mcd elt ohckanl folk, i htl.da 
fallen slutar den frcdliga samf'llrdseln med 1\vcrf'all tW 

hedningarna och en blodig slrid, i vilken Sven och 
hans män vinna stor seger och rikt byte, bäda gAn
gerna med särskilt betonande av Guds hjälp ät de 
hislrllt. Tvh gAng-er varieras motivet med etter
spycnde orrnar oller drnknr· ( 14·.( ff., 41.n fl'.). TvA 
gänger förekommer molivel all skjuta mcd old m· 
"vigda" eldtyg (Y. mot "vikingarna" 20.so fl'., Sven 
mot en drake eller orm 41.u ff.). Icke mindre än 
fyra ggr användes det motivet, att en person knn 
eUer lär sig mAngn frllmmande spräk 1) (Yngvar 12.df., 
Silkisif 15.u 11'., Jol f 17 .I f'., Svon :12.n rr.). 

Ä ven dc lles la nrunnen i nämnda parti av sagan 
vittna 0111 vAr sagas unga avfallningslid. 

Som Y:s foljoslagare pä hans l'llrd nllmnas J(etill 
med tillnamnet Garda-Ketill, S6ti, Iljalmvigr och 
Valdimarr. Av dessa namn skulle endast det sista 
möjligen kmma gora anspräk pä trovärdighet (jfr 
nedan s. XC. 

'I Jfr nedan s. LXXXII. 
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Garda-Ketill är länat frän Eymundar p:ittr Hrings
sonar (jfr nedan s. XCII f.). Soti är ett typiskt namn 
i ohistoriska sagor för bärsärkar, vikingar, trälar osv. 
(F. J6nsson Lit.-hist. 2: 797, Lind Nm·sk-isl. dopn.). 
Av ingen betydelse torde det därför här vara, att 
nanmet Soti enligt svenska runstenars viltncsbörd 
förekommit som verkligt namn i Sverige pä lngvars 
tid (t. ex. Liljegren Rnnurk. 232, 1122 och fierst.). 
Möjligen har dot i YS, Jiksom ett par nndm namn 
(jfr 11ednn), sill ur!'prung uärmnsl f'l'iln Qrvar-Odds 
sagn, där en viking mod della naum omlnlns (ßoor 
Qrv.-Odds s. 57). 1

) Ifjalmvigi - ell n:uu11, som i 
sig själv bär kltwgen av so11 tillkomsl Hr oj kllnl 
l'rän mmat Mll (Lind Norsk-isl. dopn.). 

Silkisif, namn pä drottningen i ett land hinsidan 
Gardarike, är troligen, säsom F. Jonsson Lit.-hisl. :l: !);~ 

framhäller, ehuru detta väl ej kan h e v i s n s, lr\nnl 
frän Qrvar-Odds saga, där (Iet I illkommer· on doller 
till Herraud Jhmu kouung i II l'uwlruul (Hoor Qrv .-OddH 
s. 141 fl'.), oll lnnd, som lilwledes llluldes Jigga borlau
för Hysslan(l. Namnct I:Lr· (jfr Lind Norsk.-isl. dopn.) 
oljest känl hloll f'n'" I rommings)nUlr (Flaleyjnrb6k :l : 
!~00), dät· dcl. orii<Ligl 11ppges som JHliiHI pt\ llarnld 
Jlt\nlrll<les ryskn g-oml\1 (jf'r sli'IIX nl'dun). SillciM'j' nr 
I ill sin souaro del sllk('t·ligen hilclal of'lor Ellisij' (l•:lisu
bel), tidigasl holmnt son1 nnmn p;\ llaruld lh1rdrl\dos 
nyssnämnda gemäl (doUe1· Lill den ryske fmsten Jaro· 
slav och hans svenskfödda gemäl, Ingegerd, Olof 
Skötkonungs dotter) 2), och detta namns samband mcd 

1) lnflylando fr;'n den typiska användningen av S6ti
namnel om illa!linnade b!lrsllrkar, vikingar o. d. är dol ock
sä, dä S6Li (24-. 14 ) hell omoliverat karaktäriseras som "rang
latr ok trulauss". Della frnmgar ej av sagan för üvrigL. 
2) Sif, gudinnenamnel, och sif poel. "gudinna", spelar ntlppe· 
Iigen in. 
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Ryssland förklarar \'äl ocksä, att Silkisif' är knutet 
till östliga Iänder. E11 aunan bildning efter samma 
möuster är Ilildis·if' i Sagan af Hj:ilmter ok 0lvir 
{Fa S il: 514-tß). 

Frau sarnma källa sorn Silkisif' slammar Lroligen 
J6lf'r (J•ulf"r), namn pil. <lll lwnung i ett land ösler om 
Canlarik<'. chnru den pcrson, som i Qrv.-Odrls s. blir 
dclta nan1n, 1'. ö. ingen aunan likhet har med YS:s 
Jbl{1· än den, atl hau tillhör samma östliga trakter. 
Namnet Jblfr är eljest känt blott i omshivningen 
J6lfs smitJi = pilar (Sn. Edda I: 570, Il: 4·78 ; IIH'cl 
syftning pä just det, som herällHs i Qn .·Odds s., 
Boer s. 134 ff.). Bj6lfr son1 unmn pa .Jolf's l11·oder· 
hnr väl dol. dllrig<'IIOIII nppkomna rirnrnet alt l.aekn 
/'i\1' sit.t. npplrq . .(niHio i sngan od• ~i.r säledes i sag-an 
ieko iildre !\.11 dol. 1'1\rrn. 1) 

Jblj'r och ßJOlrr kailas i sugun oc·ksi\ nu'd arHlm 
namn Hr6mundr, resJI. Spl·mu.nd1·. Dol fllrra IIV dcssa 
namn förekommer - troligeu genom inllylande fr:'n 
dPn sli.kcrt vida hekanl.n och ofta bet·ättade Th6mundar 
sag-n (;roip~sonar florsU1<ks i yngre sagor som 
Jllllllll pn diktnde porsOIICI' (jf'r Lind Norsk-isl. dopn.). 
Splmund1· syues ha varil vunligl., i nilgol sellure Lid sl\.r'

skilt i N01·ge (Lind a. st.). All alla (yra namnen äro omllj· 
Iiga som namu pä österländska fut·star, säger sig själit 

Slutligen är i detta sammanbang att nämna Sig
fJBUR, tydligon hildat. nv Siggeum, 1lel sUillo dllr Sig
!Jf>.us sll.go~ hn vnril konnng- (18.7, ~:l.ß fl'.). 

Pi\ sagans rel:llivl sena avt'allniugstid Iyder· lill 
sisl yllcdig-are dcl fl\rlll\llall(lcl, alt den, churu i 
jftrnf'l\rclsevis ring·a rn:'tn, i vissa cpisodor ellcr smä
drng l'orols!lllor <k romanliska sagol'llas föreställ-

1) Av iulre!l~o ilr del m:Htllnda, all llflllliiOl Bjölfi·, om 
man undaulagor 011 landuarnsmnn, icke synos ha varit. an . 
viinl pä Jsland, ulan hloll i Norge (Lihd Norsl<-isl. dopt!.). 
.JI'r nedan s. Cl. 

r 
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ningsvärld. Emund, Y:s fader, häller (5.25 ff.) pä 
samma sätt som romanernas furstar hof, omgiven av 
sina riddare. Ädelstensprydda hjälruar (6.10) och för
gyllda sadlar (7.1s) höra väl snarast hernma i de ro
mantiska sagoma, liksom ju säkerl dc "pansmdc" 
hästarna (6.:11). 1 striden med Bjolf' (25.s 11'.) knslas 
~härsponar" för fiendernas fötter (jfr F. J6nsson Lil.
IJisl. 2: 800 nol). EU romantiskt drag är troligen 
ocksä del llcra gil.ugcr (.jfr ovan s. LXXIX) upprepade 
molivcl alt cu pcn;ou kan cllf't' lär sig rn:1ngu frU.ut
UHllHic spräk (jft· F .• J6nsson Lil.-hisl. :l: I OH, Kl\lhiug
(<')6rcs suga ok Hlaukifltll' s. I/~ anu1. lill r. 1!:>. 1:$). 
Mol.ivcl anvlt11<leH elltl'llodid odcH:\ i ",'orllaldarsagor" 
(L t'X. Bocr Qt·v.-Odds saga s. 7, Olsen V9ls. saga 
s. a I). 

132. Det har ovan framhällits, att do mol.i v, 
som fylla större delen av YS frän oeh lll('d kup. r, 
(12.16 ff.) till och mcd slnlel nv lotp. 14· (4·7.7) hiLm 
en oförtydhtll' ef'l<•l'ldnssisk pri\g-<•1. I kssa JIIOI iv il.ro 
cmcllcrli<l <i<•ls i sig- sjftlvn av su allntilu nul11r, sl't 
vnuliga oeh spridiiH, d<•l)-1 i v:\r saga vauligen sä 
allruiL11l och ahslrnkl. l'mutslällda, alt det i regel är 
omnjligl nl.l kouslnl<•t·a h<•slümda Jftu. Dei Pllda, 
som r11ed ul\go11 slöt'I'C grad nv sannolikltcl i dcl.la 
hil.nseendc kau unl'ürns, 1\t· dclrod:tn ovan (s. LXXX f.) 
omlaladc 1:'\nel av Lvft (lltlljligen Lre) na11111 fn111 Q•·v.
Odds saga, varlill möjligen kan läggas, att berällelsen 
(34.15 ff.) om köpenskapen med ett obekant folk, vars 
spräk man ej förstär, vid vilken handel skinn synes 
spela en viktig roll, päminuer om en liknando Ppisod 
i nämnda saga, Bocr Qrv.-Odds s. 27 (jfr dock nedan 
s. XCI). Föt' övrigt synas historierna dels vara 
uppfinningar av förfallarcn, dels variationer pä all
mänt gängse äventyrsstofl'. I nägra fall ha dc he
rättade episoderna sin bakgrund i författarens nalur
historiska vetande. 

De bäda äventyren med jättar (12.91 fi., 19.16 fl'. 
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ba sälunda, sävitt jag kunnat finna, ingen direkt mot
svarighet bland de mänga jättehistorier, som före
ko'mma i de yngre sagorna. Dä jäUen p:l del senare 
av dc a11förda ställena antydes vara människoälare, 
kau nämnas, ntt rnänniskoälandc jältar omtalas t. ex. 
ävcn i 1\elils sagu hmngs oeh Sörla saga stcrka. (Fn 
s 2: 114', a: /~ 12 f.) . A lljällcn pä det anförda slället i Vl,l' 

saga gc n o m I ist flödas, päminner ju ocksä uägot, ehuru 
onekligen bloU ytl i gt, om den flerstädes i den yngre 
isl. sagolitteratnren förekommunde Polyfem-historieu 
(varom i synnerhet Nyrop i Nord. tidskr. f. fil. NH 5: 
216 ff., Hollauder i Joum. of eng!. and germ. phil. 
11: 61 ff.). 

Pä Jikn:nulP s~tll fürh:lllor clet sig rncd de ot·m
och drnkiivculyr, som 1'1\roi<Onlllltt i v:\r snga (14·.~ fl'., 
21.19 n·., q, l.s~ fl'.). Cl•dOt'S('Itiül<l har i 11'()1'11S. sulhl. 
s. CXLIX 11'. j ~im rn1·L dessa cpisodor dcls med den 
hist01·ia om ormat·, som förekommcr i Kourads s. kap. 
10, dels med ett äventyr med en drake i P:Htr Por
slcins forvitna (FJateyjarb6k 3: 431-2) och mcna r, 
:ill do ni\.111ndu l'nunslilllningarna stä i samband med 
1\out·., sont <'tnl'llcl'lid il'kc kau vnra dcll lilnlagandc, 
dä enligt Cederschiüld dcssa aro yugrc ü.n l(our. Lik
heterna mellan YS och dessa källor äro emellertid 
ringa - med den förra blott nägra f. ö. rätt natur
liga uttryck säsom att draken "reser sig pä stjärlen", 
"läg·ger sig i ring" o. d., med den senare hloll den, 
all. dral{('ll liiiiT:ts, medan han ilr horla och dri<·kcr
O('h i vnt:jc f'ull nlllfür osi\kra für all därpä skull<' 
lwnna hyggas lll\gra slnlsalser helräfl'unde !lcssa lre 
lcällors iuhürdes l'ürhftllandc. - Dct i de nämnda 
ormcpisodcma fürekommandc jaculus som heleckning 
för den fntklansv itrdaste bland ormama kan f. ö. här 
förtjäna aU nllmnas som elt villneshörd om författa
rens intresse fJr och, visserligeu rätt llristl'älliga, kull
skaper i naluralhislorien . Jaculus som namn pä ett 
visst ormsläkte omtalas t. ex. hos Lucanus Pharsalia 

f* 
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9: 822 och Isidoms Origines 12: 4. Frän dessa bäda 
stamr11a direkt eller indirekt de gamla islaudamas 
kunskapcr i detta stycke ( jfr Kältmd Alfr. isl. XX V, 
Meissuer Romverlasaga 225 ff.). Vär sag-ofl\rfattarc 
synes emellertid icke ha hall föreställnirrgen om .fa
cu.Zus som ett släkte, utan snarare som eU. sla.gs "hlil'
ding" eller "konung" bland ormarna. 

Frän nalurhislorisk-gcogmfiska källor har förfat
larell nv YS lrolig-~'" sin i11spirntion till ävcnlyret med 

eyldopcrna (:l:l . to 11'.) . ~·hurn doll 1'1\r dt>HSII knmkl(l· 
rislislw ('llngdholcn lr<t.r it•kt• nällllreH o~·. h opi·;od<'ll 
1'. 0. är oll 11\,Yf'kPI allmilnl ltallel "ji\ll(litHillyr''. Orn 
ey ldoperna fürnkontnw nol ist \I' i AJI'r. isl. H. :14·. ll:tukH· 
hök s. I f>li, Hymhegla s. ;j4.fl (närmasl ellcr Jsidorus; 
.i fr Kidund A lfr. isl. X.XV). Nl.öjligen luu· f'örfattaren 
uatTals att ge detta namu ät sina jältar hell. onkelt. 
därför, att de nämndn källorna f<lrli't.g-gn ~·yklopN·nuH 

land lill "Sithia" (dvs. Seylhi~·11), sftiNIPo.; df' l.ruldN, 
iH vilka Yllg"VIII'S oeh SvPIIS rc•sor gi11g·o. 

Frf11t liknandn ki\.llor· hnrri\r·n vi\1 ot·.ksfl t•pisodt•n 
rtt~·tl dof'ault•n :17.tn 11'. (t> hur·11, :-,1\vill. jag knnnal linna, 
Pldanlen idw lleskrives i dt• lwvaradC' isl. nnlurveleu
skapliga sl{l'il'lcrna), samt ävl'n hislorit:n 0111 IIIIUIII<'II 

llt('(l 1':\golnn.hh ( jl'r miin IIH'd huudhuvudn11 o. d. t\ll'r . 
isl. :1~· f., By111hcgln :l4·2 11'., llnnl<shc'lk I Hf• 7). 

1<:11 plnls l'l\r sig inl.ugor· den ova11 a11lydda opiHod, i 
vilken en djävul nppenharar sig för Sote och hl. a., 
efter att ha berättat om konung Siggeus och hans tre 
dültrar. sorn till straff för sin ondska efter dl\<11'11 
hlevo uppii.ln:t a,· drakar, l'iinrlsäg<'r Yngvars odt 
Soles snara düd . Henna hisloria scr snarasl. ul all. 
vara 011 oly111 pligl hct·ii.l.l ad rncdoll ida lcge11d med 
moralisk syflning, od1 dcl.la inlryek fürslärkes än IIHW 

dü.rigenom, alt oll. par hik förekommunde Iai i11 ismor, 
som eljesl ieh tillhöra sagans stil. rent av l,ythl pil 
översätlning frrm 011 Iai ins k källa. 

133. nrt har i själva verkd rcdan d~trnv. alt i 
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den föregäende framslällningen nästan endast kap. 5 
(12.16 :fl'.) lill och rned slutet av kap. 14 (47.7) av vär 
saga lwmmit lill orntalande, indireld fi·amgätt, att 
väsenlliga olikheter f'örelinuas mellan denna del av 

sagau och bör:juu av donsamma, fril.u kap. 1 till och 
med hörja11 av knp . f• (J 2.10) - oru slutcl av kap. 14 
odr kop. 15 t.nlas li.i.ngre ned i nnnat snmmanLang. 

Derlila skiljaldig·het mellan sagans förra del (in
Jedningen) och dess senare (själva kärnan av sagan) 
visar sig först och främst däri. att de för sagans se
uare del sä utmärkande efterklassiska moi.iveu 
a lldeles saknas i sagans förra del. Denua del bär·, 
f't·änsett en eller anmrn hetydelscslös delalj , i händelse

fürlopp s:lväl sont l'rarnst.ällningssii.ll en re11t h i s L o
risk pri:\,gol odt innoht~llor .iugculing, som l'r:\n yltre 
sy npnukt scll. slridtll' mol. alluü\.11 Lt·ovi\rdigltcl. I 
och för sig kunde emollerlid douna olikhct mellau 
sagans olika delar tänkas bero helt cnkt•ll thtrpt\, alt 
olika stoff statt till sagoförfattarens t'örfogande. Vik
l.igarc 1'/)r hedömaudct av sagans tillkomst blir därför 
t•tl par audrn. id«• mindrE' pl\lagliga och gcnomgftrnde 

1-i I< i llnnd er. 
1 sagaus huvudparli framlräda my('kl'l. slal'ld lv;\ 

för författaren utmärkande personliga intr.esseu. 
Det ena, det geografiskt-naturvetenskapliga, har delvis 
ovan berörts (s. LXXXliJ f.). Till vad där uämnls lulll 
här lii.ggas, alt i självn ver·lwl hola YS fnln odt uwd 
kap. ii (J2.to 11'.) gür<'H till eu uppli:icklsf'änl i lt·aklcrna 
üslcr 0111 (;nrtlnrilw. 1) l)d a!Hlrn inlt'C'Ssel, del krisl· 

') Tydlig\ uug ilr inlrcHset hos t'nrfallaren helydligl 
stöl'l'e ll11 kunskaporna . Vilkon rysl\ Jlod han Un tänkl sig 
säsom den , p:l vilkou Yngvurs fllnl förolog;.;, stl ilr dot ju 
lika orimligt all lill doss slr11nder fürl11gga Heliopolis (lyd
ligen idenlisld med lieliopolis, nuvarande Baalbek i Syrien) 
och Citopolis, var. Scitopolis (sl\kerligen = Scythopolis, nu 
Baisan i Palästina ; ,jfr J. ß, rl'Anville 1-Tandb. der allen 
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ligt-kyrkliga, är ännu mera betecknaude för författa
ren a.v vär saga. Hedan i herältelscn om Yngvars 
f'ärd framträder rletla intrcsse myckel stark !. Y. talar 
för Silkisif om "guds allmakt/( och omvänder henne 
till mer än hälften till kristendomen ( f G.1o lf.); Y:s 
mäu sjunga psalmer, lova fasta och höneJ' före sll'idcn 
med jätten (19.ts ff.); djävulen i äventyret vid Sigget'lll 
(23.n 11'.) förulsägcr Sotes fördömelse och Y:s fräls
ning- ; V. l1;\ller l'öre siu düd (27.1J 11'.) ell holt nv 
1\rislC'll l.ro g-enOJiliiiHlal avslwtlsl:d oeh g-i\r et.l ksla 
lll<'lllc. i vill<ol huvll(lparlon av hans ogondolll lill
f'aller kyrkan oeh do falliga ; Sill{lsif' iinsl<ar (:IO.a 11'.) 
a(f. m krislila Jii,I':II'C l.ilJ sil.l Jand (}(~h )OVHI' hygga ('II 

kyrka :'U Y:s minne osv. I Sveus saga hlir delta 
kl'ishm intressc l. o. 111. helt det bärande motivef: 
hela denna avdelning är belt enkelt en meil oi'IPrklns
siska äventyr nppblanrlad missionshislorin, hnudltuHII• 
om hnru Sven älfölj(l av <'II hiskop o<·h <'II uliiug·d 
präster dragrr nl od1 krislunr Silkisils luud. All 
iiven dclaljerua hiir iiuuu llH~t·a iin i Yngvurs-dclen 
iiro l'ät·g·ade av dnl krislna iulressct. är därf'ö1· nalur
ligl : slridorua fiirngas niisl:lll alllid av hönc1· l.ill Cud, 
och dot hl•lonns, all scgorn vinnps nwd Cuds hjiilp , 
Svcns llliin g-üru korslcdwol, d/1 do siU.I.u sig- till hol'(ls 
(4·0.~). ;111vi.i.ndn. ki'U<·.i fixof. som l'll.ll.tol:lwn (~·0 . 17 11'.) of.<·. 

Av dessa si\ karaklcrisliska inlressen finnos i su
gans förra del ingcntiug. Särskild vikt syues man 
mig böra lägga vid att den kristliga grundtonen dät· 
sä helt och hället salmas. 

Erdhoschr. :~: LX, Mannort Coogr. d. Griechen u. Römer VI. 
1: 2!l!l, !108) oJio,· till dcss mynning· (18.6 f.) näset Si,qgemn 
(Lydligon all idenlifiera rnod udden Sigmm~ (Sigeion) pä n~ia 
tiskn sid:m viel iugüngon till Uellesponten (jfr 1. ox. Mnu
nerl. a. arb. VI. :{: 4·7(\), liksom a l t Uita il'rägavarnndo llod 
mynna ut i Röda havr.t (18.~ f.). Rena fantasior synas nam 
ncn Lindibellti (18. 4 •• ) och Gafi, var. Gapi (JR.,) vara. 
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A v icke mindre helydelse är det, att olikheten 
rnellan de bäda delarna av sagan sträcker sig även 
till s Li! eu och lill framställningssättet i det hela. 
Stilen är i sagans förra parli i stort sell den vanliga 
klnssiska sugoslilen. l sngans huvudparti här däre
mot stilcn cn avgjorl mera cflcrklassisk präge! ; den 
ii.r omsliindlignre, mindre klar. i det hrla lägJ'C ocl• 
ullllii.rker sig framför allt genom enformighet och 
slereotypi i ultryckssättel, i det liknande situationet· 
ofta framställas i samma eller nästan samma orrlalag-.J) 
I fmmställningssättet i det hela röjet· sig en hell au
nan psyke i sagans förm f!C'I än i 1lcn senarc. f•'ö•· 
att blott ti'amdraga oll excmpcl, iir dd eu ofantlig
skillnafl mcllnu den ii.lskviirdn, verkligl. nätl och med 
uäslau epig-J'Illlllllnlisk lillspelsuing- hnriHiade historien 
om Yngvnr, An1111d o<·.h doms l'üdor, l•:nllltHl oeh Olof 
i kap. 3 (6.s-!l.2n) och do cnl'nldiga O<'h olymplig-1. 
framställda äventyren i sagans scnarc dol. 

De nu nämnda skiljaktighelema mellan sngnm; 
inledandc parli och dess huvuddel synas mig vam 
nlll f'ür djupg-fiOtlll(•, l'ör alt rlc skulle knnna f'örklaras 
hloll geno1t1 (((•I oliku sl oiT, so1n st.fd l I ill l'örl'ogamle. 
.Enligl miu rneuing visa de, nlt sagaus redn.ld.lir 
är att bett·akta som egentlig förfaltare en
dast till sagans huvudparti, under det den 
inledande delen i huvudsak förelegal fiü
dig för honorn, sft atl hii.r ingonting viisoul
ligl it r nv hono111 11ppl'1111llet. 9) 

') En s1\dun ~loroolypi synos ha en viss rnolsvarighel 
i ni\gm ,·ornaut iska ~agor (C:odorschiöld Foms. suörl. XXXll), 
men !Ir nalul'liglvis nl\gol holl. annnt lln dessn sagors all
männa s tereotyper, Vfll'Olll Cedorschiüld a. arh. xxn lf. 
i) Till slOd för cu südan uppfallning kau, ulom vad redau 
sagts, anfora~ 011 lil.en ojllmnhel i komposilionen: 1 1.1ß tl'. 
{säledes i det parli, som enligt. min moning 11r 11ldre iln del. 
föl,jande) uppgives mol ivet för Y:s f'J.t•d vam, alt han vil\ 
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I delalj kan emellertid förhällandet euligl tlenna 
uppfattning tänkas pä olil\a sätt. Den anlagna källan 
för sagans inledandc clcl knn ha varil blolt muntlig, 
eller den kan ha vnrit skrilllig (l'ö•· det sena•·c lalar 
onekligen mest den nänmda slilolikhelen). Dct är 
icke ens alldeles nödvändigt, att det fnunils en 
enhetlig sammanhängande berättelse om Yngv:u och 
hans förfädf'l'; sagoförfattaren knnde ju tänkas ha ur 
ulika küllor samu1ausu ll. s i 11 framsläll ni ng·. Snurasl 
läukcr jag 111ig doek fürh:\llaudel sil, ntt l'ür den nu
'arandc sng-nus rodnklür l'üJ'<'legnt en illdn• Yngvu1·s
S:1ga (lllflllllig PIIPr skl'il'tlig), som 0111 Yngv:11·s für
flld~\1', harudo111 twh ungdom h<'lllllHl i ~vp•·igP hPJ'iU tut 
dPI sauiiHa son1 v:'l1· saga, Jllcn som om hans se
nare ödeu vctal yttcrst Iitet. Denna saga har han 
i den del, sorn han med viss rätt ansäg vam den vik
tigaste, historien om Yngvars färd i üsl.t•l'lilmlonw, 
komplettem! pa sin Iids siiU oeh mNI sin Iids lllnlt•
rial tiJI fiel I'I'SllltUI, SOIII d!'ll 1111\'lll'llllflf' Hll/o\1111 fl'lllll• 
visar. 

134. lh•l ii.r pil grund av dol redtlll ~aglla tyll
lig-l, all vi i sag-ans huvudpnrli (knp. 5 - slulct <IV 

kap. 14·) iekt• kllllllH Vllnla 111.1 filllltl lll,Yd<OI, HOIII kttn 

ht't'O pi\ cn verklig lrudilion 0111 Vngvur o1·.h IIIIIIH 
f'ät•tl lill öslerliilldürlln. Fn\11 dmt dol, son1 lllludlnr 0111 

Svcn kunna vi (j 1'1' OVUII s. L.XX V liJ r.) hell. ()I'" hll.llol 
hortse, möjligcn 0111 man nndantager själva namncl 
Sven och ännu ett narun, om viJket strax nedan. 

I fräga om den del , som handlar om Yngvnr, 
tnöta vi den säkert pA tradition bm·oendc uppgiflcu 
0111 Yngvars tlöd 1041 (30.9 ff.), som slämmcr mctl de 
i"l. annalemas (Slorm [sl. annal. 108, 250, Flateyjar. 

süka sig etl rike all erl)vra, ~euaro bar sagan alldelos glllmt 
bort detta motiv för att i st!lllel gö1·a Y:s färd I i1l eu geo· 
grafisk npptäcktsfärd. 
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bok 3: 507) och som icke motsäges av de svenska 
runslenars älder, som hanilln om Yngvar (jfr särskill 
' ' · Ft·iesen i Uppland 2: 474). 

F. ö. komma här väseulligen i betraklnnde upp
giflcrua om rikl.ningcn n.v Yngvars färd. Oel sy1H~s 

allmä.nl oeh sitkorligon 1ned r}itla anlngas. all dct1 
verklige Yugvars krigslög gll.ll utrör Volga och slulal 
i lntklerua av Kaspiska hnvet (jfr t. cx. Höjer i [Sv.] Rist. 
tidskr. 3: 352 f., Kolmodin i Rist. stnd. tillägn. Hjär11e 
s. 24, v. Friesen i Uppland 2: 473), ,·il ket ocks;\ he
kräftas av de fyra svenska ruustcnnr (.jf'1· Bihangd 
nr 13, 15, 16, 20), som omt.ala, all Yngvar döU i 
Serkland, saracenernas land, dl't vill hät· sannolikl 
säga do av talariskn sl.ammar IH'hoclcln länderna kring 
Vol~ns nodro lopp (.jf'r o111 hpf'oii(Jtingsf'ül·ht~llttlldl'tlll ltiit· 
undor if'n,g:IVIII'IIIId~' lidot· ThoiiiS\111 llysk:t rilwls 
gnmdläggning· s. !1). IJi\,ruv hur sngan mnollorl.id ht>
varat minnet hloll d~. ri, alt n.vl'll onligt sagu11 l'i\.rdt•n 
gick längs en stor llod hinsidnn Carrlariko, Of'll tuilj
ligf\11 tln.ri, all sag-an omlnlar flern oheknnl.a rolle s0111 
llf\,r pl\lri\.fl'as (vitsllig·artl lnlldl'l' voro ju av Honlhorna 
vlll kllndu pf1 Yngvnt·s Iid) . !-lag·:llts nppg-il'l, al.l donna 
lloll v:tt· deu mellersla od1 p:l Hllllllllll ~-::,ng den sll\1'sl11 
av de floder, som genomskn.ra Gnrdarike ( 12.o 11'.), lil
läter strängt taget icke idenlifi.kationen med Volga, 
men far naturligtvis ej pressas für lu\rl. i\ v h(lril.llol
sen 0111 fors11r, av vilkn flll VIII' Olltl\jlig· all passem 
mod hl\lar, skullo 1111111 t>ljesl Sllllntsl. kontlllll. all lllnka 
pä de l1er/\nuln l'ot·surna i DnjepPrll (jft· ThoiiiS(ltl By
ska rikots grundl. s. r)o fl'., Pipping SLII(I. i IH)J'(l. fil. 
li: ll). MPn hnlw111 dnl.la kuun;~ ju ligga dnnlda och 
förvirradc r~'lllinisecnscr n v IIOl'dhorllas filrder äl dclla 
häll i nllmlluhel, ulnu nll dcl. hili'I'Or jusl l't·:'ll lrudi
tionen 0111 V n g v n r s ll'lg. 

Höjer hnr pä a. sl. sllkl. all nii.J'Illiii'O hestil.uuua 
tiden för krigstägcl oc!J dcss fürlopp geuom att ~la 
det i samband med en hllrfäril, som enligl Nest.h:\~1 
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Codrenus 1) pä uppdrag av fadern är 101·3 företogs av 
konung .Jaroslavs SOll, VJadimir, mol Konstantinopel. 
l'ä detta krigslag skulle Yngvnr lia varil Vladimirs 
hundsförvant (etl milme härav slmlle sag·au gömma 
däri, aU Valdimarr är namnet pä 011 av Y11gvars fül
jeslagare), och han skulle efter täget mot grckerna hn 
fürclag·il ctt plnndringstäg bort mot trakterna "" 
1\aspiska l1avcl, lik!:>OIIl flcra gänger förut ryska krigs
lf\.g 111ol h1ilgnn·r oller grelwr fllf'llljls nv dylika plun
drillgsl:,g. lk111111 ko1uhi11nlion kn11 vlll i1·lw nnsns 
i1111Chllrn lllül' iln pi1. sin hlljd 011 1111\jliglicl all hn 
l1·ilfl'al dcl rildiga. 0 lll den gjorl. dol, i<nndt• lllllll 

lw11sko varn djllrv 1101-( all se plf gnllllll!llt 111inno 111· 
Yngvnrs vcrldign l'ilrd ilveu i den i cpisoclcu med 
"vikingnrna" 20.uo 11'. !'tlrekommande, lämligen konekla 
hcshivningen pll de11 grekiska elden: cnligl Co1lrcu11s 
(se llöjer, Smith n. st.) hlev Vladimirs flolln n11fnll1'11 
av e11 hyzantinsk od1 lill slor tl1•l 1'1\rsl.l\rd modoiHI. 
grckiHI< old. lll'i IIIIIHIO OIIJOIIorl id fnHIIil\llnH, nl.l d1•n 
g:jordn lwuJhinalioJIOII viln1· P'' myd{i'L svagn grundcr, 
od1 i hPirnld.u11do dllrnv H,YIICS IIHlll mig ej f'ä horlso 
f'n'\11 d('ll hrisllllHle ovcrcnssl.ilmmclsl'll i kronologisld 
hli IISI'Clld(' (V ladirni rs I :'g llgdo 1'11111 f'l\rsl I o~.:l, y ng
VIIr dog· üllligl lllliiiiii'I'JIII 10~·1), IIVI'll 0111 llllf.tlrlig·f.vis 
~lof. lli.Y~:I<PI vlll k 11.11 Vlll'll lllllillll•rllll, SOIII ltlll' hn 
orilll. 

En 111 Oj J i g l1 e l för atl gammal tradilion gömmer 
sig i uppgifter, som tillhöra denna del av sagan. ha 
vi ytlerligare i hlott. nägra fä fall. 

Mül'ldig:asl av dessa ür dcl saJlltnalllrflffnlldC, som 
ilger n11n <lnri, nll uartJJWL Rod[Je'it·, i sngau IHtrmJ pä 
den hiskop. som f\.l.f'üljer Sve11 p1' hnns färd, förekom
mer p~ cn sörmltlndsk rnnslen (se Bihauget ncdan 
n1· 21) som uamn pft en av Yngvars följeslagare pil 

') Jfr Nestors rnssislce krönike overs. av Smith 11r1 r, 21H\ f. 

INLEDNING XCI 

hans krigstäg österut. Tngen antydan ges dock pä stenen, 
att denne Rodgei1• va r en andlig, om man ej fär finna 
en sildan diiri , att hans namn (av vördnnd ?) nämnes 
före faderns. 1) 

En slarld f'ürvanskad trauilion torde dölja sig i 
berätleisen om all Yngvars od1 haus f'öljeslagares död 
förorsakas av hcdniska kviunor (26.15 ff.). lcke otro
ligt är nämligen, att detta ytterst gär tillbaka titl 
vad Adam av Bremen herättar om den svenske prin
sen Anund Emuudssous död bland amazonema. Här
om liksom om förväxlingen mellan Yngvar och Anund 
jfr nedan s. XCIV ff. 

Högst ovisst, men ej alldeles omöjligt är. aLt 
episoden meil ,.skinnköp" 35.11 ff. kan gä tillhaka till 
minnet. av veddiHn Volg;d'ilrdcr. Vid OI'SS:l sprlade 
handel Jned plilsv<'l'k Pli viklig- roll (l(olmodin ITisl. 
stud. tillägn. Jljäme s. 14·). .1 fr l!mellod id ilven ovan 
s. LXXXIJ. 

Slutligen kau nämnas, att Kolmodin a. arb. s. 24· 
not i nppgiften (24·.a fl'.) om en Harald Sveakonung, 
som für lilnge sednn fnril snmnw väg· som Yngvat· 
och omkommit i "BI\dn hnvcls virvcl", iir hc11ilgen 
att se ett minne av svenskarnas lidigare Volgafärdet· . 
Nägot skäl mot denna uppfattning kan icke anföras, 
men den kan naturligtvis ej bli mer än en gissning. 

135. Som ovan nämnts, har det inledandc par
tiet av vär saga, k:ip. 1 lill oeh me(l hl\rjan av kap. !l, 

1) l'i1 lsland !Ir dol molsvar:uule Jl1·66,qein· so111 verk
Jigl nnmn idw l<llnl. of'lor lanllnan1slidcn, i Norgc har del., 
otn :tu HJ11li'Saml. f'orlloval nnda Ull cfler 1500 (Lind Norsk
isl. 1lopn.). Dolla jflmle den egendomlighelon, att namnel i 
hsk1·. A, G, D slavas nlnn Tl (i B sti\.r det i lalinsk fom1), 
kunde anly1la , all dcl voro j a11slulning I ill del. norska n:un
net. som delta noil,qei?·, o m dol är f'ritl uppfmmel, I illkom
mit. Dock fllrokollllller namnet slnndom som diklal namu 
även pä Island (jfr l. ox. Rodgeir jarl i Komads saga, f.eder
schiöld Forns. snbrl. 4:~). 
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cr·övrat bland anuat Estland och Kurland och att först 
Olof skötkonung Jälit dessa skallländer ga ifrän sig. 
Dä Yngvar enligt sagnn vm· f'ödd 1016 och Olof dog 
redan 1022 1

), sä kan emelledid dct här omlalade 
täget till Kurland icke ha ägt nun i Olot:.., Iid, utan 
först i haus efterträdares, Anunds, och dennc kan ej 
gärna själv hn varil med. Emellertid kau tradilioueu 
hilr lra sll\ll sig p;\ eu arman uppgitl, enligt vilkeu 
Olof dl\11 1'1\rsl ht•lydligl H<'ll!lJ'O. Eulip;l Adam av 
BrOIIHJII 1' . I 07 dog Olof' i hiskop Al1•hrarHis ;;jllllo 
rcgPri11g;;;~r, tlvs. 1()/j.(), ~) l'it s;lllllllit uppg-il'l 0111 ()(ol';; 
1lllll vilar i sll fall ly1llig·t•11 sagnn;; l'r11111SIIIllniug, dä 
1l011 I!Hor Yngvnr·s IIVI'I'HII 1\:;11'1'111 skc rodnu 11udor 
Olol';; livstid (11.~ 12.1). Herlila avrcsa ägde enJigl 
sagan rum, d:\ Y ngvar var 20 är garnmal, det vill 
enligl sagans kronologi säga 1036. 

För det som f. ö. berültas i deu 1111 011rhu11dlndf' d1•lou 
av sagan sal<ua vi, s:\vill. jag k11uual liuun, isliludskl. lllll
ltwial 1'1\r jllllll'llrclsü. 11111. llr I'IIH'II1•r·l•d pf• gr111H I IIV 
vad 1'1\rul l'nnulillllils lll11rligtHJ slllwrl, aU dl'lla idw 
llr uppl'unnel II\ :-illg'llll:-i l'ürl'ul!ure. DilrliiJ salmade 
lia11 l'a11lnsi od1 ;;lllwrligell ilvBu de 11ücliga hisloriska 
lullrslwpül'llll. (All sagans 1'1\rl'nll.arc l. ex. it·ko lwu 
vara fador lill dl'll 0111 LHI lllskvllrd 1'1111lnsi, Jllflnnislw
kllnnodorll odr psykologisld, ;;iJII IO v i lln11 11do opi:·Hid4•n 
oru EmurHls oeli Olol's 1'1\rlilwing (G.u !l.~n), sa.g11ns 
häsla parli, ltur rcdnn ovan s. LXXXVLJ. Jramhftllits). 

Störsl intresse tilldrager sig här th\gan om Yng
vars härstamning. Enligt sagans försla kapil 1'1 ilr· 
Yngvar son lill Emund, som ftter är son av eu milk
lig sve11sk hüvding viel narnn Äke och 1'11 doller lill 
Erik segersllll, som de11 11ämndc A kc med väld gjorl 

1) llildohrand Svol'igo~ hist. 2: 84·. 2) Alehraml blov 
ärkebiskop 1035 (jf'r Lauronl-WaUenbach Adam's vou Bre
men Hamb. Kil'chougosch. rogislrot, Fr. Nielsen Kidwlox. 
t : 288). En annan uppgif'l hos Brocman s. XII. 
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till sin bustru. 1 slutet av sagans 14 kap. omtalas 
emellertid en helt annan uppgift om Yngvars här
stamuing, enligt vilken Yngvar skulle vara sou till 
Emund 1), Olof skölkonuugs son. Sagan avvisar ernel
lertid själv dennn mcniug och sökcr· ge cn l'örkJaring 
av hur clt sädant ryktc lnu11ral nppkomma, nümligen 
dels dürigenom all "man lyckl alt del vore storre 
heder für Yngvar atl vara konungason", dels däri
genom, att Ernund haft en son, vars öde varit mycket 
likt Yngvars. 2) 

I en längre uppsats i Fornvännen 19 J 0 s. HH ll'. 
bar F. Braun sökt visa, att den sentue versionen 0111 

Yngvars härkomst i själva verket ät· den riktiga. 
Han stöder sig därvirl särskilt pä tvä svenska run
slenar, LiJjegrou HO I oelr (;{)() (so Bihaugcl nedan 111' 
6 och 7), pä vilku ha11, sunnolilcl nwd ril.llu, vill finua 

1
) Hskr. B, C, D (A bar här cu lalum) ha Anmut, lllOil 

de strax efterä.t följande raderna i sagotexten visa, al.l della 
tydligen är fel föt· Emund. 2) Sagan citerar för dessa 
nppgif'ter en eljcsl okllnd skrift "Gc!lla saxonnm": "f'erln•· 
quotl Emuudus rex ~liOOJilllll mi~il lilium !lnum Anundum 
per mare balzonum, qui [po~lro•no nd JlliiiiZOIIO~ uoniom;J ah 
eis intel'fectus est". Red an Brocman s. LX hat· hllllvisal p;l 
att ett nära liknande citat av detta innebäll f'örekommer bos 
Adam av Bremen (3: cap. 15; jfr även schol. 119 lill 4: cap. 
19, där sonen emellerl:id kailas Emund), och silkert llr della 
yltersta kl.lllan (ouligl Mnm·o•· llio Anstli'Ucke olc. s. (\!) och 
Mogk Grundriss d11r ~·or111. phil. ~ II: 82!) 1101 2 Ur "Gosla 
snxontlln" <J.i Adnn1 sjll lv, ulnn 011 klllla, som anvilnl honom). 
All Adam hllr h11gllll oll Jlli~;;tng, d:~ hnn fürlUggor Anu11d 
E:nund>~soll~ düd till " lernt f'<•minannn", hnr rt•tlan av andnl 
aJJmärlds. Bod:u1 Broc•nnn poknr (s. XLI) (Hl likhelen mel
lnn Ka''IIH,IJMil1' (= Kicw) oeh Kvennaland (dcl isläntlska nam
net pt1 Amnzonormts lnnd) och IIIOnur, alt porsonen i f'räga, 
som ßrocn•nn nnsor hn '' n•·il. Yngvar, l'allil pt\ oll hilrlt'lg 
till KiewgJm rikot. lllll'lill slulor sig Braun a. st. Anmll.rl<as 
kan emellertitl, alt. likhoton llr llnnu slürro mellan J(venna
land och Kvenland ( Koonlancl), tlvs. kvänernas (Jinnarnas) 
land (jfr v. Frie,.;on i Fomvllnnen 1910, s. 207). 
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namnen pä vär Yngvar och hans brödcr: Ammd, Erik , 
Häkan, Ragnar, i det han pä grund uv vissa av dessa 
JJamus sällsynthet unser sig herältigad att göra deras 
härare till medlemmar av deu svensl<a konungasläk
ten, inom vilken ett par av dessa naum hevisligen, 
ett par andra enligt Bmuus mening saunolikt fore
komma. BI. a. vill han i Anund se den av Adam av 
Bremen ß: cap. 52 omtalade "Amunder a Ruzzia" , vil
ken efler Halsten Sleukilsson en kort tid synes ha 
varit konung i Sverige. Pä en alltHlll slcn, L. !)5!) (se 
Riha11gel nedan nr J !>), som P•' slarka snnnolikhels
skäl kau hAilas für en lngvars-slen, fürekommer Bam
uel pü ilessn brüders fHder, .Emund, oclt d<'llJHl !Ir dil 
enligl Braun identisk med Emund, Olof skölkonungs 
SOll. 

Mot denna kombination, som Bt·aull s(lker slüdja 
med en del audra skäl, hämtade ur en krilisk gTnusk
ning av Sveriges historia vid millen av 1000-lalcl, har 
emellel'lid v. Friesen i samma i\rgäng av Fol'llvllnnen, 
s. 19!) ll'. riktal en ertligl min me11ing avgörH11de lo-ilik . 
v. Friesen visar hl. n., alt de pi\. L. 601 och 605 om
la lade hrüdel'llas fader mäste ha varit död , dä oessa 
stenar reslcs. Y11gvnr 11ämnes hiir som lcvnnde, men 
<1:1 i sjillva vcrkcl Emnnd, Olol' skillkonungs soll, 
överlevde Yngvar, 1) kan dcras fader icke ha varil 
denne Emnnd. lJan framhäller oeksä, ull dü L. 605 
efter all sannolikhet är rest av Yngvar och hans üv
riga bröder ät minnet av brodern Anund, som sälunda 
dött före Yngvar, deune Anund icke kan vara idenlisk 
med den Anund, konung Emuuds son, om vilken Adam 
av Bremen herättar, att han dog i amazollcmas land 

1
) Emund anses i allmänhel ha blivil konung fürsl in

emot 1050 (.ifr emellertid Bildebrand Sverigcs hisl. 2: 84- f.). 
I varjc fall överlevde Emund Yngvar, da del. undcr haus re
gering gjorda övcrlal~ndet ~v Blekinge lill Da111nark kau ha 
äg·t rum föt·sl efler J04-7 (jfr Hildehrand a. st.). 
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(jfr ovan s. XCV not 2), ej heller med den "Amunder 
a Huzzia", som iukallades till Sverige efter Halsten 

(jfr ovan). 
Pä dessa falda faller det pästädda sambandet 

mellan Yngvar och det svenska konungahusel. I 
själva verket kan versionen orn Yngvars härstamning 
frän Olofs sou, Emund, mycket väl tänkas ha upp
kommit ungefär pä det sätt, som sagan i sitt 14 kap. 
antyder. Att en förväxliug i traditionen verkligen ägt 
rum mellan Yngvar ocb Anund Emundsson antydes 
sannolikt av uppgiften i YS om Yngvars och hans 
mäns död genom hedniska kvinnors fOrvällande. 
Efter all sannolikhet är uämligen detta, säsom redan 
ovan (s. XCI) antytts, i grunden blott en förvanskning 
av vad som av Adam av Bremen berlitlas om Anund 
Emundssons dod i "terru f'eminarum~ (jf'r ovan s. XCV 
not 2). 

En väsentlig anledning lill sammanblandniugen 
av Yngvar och A11111ld har natmligtvis varit del ge
mensamma namncl pä. deras fäder, Ernund; (att Yug
vars fader verkligen buril detta namn, säsom YS i 
sill första knp. uppgiver, bekräflas av den ovan nllnmda 
runinskriften, L. 959). Eu annan anledning kan ha 
varit den, att traditionen rörande Yngvars fader vetat 
mycket litet. Härigenom kunde sammansmältningen 
med den mera bekante Emund, Olof skötkonungs 
son, sä mycket lättare gä for sig. Samma brist pä 
en fylligare kännedom om Emund, Yugvars fader, har 
helt vissl ocksä varit anledning till, aU han i vär 
saga fätt läna drag av en annan Emund, Emund 
Hringsson (jfr ovan s. XCII f.). 

I detta sammanbang skall blott tilläggas ännu en 
sak, som for valet mellan de hägge versionerna om 
Yngvars härkomst kan ha nägon betydelse, den näm
ligen, att uppgifteu i slutet av kap. 14 säkerligen 
härrör frän en hearbetare av sagan och ej Ursprung
ligen tillhört densamma. Finnur J6nsson har (Lit.-

g 
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hist. 3: 93) antagit, att slutet av kap. 14 och hela 
kap. 15 äro en yng1·e tillsats. Häri synes han mig 
obetingat ha rätt. Delta förhällande är tydligt redan 
därav, att sagan med orden "Enn Ketill för til Jslands 
a fund frrenda sinna ok stadfestest }lar ok sagde 
firstur fra pesso" (47.5 ff.) har en naturlig avslul:ning, 
och därav, att det följande är tillfogat pä ett syuner
ligen oskickligt slilt - särskilt är att ohservera det 
ol.ympliga inskollel. (Suo scgia ... 4·8.4 tf.) av en opisod 
i Yugvars rosn mellan resonnemnngcn om Yngvars hllr· 
slamning och källnppgiflPrnn. Jllirlill knn l!lggns, nll 
den, som i knp. 1 f) upprlllmn ,. sag<'smllllllPil f'lll' snga11 

och d!lrvid yllon;l Jo<lcr den l.illhaku lill ou kOplllHII, 
sorn hürl dou i (1<'11 svousko konnng<'ns hird, ej synes 
hn hart i minnet, vad redan i kap. 14 säges, alt 
Garda-Ketill förde sagan om Yngvar till Jsland. Slnl.
ligen kau framhällas, att det betänksamrnn od1 kri· 
tiska resonnemanget om ml\jlighel.on nv nll Yugvru· 
färdats Lvä veckor i ulllrl<nr id<O gllrnn. knn hllnl\m 
frön den, som ultm alt. hli11kn skl'ivil ned dn vidun· 
d<•rliga hisloriornu i dtll l'llrcgüendc. 

136. Snnllll!lnf'nll.ns det füregüende, sä torde ana
lyseu nv sngun kunna sngas ha givit del resullnl, alt 
sngn.n vissel'ligcH lill sl.or·sla <lclütt llr 011 vllrdclns 
JH'Odnkl frän son Iid, men all doss uppgiflor, i-illrskilt 
Hnlnrligtvis i doss l'ürm dcl, dock m:ihLI.ndu. I'Orljll.na 
nägot mera beal< Lande !in som man i senare tid i all
mänhet velat tillerkänna dem. Eu uppgift, den om 
namnet pä. Yngvars fader, bekräftas direkt av en svensk 
lngvurssten. Atskilliga andm slä i 1:\verensslümmelso 
rned frän :mnat häll känd (i synnerhct. islllndsk) Lrndi
lion ellcr strida il.lminstone icke mot vad man frän 
annat häll känner om förhällandella pä Ingvars tid. 
Del föreligger dö. en viss sannolikbet för att den llven 
i en eller annan punkt, som ej kan kontrollerns, k an 
vara trovärdig inom rarneo för sin tids kunslw.p. 

137. Om författarskapet till YS heter dct i kap. 

INLEDNING XCIX 
--------

15: "Denna saga ha vi hört och skrivit efter den 
boks utsago, som Odd munk den vise bade lätit göra 
efter berättelser av kunniga män, vilka han själv näm
ner i det brev, som han sände Jon Loptsson och Gizur 
Hallssou ... Denna saga säger sig Odd munk hava 
hört berättns a v en präsl, som heUe Islei f, och en 
annan vid uamn Glum Thorgeirsson, och den tredje 
har betat Thore. A v deras herättelse upptog hau det, 
som syntes honom märkligast. Men Isleif sade sig 
ha hört Yngvars saga av en köpman, men denne sade 
sig ha hört henne i Sveakonungens bird. Glum batle 
lärt den av sin fader, men Thore hade hört sina för
fäder berätta den". Dessa ord ha i nyare tid vunnit 
föga tilltro, och detta natmligtvis med full rält . Ty 
uppgiflon, alt den i lolfle :\rhundradet levande Ocld 
munk skulle f'ürl'ultnl. sngnn, är u.lllfor upponhurl orik
lig for alt cns hchov:t konuna. 1111dor diskussion. Lik
väl kan jag icke med P. E. Mn II er Saga bihl. 3: 1 nl r. 
och Finnur Jonsson Lit.-hist. 3: 93 tro, att bar lill 
ulla delnr foreligger ett rent och medvetet falsarium. 
Atskillign. nppgillcr i sagans föna del stamma, säsom 
rcdnn Maurer Oie ansdrücke elc. s. 68 anlagil, säker't 
frän Odd munk (j ft· ovau s. XCH). llär är det si:Lr· 
skilt av betydelse, att själva bö1jan av sagan (om 
Erik segersälls och Sigrid storrädas skilsmässa etc.) 
efter all sannolikhet gör det, i va1je fall stämmer 
precis med vad Odd beJ·!ittar. För en läsare av sa
gnn, som känl Odd som hemulsman för d e L t a, men 
f. ö. silsorn 1300-talels islilndare (jfr F. J6nsson Lil.-hist. 
2: 372) hafl däligl rech pil ll.ldre författare, bar denna 
omständighel sllkerligeu varil tillräcklig, för att han 
skulle pä god lro kunua tillslniva Odd hela sagan. 
Att märka är niimligen här, vad nyss framhällits, att 
detta stycke om Odd munk tvivelsutan härrör frän en 
senare bearhetare, en man med, säsom visas av re· 
sonnemanget om Yngvars härstamning, lust föt· histo· 
riska kombinationer, men säsom ocksä detta rätt för-
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viiTat framställda sl.ycke visar, utan verklig kritisk 
begävning. 

Kan sälunda uppgiflcn om Odd egentligeu anses 
syfta pä dennes Olafssaga, sä kan man däri ocksä 
söka källan för det besynnerliga päsläcndel, alt Odd 
i ett brev till Jon Loptsson och Gizur Hallsson omlalnt 
sin Yngvarssaga. Enligt Torfmus Series dynastanun 
et regum D:wim p. 1·1 (jfi· Brocman s. JII) har Odd 
tillägnal ellcr visa1 1) .Jon Loplsson sinn historiska ar
helcn2), oeh enligl eil lillngg lill eod. AM :ll() 4·0 

av Odds Olal'ssaga skulle l'i\rl'ul.lnrcn ha rll.ltnl sin hok 
cfter ;nrmürlwillgar· av Ciwr ll:dlsson 11). Del i\,r· l.yd
ligcn dessn l'<•lnlioner till .Jon O('h Cizur, son1 i 1'1\r
vanskal skiek gt\ igen i vär sagas slulkapilel. 

Vad il.ler de anförda sagesmännen beträffar, sä 
kau författ.aren av stället i fräga knappast frilnf.\'HS 
frän att här ha ätminstone delvis frilt diklnl. ~llr

skilt är namnet Kla<"ka Samsson misslllnld., d:\ l<ladca 
pä ]sland cljC'sl synos l'llr<•konrmn hloU son1 lil lnn rnn 

(Lind Norsk-isl. dopnnn111). 4 ) 

138. Ont <h-11 vcrkligc förfaltnrcn av YS - det 
vill, cnligl vnd ovun frnmhällils, silga redaktören av 
IH•Ia sngan O('h fllrl'allnren i mera egonllig IIHlllirrg nv 
dess huvndparl i V(ll.tt vi idw myel<eL Dol cndn, 
som mcd silkcr!Hll knn. sllgns, llr nll hnn vnrit. en 
audlig, vilkcl olvetydigl framgär av hans stul'lw luisl
liga och kyrkliga iutressen (jfr ovan s . LXXXV f.). Att 
haus kristna tro stundom hetänkligt närmar sig till 
övertro, att den stundom synes bestä mer i fruldan 

') Dcl la.l. uttryckel är: scripta sua obtulit. 1) Torfwi 
klilla. är mig obelwnl. 8

) Alt detta slyckc i !'!jlilva verkct 
(jfr· Maurer Die ausdrtlcke etc. s. 67, Olafssnga Tryggv. ed. 
Munch s. VIJI, F. Jonsson Lit..-hist. 2: 402) hllrrür frlln Gunn
laug munk, hnr här ingen belydelse, dä ställcl slll<ert Udigt 
missförställs som gällande Odd. 4

) Om Porit·, Illacka och 
Glumr Porgeirsson jfr f. ü. Maurer Die ausdrtlckc elc. s. 67. 
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för trolldom och onda makter än i gudsfruktan, äro 
förhällanden som han delar med sin tid och sitt land. 
Anmärkningsvärd är i motsats härtill den sunda upp
fattning han (46.1 fl'.) l:lter Silkisif uttala rörande jär
tecken, den nilmligen, atl ucssa inlet betyda gentemot 
en sann luistlig tro och sann kristlig kärlek. 

Till förfatlareus karakte.-istik kan till sist erinras 
om det ovan (s. LXXXIII f., LXXXV) berörda intres
set för främmande länders geografi, deras människo
or.h djurvärld. 

139. V a r Yngvarssagan författats, kan ej med 
absolut säkerhet sägas. Mähända är det riktigast all, 
säsom det Jigger närmast till hands, endast tänka pä 
Island. Man hör dock kanske icke alldeles förhise 
nägra omsläudigltclcr, som k unn a pcka pi\ Norge. 
En sädan llr namnol Bjolf'r (jfr ovun s. LXXX I not), 
eu annan ür namnel Ll60!JCin· (jf'r ovan s. LXXVJ och 
s. XCL not), en tredjc de i hügge hnvn<lhandskriflcrna 
förekomma ndc norvagismcma, som ku nde lyda pä elt 
norskl origi na l (jf'r ovan s . LXXV!'.). Ilärlill kau möj
lig<'ll lllggHs nllry('kc l s. ~·7, rad () (i: "Kclil l f'or lil 
.Jsb1nds ... ok stadfestes l>nr" (s:i. 13, C; 1): hier), 
som jn ätminstone ka n tolkas i dennu riklning. 

Lnnan jag ncdlägger pennnn, l.lt· del mig cn kilr 
plikt alt. frn rnf'O ra eil hjllrlligl tack till dem, som pä 
ett eil er annal säll hcfordrul dcl tu arhele. 

Detta Lack riklar jag dft försl till Slyrelsen föt· 
Samlhndel lil udgivclso av gammcl uordisk lilteratur, 
som henägel ätagil sig alt i sin skriflserie publicera 
min bok, och frami'Ot· alll lill dess sekrelerare, Biblio
tekarien Dr Kr. K ä I und, som med aldrig svikande 
välvilja bistält mig und er arbetets gäng; vidare till 
cheferna för Kungl. Biblioteket och Universitelsbihlio-
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teket i Köpenhamn, Kuugl. Biblioteket i Stockholm 
och Uni versitetsbibliotckct i Lund, som godhetsfulll 
medgivit utläuing till mig av hnndskl'illcrna, samt till 
Överbibliotekarien och tjäustemännen vid den sist
nämnda institutionen, vilka välvilligt formcdlal dcssa 
län. 

T slü1·sla laeksamhetsskuld stär jag beträfl"ande 
ßihangcl lill den kltnde runforskaren, Iektor E. Brate, 
son1 mod eu !::iällsy n l v al v i I ja s ll\lll till m i ll förfogandc 
sina genolll cgna HllUOrsOkning-ar VUilllll 1 illlllll iekc 
puhliccnl(lC 11\sning·ar nv n1tslan alla lngvarsinslo-illorna 
(nr 4, ~) - J(i, 18 21, 2:~ 2fi). En 11\sning (nr 22) hm· 
Brale Vllllllil g«'JJOill 11ndcrsl\kning lillsanuuan rncd 
Professor F. Braun i Pelersburg och en (nr 2) har 
gcnou1 J'Orrncdling av Brate välvilligt meddelats mig 
av Professor Braun, varföt" jag även till denne frarn
bär mitt förbindligaste tack. Pä dessa läsningnr grr1nda 
sig mina lransskriplionc1· oeh lolkningsi'Orsl\k. I nllgm 
1':111 modelelas iLven moning-ar, som prival JIIOddelals 
111ig 11v Brn.l.o. 

I dolln Stlllllllllnhung h!\1' lilt sisl nämnas, all 
Loklor Th. lljollllqvisl. fllr iltskilliga :\r seclan mcd 
l.anktl t)l\ 011 odilion av Yngvarssagm1 log 11vskril'ln 
av hskr. A, B oeh C, dolvis ruod vnrianlc1· ur andl'll 
hsh. Dcssn nvskril'lor h111' linn v11lvilligl. slll,lll. lill 
mill forfogaude, och jag har pil. ell oc.h uunal lvivol
akligt ställe kunnal använda dem till kautroll av egna 
läsuingar. 

Förkortningslistau är uppgjord av Biblioteksama
nuensen Bert Möller. 

48v [E]IRekur biet kongr, er ried fyrir Suipiodu. 
Hann uar kalladr Eirikur hinn sigrsreli. Hann atti 
Sigridi hina storradu ok skildi vid hana saker 
ohreginda skapsmuna hennar, puiat hun var kuenna 
stridlynduzt vm allt pat, er uid bar. Hann gaf G 

henni Gautland. Peira son uar Olafur suenski. J 
pann lima l'icd ]lakon jarl fyt·ir Norigi ok alli 
mat·gl barmL En ft·a cinni IJans doll~w munu urer 
nokkul scgia, peil'i er Audr hiet. Eirck1' kongur alli 
ok dollur, er eigi er nefnd. Hennar bad sa hof- 10 

pingi af Suipiotl er Äki hiet, en kongi syndizt uar
bodit at gipla olignu•m manni doltur sina. Lillu 
sidar bad hennar einn fylkiskongr auslan ur 
Gardariki, ok syndizt kongi at gipla honum mcyna, 
ok f'or hun med honum austur j Gardariki. Nockuru t5 

sidar kom Aki .par a · ouart ok drap konginn, .en 
hafdi j hurt med sier kongs dottur ok heim j 
Suipiod ok giorer brudkaup lfilj hennar. At pessu 
radibunduzt alla hofpingiar med Aka, ok silia par 
um hrid under reidi kongs, puial kongr villde ecki 20 

beriazt uid pa edur giora so micit mannspell 

1. [E]IRekur; tom plats för initialen. hiel: hefu1· kongur 
heitit D. 5. alll saknas i D. 6. suenski: srenske D. 
10. e1· (eigi): sem D. 11. af Suipjod salmas i D. 12. manni 
.saknas i D. 14. meyna: ha?w I). 17. j hurt saktws i 
D. 19. bunduzt-Äka: med Aka bunduz viij höfdingiar D. 
20. um hrid; D tillägger: med Aka. 
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jnnan lanz a sinum monnum. Pau Aki attu son, er 
Eymundur biet. Epter petta bydr Aki kongi sretter 
fyrir j:>etta bradrredi. Kongr toc pui vel, ok nu, er 
so war komet, bidur Eirikur kongur Audar dottur 

5 Hakonar jarls ur Norigi. Var j:>eim malu-m uel suarad, 
ok liet jall sier po pikia betra, ef bann lieli cigi 
naudmäg sinn sitia jafnbatt sier j Suij:>iod. Nu uar 
konunni heilit ok akuedin brullaupstefna, ok nu 
fara ord af nyiu j millum peira Aka ok kong!';, ok 

10 bydr Aki kongi sialfdmmi fyrir ulan Rckler, ok 
s:nllazl al pui. Kongr h.yzsl nu uid hru<lkaupi sinn 
ok bydr tü hofp·ingium innan lanz olc ncfner fysl
ann W Aka mag sinn ok j:>a alta hofpingia, er 
honum fylgdu. 

l5 [A ]t anefndum degi kom Hakon jarl af Nol'igi 
til Suipiodar, ok verdr j:>ar micit fiolmenni nl ll Jlll· 
saulum, j:>uiat par voru aller hiner hozstu wenn tu· 
Suipiod. Pnr uoru marger skalm· olc slor·et·, fyt·io;· 
pui aL par uoru HlnrgPr hofpingiar lioJmennet· 

20 saman komner, lHl al Aki u:nri liolmennazlur, j:>eg
ar leid Eirilc konu ok Ilakon jarl. Pui war Akn 
sa skali buinn, er meslur uar annar. Ecki um· 
doller kongs t>o.r no son peir·n, pni at olruligll>oll i 
uera bod lwngs. Nu silia menn at hodi um hrid 

25 med micHli gledi ok k:nli. I Aunduerda vcizluna 49r 

bafdi Aki micil uardbaulld a sier, en pui minni, 

1. jnnan- monnum: ä monnum synum jnnan land:r. D. 
Aki saknas i D. son: einn son D. 4-. wat· saknas i G. 
5. ur: i D. 6. ef: ad C, D. 6-7. eigi nnudmllg sinn: i 
nänd mllg sinn(!) D. 9. af nyiu: ad niju D. 11. brud-
kaupi: ßrullwpe D. 12. fystann: fyrz D. 15. lAll; tom 
plats för initialen. 16. par saknas i C och D. 17. ur : al' D. 
19. fiolmenner saknas i D. 20. J:>o at: J:>ö D. 22. sa: 
sier(!) D. 25. kroli ; ti av utrymmesskäl över raden i margen. 
ok kreti saknas i D. 
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sem meir leid a brullaupit, j:>ar til at ein nott 
uar epter ueizlunnar. Pa kemur Eirikur kongur 
j:>ar at peim aullum ouorum ok drap pa alla atta 
bofj:>ingiana, er at molgangi hofdu uerit uid kong, 
ok einnueg Aka. Epter j:>ella sleit ueizluna; for Ha- 5 

kon jarl til Norigs ok huer til sinna heimkynna. 
Pessi rad kenna sumer menn Hakoni jarli, enn 
sumer segia, at bann vreri sialfr at drapi peira. 
Nu kastar kongr sinni eigi a allar jarder ok Iausafe 
pat, er peir atta hofpingiar hofdu att. Hann bafdi 10 

heim til sin Eymund ok modr hans. Eymundur 
uegs upp med kongi j godri uirdingu, j:>ar til at 
Eirikur kongur anndadizt. Sidan toc Olafur rikit 
ok biellt binni somu uirdingu uid Eymund, seorn 
fader bans bafdi giorl. En er Eymunur uar rosk- 15 

inn, pa minntizt Ltann lwrma sinna, pu.ial bann 
sa huern dag sinar eigur fyrir augum sier ok _l:>oll
izt suiptur aJlri sromd, j:>uiat kongr toc alla skalla 
af eignum hans. Olafur kongr atti dottur er Ingi
gerdr biet. Pau Eymundt· unnuzt micil fyrir framd- 20 

semi saker, puial bun um· uel al sier um aHa hluti. 
Eymundr uar micill madur uexti ok rarnur at afli 
ok hinn bezsti riddari. Eymundr hugsar nu sitt 
mal ok j:>otti seinlig leidretting sinna barma ok potti 
betra at bida bradan dauda enn lifa uid skemd. ~5 
Uerdr nu j:>at bans rad, al pa er bann uard uar 

1. fmm{ö!' brullnupit ett felakrivet blu. brullaupit saknas 
i D. 3. Par saknas i D. 4. hofpingiana: hofdingia C, 
höfdingia D. ueril uid kong : vit bann verit D. 5. D 
tillägge1· .ok" före Epler. 7. IIakoni jat·li: Illlkone TJiadn
jarle D. 8. al(1) saknas i D. at dt·api jleira: ad j:>vi at 
drepa j:>ll D . 9. eigi felskt·ivning för eigu eller eign; eigu 
C, eign D. 12. uegs: öx D. 15. uar: vard D. 19. eign
um: eigum C. 20-21. fnendsemi: frrendsemis C, D. 22. 
madur saknas i C. 24. ok(1) saknas i D. 25. dauda: bana 0. 

1• 
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uit, at xij menn af hird kongs bofdu farit epter 
skatti j pau hierut ok riki, er fader hans hafdi 
att, pa fer hann med xij menn a pann skog, er 
leid peira la kongs manna; ok baurduzt peir par 

5 ok uard pat hardr bardagi med peim. Penna dag 
binn sama for Ingigerdr epter peim skogi ok fann 
pa alla liflattna nema Eymund, ok uar bann po 
miog sar. Sidan liet hun leggia bann j uagn sinn 
ok ök bonum med sier ok liet grreda bann a laun. 

10 Enn pa er Olafur kongur t'ra pessi tidinde, kuaddi 
bann pings ok giordi Eymund sekann ok utlregan ur 
aullu sinu riki; ok er Eymundr uar heill ordinn, 
pa feck Ingigerdr bonum skip a laun, ok legzt bann 
j hernat, ok uerdr gott til fiar ok manna. 

15 [N]ockurum vetrum sidar bad sa kongr Jogi-
gerdar, er Jarizleifur biet ok ried t'yrir Gard(arikiJ. 
Hun uar bom#-m gefin, ok hun for auslur med bon
um. En er Eymunur spurdi pau tidindi, pa t'er 
hann austur pangat, ok lecur Jarizleifur kongur 

20 uel uid bonum ok pau Ingigerdr, puiat pa uar ofridr 
micill j Gardariki, puiat Burizleifur, broder Jariz
leifs kongs, geck a rikit. W id bann atli Eymundr 
v bardaga, en j hinum sidazta var Burizleifur 
bandtecinn ok blindadr ok fmrdr kongi. Par feck 

25 bann öf fiar j gulli ok silfri ok margskonar ger-

4. la; D tillägger: um. 5. pat saknas i C och D. 8. 
miog sar: sär miog C. j uagn sinn: ä sinn vagn D. 10. 
pa er: pa D. 11. sekann ok utlrogan: utlrogan ok sekan D. 
ur: af C. 14. uerdr; C och D tillägga: honum. 15. [N]ock
urum; tom plats for initialen. 17. hun for: för hun C, for 
hon D. 18. spurdi pau tidindi; ordställningen genom rättelse 
av avsk1·ivaTen frän: pau tidindi spurdi. fe1·: för C, foT D . 
19. bann i margen med invisningstecken. tecm· (nästan 
oläsl.): tok D. kongur saknas { D. 21. puiat: pvi C, D. 
25. öf: ofur C, D. D sakna1· "ok" framför silfri, C och D 
framför margskonar. 
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simum ok godum gripum. Pa sendi Ingigerdr menn 
a fund Olafs kongs, faudr sins, ok beiddi, at bann 
greti upp jarder prer, sem Eymumdur atti, ok vreri 
peir satter helldr enn bann retti hers uon at bon
um; ok matti suo kalla, at pat lof fengiz. A pui 5 

meli uar Eymundr j Holmgardi ok badi opt bar
daga ok hafdi sigr j aullum ok uann aptur micit 
skattland under konginn Pa fysti Eymund at 
uilt:a cigna sinna ok hefer micit lid ok vel buit, 
11nial huorki skorli til fie nie uopn. Nu for Ey- 10 

rnundut· m· Gat·<.lariki med micilli sremd ok uird
ingu af allri alpydu ok kemu1· nu til Suipiodar ok 
sezt at riki sinu ok eignum, ok braU aflar bann 
sier kuonfangs ok frer riks mannz dottur, ok gat 
bann uid henni einn son, er Ynguar biet. Petta 15 

f'ra Olauur suia kongr, at Eymundr var uid land 
kominn med myclu lidi ok nogum fiarblut ok hafdi 
sezt j pau riki, er att hafdi hans fader ok peir atta 
hofpingiar, ok potti honum micils um uert, en 
treystizt po eigi at at giora, puiat huer dag heyr- 20 

er bann morg ston·rede [f'ra] Eymundi saugd; ok 
sitia nu huorer um kyrt, puiat huorgi uill tilhneigia 
uid annann. Eymundur situr nu j riki sinu, skip-
0/1" t>ui ok slyrer, sem kongar eru uaner, ok rexlar 
riki sitt; puiat bann giordizt fiolmennur, Hann 25 

3. sem: erD. atti: rotte D. 4. saUet· : srotter D. 
5. kalla: kailast C, kallaz D . pat saknas i D. fengiz 
z av utrymmesskäl ovctn(ö1· 1·aden. 5- 6. fengiz-na1·: feing
ast (feingiz D) il pvi mäle, var C, D. 6-7. opt ba1·daga: 
ma1·ga1· orrostur D. 8. skaltland: skattgialld D. 10. puiat : 
pvi D. 15. hann saknas i C. 18. aU-fader: fade1· hans 
hafde ätl D. hans fader: fader hans C. 19. honurn: 
pad D. 20. huer skl'ivfel (Öl' hue1·n; huorn C, D . 21. slor
rrode: störvirke D. 22. huorer: huorutvegger C, hve,·u-
tveggio D . 24. kongar- uaner sä gott som oläsl. eru: 
voru C, D. D tillägge1· so efter rexlar. 
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liet reisa sier haull micla ok bua uegliga ok he1ld
ur par bord huern dag med myclu fiolmenni, lnti-
at bann hafdi marga riddara ok nogan I skipaher. 4.!)v 

Situr bann nu um kyrt. Vex Ynguar nu upp 
5 heima med fodr sinum, par til al bann uar niu 

uetra gamall. Pa bad Y nguar fodr sinn al fara a 
fund kongs ok annara hofpingia j Suipiod. H.ann 
lcyfdi honum al fara ok bio ferd hans med sromd. 
Ynguar loc hialrn fodur sinn, er hann alli bczlan 

10 - ha.nn ua·r gullrodinn ok sellwr gimslei num , 
ok suerd gullbuil, ok margar hafdi hatm a<lmr 
gersimar. For Yn{}1.tar nu med fiml.anda rnann 
f.ra fedr sinum, ok uoru aller peira heslat· bryni
ader ok so peir sialfer ok skialldader, ok hofdu 

Hi gyllta hialma ok oll uopn gulli buin ok silf'ri; olc 
uid so buit lid fer hann auslan eflet· Suit>iod. 
Spyrzt nu uicla lil fenlar hans, ok smk ia hof'l>iu~i:u· 
vida j rnöl hom.tm ok hioda hon1w1 l.il uoizlu . lla111.n 
peckizl prt.t, ok gol'a J>eir howMm godar giafet·, cn 

20 bann peim . Nu fer Ynguars fnogd uida um Sui
piod ok kcmu,r lit cyl'lla Olafi kongi. lla,nn at.l.i 
pann son er Aunundr h·iet ok uar hil ua1nzla 
mannz efni o/c cig·i fiar·ri jal'na.lldri Yn!JU.M&. J lnn1't, 

1. haull; D tillägger: eina. ok bua ue nästan oläsl. 
2-3. puiat: pvi D . 4-5. upp heima: heima upp D; UJJP 
saknas i C. 5. med: hiä D. at saknas i C och D. ua.r: 
er C. 6. uetra: ära D. gamall saknas i D. htu.l : hidtw 
D. al fa1·a: ad bann mrotle fant D. 7. o), a11nnra Sui-
j)iod saknas i C. 9. sinn skrivfel för sin~; s i,jns C. syu~ !), 

10. gimsleinum: geirn- D. 11. ok mat·gat· hafdi bann: 
margat· hal'di hann ok C. 12. nu sahLas i D. 1(;, Iid 
saknas i C. och D. fet·: for: D. auslan: wsl.ur D. 17. 
Spyrzt: ok spyrsl. D . uida saknas i D. l'enlnr : fe1·da 
C, D. 18. IIann: enn hann C. 19. en: ok C, D. 20. 
Ynguars frrogd: frrogd Ingvars D. 23. JiatTi: firorre C, 
Iiren-e D. 
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bad fodr sinn at fara a möt Y nguari, framda sin
um, ok fagna honum med sremd; ok pa hann pat, 
er hann bad, ok for j mot Y nguari med micilli 
sremd, ok vard par fagnafundr micill. Sidan fara 
peir til kongs t'undar, ok geck hann j möt peim 5 

ok fagnadi peim vel ok Y nguari ok leider bann j 
holl sina ok setti hann hit nresta sier ok bad hann 
1engi med sier uera uelkominn ok allt hans foru
neyti. Hann kuezt par mundu dueliazt um hrid. 
Sidan ber hann t'ram pa gripi, sem fyrr uar getit: 10 

hialminn, suerdit, ok mcellti suo: "pessar· giafer 
sendi fader minn pier til styrks fridar ok fastrar 
uinattu." Kongur toc packsamliga uid gripunum, 
enn kuad Eymund cigi sier sent hafa. Par uar 
Y nguar pann uelur· allann ok uar bezt uirdr· allra 11l 

manna af kongi. Al uorc biozl Ynguar lil heim
ferdar ok Aunundur med honum. Pa gaf kongur 
Ynguari goda.n hesl ok saudul gylllan ok skip fag-
1-trt. Nu fer Y nguar ok Aunundur a but·t med 
gödu yferlreti af Olafi kongi ok fara nu lil Ey- 20 

mundar. Ok er peiL· ko1na a bm Eymundar, pa 
uar honum sagt, huerer komner voru; cn bann 
liet eigi, sem bann heyrdi. Nu koma peir at boll
inni, ok uilldi Aunundur af baki stiga, enn Y ngu
ar bad pa rida j hollina. Peir giora suo, at peir 26 

1. Yngua.ri saknas i C. 4. faguarundr: l'agnadad'und-
ur C, D. Sidan: SijdM C. (\. peim vel ol' Ynguari: vel 
Tngvat·e G, vel Ingvat·e D. leider: loiddi C, leidde D. 
8. allt saknas i D. 9. kuezl : qvadz D. mundu: munde 
C, D. 10. her: bat· D. sem:. er C, D. 11. suerdil: ok 
suerdid C, D. 12. styrks: slerks D. 13. gripunum: gi6f-
unum D. 14. eun: o/c D. 18. "olc" ft·a.mföt· saudul saknas 
i C och D. 21. Eymundar: hans D. 22-23. hann-
heyrdi : hann Iet sem hann heirde eckj D. 25. C, D tillägga 
nu efter giora. 25-8, 1. at peit· rida: olc rijda D. 
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rida allt innar fyrir hasreti Eymundar. Hann 
heilsar peim vel ok spyr tidinda, edur pui peil' 
dirfclizt at fara med suo myklum styr, at rida j 
holl hans. Pa suarar Y nguar: "pa eg kom til 

5 Olafs kongs, geck bann j möti mier med alla hird 
sina ok fagnadi mier uel ok uirduliga, en pu uilll 
nu aunga sremd giora hans syni, er bann sreker 
pik heim. Nu uiltu, at fyrir petta reid eg j hoU 
t>ina." Pa sprall Eym1tnd1-tr upp ok loc A um-tnrl 

10 j fang sier af hcslinum ok kysli hnnn olc sctl i nidr 
ok Jnrad alln skylldu honum piona innan hallnr. 
Sidan f/rorJdi Ynou-ar giafernnr fodm· sinum, l>:t'l' 
C'l' lwmt saorti, al Olaftw kongu.r ha(d-i scnl hon-
1WI lil faslz frülar. Er pat bestur ok saudoll ok 

lr. skip. Pa sagd'i Eymundur, at Olafr kongur hafdi 
eigi honum sent, en po lofadi hann miog, at h<Mnt 
hafdi suo u·irduligar giafer gcfit Y11!f11Wri. Var 
Anmtndur p:n· pan11 u<'lur. Al. um·i hiozl hmm 
heim al frwa olc y nvn(l,r llled honu,lll. l>a gdr l•:y-

2(, mu.nrlm· Au111~.nri'i hauk l>a1w , at gullz lilur uar a 
fiodnan; olc fnt·a pcir hu.rl uid suo huit ok koma 
a fund Olafs kon{JS, ok l'agna.t· hnnn peim uel olc 
uenlr fC'ginn peira apb4.rknomu. l>a l':~• rdi Aun
u.nd1t1' ho11.1Wt hankinn olc l<uad l~ymnnrt hafa ha.nm, 

1. inna1·: jnn C, inn D. hasreti: srete D. 2. pui: 
hvij C. 3. dirfdizt: dyrfiz D. myklum: micenn D. 4. 
hol! hans: hans holl D. j)a surwat· Yngna.1·: TngvM ro.rrgd 
D. 6. "o lc" (1·rrm,för f'n gnndi Ra ]rna R i D. 10. nf hoslinul?b 
salma..~ i D. se lli nidr; C l illi(qger: hi:\ ~ie1·. 13. ha.ftl:i: 
hefdo C, D. sonl : gcf'it D. 14·. C ocll D Ralcna "ok" fram-
för snudull. 15. hnfdi: hefdi C, hofdo D. 16. eigi hon-
um: bon.um ei D. 17. hnl'di: hofdi C. uirduliglll': ~IOmr 

D. 18. Al uori: enn vmm vorid C. 19. heim : b1wl C. 
20. at: er C, D. 2!. peir salcnas i D. 22. ok l'n:-:nar ..:... uel 
saknas i D. 23. uerdr; D tillägger: hann. 24. hn fa harm: 
bann hafa C, D. 

YNGVARS SAGA 9 

sendan honum. Pa rodnadi kongur ok kuad Ey
mund hafa matt nefna sie, pa bann gaf haukinn. 
.,Enn po kann uera, at hann bafi pat hugat." 
Nockuru sidar kallar bann til sin Aunwnd ok 
Ynguar ok mrellti: .,nu skulu pit fara aplur ok & 

frera Eymundi pat, er eg gef honum; enn pat er 
merki, puiat eg heti eigi suo adrar dyrdligar giaf
er at gefa honum, sem pessi er. Pat fylger pui. at 
sa mun jafnan synt sigr hafa, er pat er fyrir borit, 
ok skal pelta uera sattarmerki uor a milli." Nu 1() 

fwra peir aplur ok fwrdu Eymundi merkit med 
uingiarnligum ordum kongs. Eymundur toc pack-

50r samliga uid giof kongsins ok kuad pa skiott skyllldu 
aptur fara ok bioda Olaui kongi til sin ok mrula 
suo: .,Eymundr pion pinn bydr pier lil ueizln med t5 
goduilia ok kann llauck, al pu fMcr." Peir foru 
ok fundu Olaf kong ok saugd1t honum bod Ey
mundar. Pa uard Olafur kongttr hardla feginn 
ok for med myclu fiolmenni. Eymundur toc vel 
uid hon.um ok med micilli sromd, ok mrolllu peir 2() 

til fastrar uinaltu med sier ok hielldu vel. Sidan 
for kongur heim med godum, giofum, ok ua.r Y ngu-
ar jafnan med kongi, puiat bann unni honum 
eigi minna enn sinum syni. Ynguar var micill 
madur uexti, urenn ok sterkr ok bia.rtlitadur, uitur 2& 

ok mälsniallr, milldr ok slorgiofu ll uid sina uini, 
enn grimmur uid sina onini, kurleis olc binn hrad
ligzsli j aullu uidhragdi, suo sem uitl'cr menn 

l. sendan: sond l D. 2. pa: .Pa erD. 4. Nockuru; 
N i ma1·gen. 7. suo 1Hlra1·: adrar ~o C, D. 9. synt möj-
ligen överstrulcet av ctvskrivat·en, ehw·t~ ,qtt·eclcet över det samma 
nu är myclcet svagt; salcnas i C och D. 19. myclu salcnas i 
D. 19-20. toc vel-smmu: "ok" salr.nas i C, vel och "ok" i D. 
23. jafnan med kongi: med konge jal'nan D. puial: pvi D. 
27-28. lll·adligzsti: hardligasto C, hMdaze D. 
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hafa honum til jafnat um atgiorfi uid Styrbiorn, 
framda sinn, edur Olaf kong Trygguason, sem frreg
azstur madur hefer uerit ok mun vera a nordur
laundum um alldr ok refi, bredi fyrir gudi ok 

5 monnum. 
(P]A er peir frrendr uoru frumuaxta, Aunund

ur ok Y nguar, uar su piod j missretti uid Olaf 
kong, er Seimgaler heita, ok hofdv ecki skatt golldit 
um hrid. Pa sendi Ola{wr kongu,r Aunund ok 

10 Y nguar med .twimr· skipum al heimla skalt. Koma 
peit' uid land ok slefna ping uid lnnzmenn ok 
hcimlu par skall af kongi peira. Syndi Ynguar 
par llt'icla algiodi j sinni m:llsnilld, suo al kongi 
ok morgum audrum hofpingium syndizl ecki annat 

15 rad enn giallda skattinn, sem til uar kallat, fyrir 
utan iij hofpingia, pa er regi uilldu fylgia kongs 
radi ok baunnudu at giallda skalli nn ok dro~u litl 
saman. Enn ct· kongrinn heyrdi t>eira l.ill.cciur·, 
bad hann t>a A tmund ok Y nguar he1·iazt uid l>a, 

20 ok feck peim Jid. Peir baurduzt, ok uard par micit 
mnnnfall, adr t>eir flytlu hofpingiarner. J peim 
flolla uar sa lecintl, e1· rncsl hafdi j mot i sl.adit, al 
skallinn skylldi giall<.la, ok foHlu twir hann upp; 
en ij kuomuzl untlan. l?wir locu t>ar miclar· cigur 

~5 al herfangi ok hcimlu ul skalta aHa ok fara U'id 
suo buit aptur til fundar uid Olaf kong ok frerdu 

1. til: vit D. 2. sinn saknas i 0. sem : or C, D. 
4- f>. hrodi - monnum sak?taB i D. 6. LPJA; tom plats (ö1· 
initialen. frrondr: fosllwa•dtw D. 8. Soimgalor: Somi-
galer C, Semigalet· D. 1). D tillägget· lla framför Aunund. 
10. skalt: skallinn 0. D. 12. hoimlu: heimla C, D. s lmtl : 
skallinn D. 13. rnicla: micit D. 14. mOt"gum och hollJ-
ingium saknas i D. 15. rad salmas i D. 19. hel'iazl uid 
j:>a: vit j:>ii beriaz D. 21. adr salcnas i D. 22. uar: vard 
C, D. j moti slad it : rnötstadit C. 23. giallda: eij giallda 
C, ei greida D. 

YNGV ARS SAGA 11 

honum micinn fiarhlut j gulli ok silfri ok godum 
gripum; ok hafdi micit aukizt uirding Y nguars j 
pessi ferd, s1w at lwngur setti bann yfer adra 
hofpingia j Suipiod. Ynguar toc sier frillu ok gat 
uid henni son pann, er Sueinn biet. Med pessi 5 

uirdingu var Y nguat· med Olafi kongi, par lil at 
bann var xx. Pa ogladdizt bann, so at bann kuad 
alldri ord fra munni. A pui potti kongi micit 
mein ok spyr, huat uelldr. Y nguar suarar: "ef 
l>iM· t>iker mein at ogledi minni ok pu uillt mier 10 

suo uel, sem pu lretur, pa gef mie1· kongs nafn 
med tign." Kongur suarar: "hueria hluti adTa, 
sem pu beider, j tign edur fiarhlutum, mun ek 
giora; enn petta ma ek eigi, p1-f,iat ek er eif)i 
uitrari uorum frrondum, ok Cif)i kann ok bclur ok t:l 

uorer fyrri f'Tamdur." Pessi 111 u lut· ua,rd peim L'il 
sundrpyckis, puial Y nguar bad jafnan kongs nafns 
ok feck ei gi. 

[P]A biozt Y nguar ur Jandi al leiht sier~vl
lenzs rikis ok valdi sier lid ur Ja.ndi ok pr'iatigi 20 

skipa aull alskipul. Petla ft·a nn Olaf1J,r .. Jwn[J1A,r, 
at Y nguar var ferdar buinn, ok sentli menn a fund 
Y nguars ok bad bann dueliazt ok piggia kongs 
nafn. Y nguar kuadz pat mundu pegit1, hafa, ef 
pess hefdi fyrr kostur verit, enn kuezt nu ~buinn 25 

2. uinliug: l'rrogd D. H jmr til a t : !Jat· til D. 7. xx : 
tvijlngur 0, xx IIra D. so al: so D. !). st,at·ar: sagde 
C. 12. sua1·cw: mrellle D. 13 sem: som ad C. 15. ok (2): 
enn 0, D. 17. kongs nnf'ns : vm (nm D) Jwngs naf'n 0, D. 
18. olc: cnn C. 10. I P lA; iom plats (öt' initialen. 19- 20. 
vtlenzs : üllcndskls C, ullendsks D. 21. nu salmas i C. 
22. ferdar buinn: fe1·dbuinn C; aiiJUonn D (möjligen~ ha1· ferd
ar stätt i margen och skudts bol't ). 23. Y ngua1·s: hans D. 
24. mundu: munde 0, mundi D; D tillägger: l)jt·it· lamgn. 
25. fyrr saknas i D. 
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at sigla, pegar byr gef'ur. Litlu sidar sigldi Yngu,
ar ur Suipiod med xxx skipa, ok logdu eigi (yrr 
seglin, enn peir kuomu j Gardariki ; ok toc Jariz
leifur kongur uid honum med miciJJi smmd. Pat· 

5 uar Y nguar iij uetur ok nam j:>ar marg:u· lungur 
at tala. Hann beyrdi umrredu a pui, al iij fir 
fiellu austan vm Gardariki, ok uar su mest, sem 
j rnidit ua1·. Pa for Ynguar uida nm ausl.u,rriki 
ok frelti, cf nockur mad'ur uissi , hundan su a fielli; 

10 cnn cngi kunni l>al at scgia. I>a hio Y1t{J1Ul-t' l'erd 
s ina vr Ga,rdariki ok mllladi at rcyna olc lwrtna , 
lcngd ar l>essar·a1·. lln?l,n licl. his/cu,p uigia siet· hol 
iam ok linnu . l•'ioret· menn cru nefntlet· llled Y ngu
nri til ferdar: Hialmuigi ok SoLi, Kelill, er kalladr 

15 uar Gardaketill -- bann uar jslenzkur - , ok llall
dirnar. I Epter pat hielldu pe'irj ;lna lll('(llxxxj r. tv 
skipa ok snyr Y ngu,at· st.nuf'n u'm j a usl u I' ok lagdi 
r1gt U'id, al cingi sl<ylldo a l<tnd g<:tn!fn ul.art hnns 
leyfi. En er IIOCkur f'awi , tm skylldi Sil lala haund 

lW nd1_"1. f()l. M(tdw· sky lldi uaka um noll a hueriu 
sl< ipi. J>a (J1" lwil' hof'rtu f'aril noclcum hrid opl.ft' 
artni, or frn l>ni sagt., al. Kelill all.i vord al. hallda 
oina nol.l, olc t>ol.l.i honu,Jll lamgl., tm er al!>ydwn 
sual~ ok fot·uiltnadi hmtn a laml al. w~n!Jn al. soazl. 

25 vm, ok var<.l geng'it lengra cn hann mtladi. llann 
nam sladar ok hlyddizt um. Bann sa fram fyrir 

2. lll' S uij1iod : i lml'l D. logdu : htlf.\"dll /). :l. SOf.\" lin: 
sogl D. kuomu: korna C. l'i. iij uoltw : i iij vol1w 
D. l1a1· salcnas i C och J>. (;, llann hoyrdi hoi nlc 
hann D. umrrodu: vmmnotltt?' C, umrm<ltw D. a !IUi : 
um pad D. 9. rn cul1w salcnas i C. J:l. FiorC?· : ltl D. 
J4.. Kelill: ok Kclill C, D. Hi. [xxx]: xxx C, D. I!J . 
leyJi. En nästcm oli.isl.; lcylis G, Ieifis D. 2.t. soaz l ; a (u,·
sprungligen nteglömt?) ovan(ÖI' mden. 25. vanl gengit: vard 
bonum geingit C. 2G. um; ä D. 
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sie bus eitt batt ok geck pangat til ok inn j busit, 
ok par sa bann silfurketil yfer elldi, ok potti pat 
undarligt. Hann toc ketilinn ok rann a leid til 
skipa, og er bann hafdi farit um brid, sa bann 
a bac sier ogurligan risa hlaupa epter ser. Ketill 5 

greddi pa ferdinni, ok dro po saman med peim. 
Hann setur nidr ketilinn ok toc ur baudduna ok 
hleypur pa, sem bann ma, ok sier po aptur stund
um. Bann sier, at risinn nemur stadar, er bann 
lwmnr al katlinum. Gengr bann stundum al bon- 10 

um, enn stundum fra; toc po upp loksins ketilinn 
ok geck til hussins. Eu Gardaketill geck til skipa 
ok braut sundr bodduna ok lagdi j fötakistu sina. 
Enn um morguninn, er menn uoknudu ok gengv 
a land, pa sau menn slod liggia fra skipunum, 15 

puiat daugg hafdi fallit, olc sogdu Y nguari. Rann 
bad Ketil segia, ef bann hafdi par faril, puiat 
bann kuad aunguan annan til, ok kuezl eigi 
mundu drepa hann, ef bann segdi bit sanna til. 
Hann sagdi ok bad siet· liknar fyrir ohlydni ok 20 

syndi bonum hodduna. Y ng1",ar bad bann eigi 
optar suo giora, ok srettuzt at pui. Sidan sigldu 

1. til saknas i C och D. 2. "ok" saknas fmmfö,· jlat· i 
C och D. 5. Fram(ö1· risa ett säsom felakti,qt underp1·ickat h. 
6. greddi pa ferdinni: greiddi jlll fenlina C, grcidde jlll fen.l· 
ena D. 8. l)a sem hann 111:1: nu merl hana D. ok s iet· : 
enn leit C, ok loil D. !l. ncnwr: nam D. JO. komttr: 
kom D. bann salcnas i C. 10- 1 t. hontun salcnas i D. 
13. "ok" saknas (ram(ö1· braul i C och D. Jagc!i: Iet D. föla· 
kistu: falakislu C, fala kizu D. a. Enn; E i margen. 
15. sau; möiligen sva,qa spär av aksent över a. 17. hafdi : 
hefdi C, befde D. par fa1·il: fMid Pat· C. 18. kuezl: 
qvadz D. 18- 1!). olc kuezl- sanna til salcnas i C (skrivaren 
har hoppat frän lil r. 18 till lil r. 19). 1\1. mut1du: munde 
D. til saknas i D. 20. fyrir ohlydni salcnas i D. 
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peir marga daga ok um morg hierut ok par til, at 
peir sau annann sid ok lit a dyrum; ok af pui 
skiJdu peir, at peir fiarlregduzt sin hierut edur 
laund. Einn aptann sau peir langt fra sier, sem 

5 halft tungl stredi a jordunni. V m nottina epter 
hiellt Ualldima,r uord. Rann gengur a land a leit 
pess sladar, et· peir haufdu sied. Hann kom at, 
par sem upph:.cd uard fyrir honum, su er gullz
lil1~r uar a ; ok sa ha,nn, huat p1~i olli, puial r>ar 

Hl uar alll. l>akil ormum. Enn fyrir [>Ui al ~eit• suouo, 
j:>a riclli hann spiolskopli siU. pnr lil, sem cinn 
gullhringr va.r, olc dro hann al siet·. l>a ualmadi 
oinn yrtnlingr ok ualdi sa pegat· adra hia sier, 
unnz iakulus var uaklur. Pa skundar Valldimar 

1!l lil skipa ok sagdi Ynguari hit sanna allt. Nu bad 
Ynguar menn uid buazt orminum ok leggia skip
unum til annarar ha fnar vm tmera fl na; olc S1.tO 
giora peir. Sida.n sea t>ei•· hr:ndiligun drekn fliugn 
pangal yfer flna . MMgrw fflluzl. fyrir hrmzlu saker. 

20 Ok et· iakulus kom yfer skip pat, sem prestar ij 
sl.ynlu, t>a spio hann so cilri, al brodi tynduzl skip 
ok menn. Sidam, llo ha.nn applur yfe1· tHJera f\.na 
lil sinna slaudua. Sida.n fer Ynnuar mm·ga daga 
pler anni. l>a hofuzt upp borger olc slorM hygd-

1 . • ok" framför um saknas i D. 1-4. ok par til-
hierut edur laund saknas här i D; i stället har denna hand
skrift efter ordet jordunni r. 5: peir sau ok annan sid ok 
Jil il dijrum, af pvi skylldu J:>eir ad peir fiarlregduz syn 
Jond og het·od. 4. sem: sem ad C. 7. baufdu sied; 
C inskjuter före sied ordet petta, D ordet tungls mynd
ena. 7-8. kom at, par: for pangad D. 11. spiol
skepli: spiölsknpl D. 12. var: lä C, D. 15. allt: lil D. 
16. menn: menn syna D. ot·minum: ormuuum C. 17. 
annarar hafnar: annara hafna D. 19. Ma.rger fllluzl: ok 
fälust (fäluz D) pä marger C, D . 20. kom; D tillägger: 
yfer il.na. sem: er C, D. 21. eitri; förkortningstecknet 
otydligt. 23. Sidan; S i margen. 

YNGVARS SAGA 15 

er, ok pa sea peir agreta borg. Hon uar gior af 
huitum marmarasteinum. En er peir nalguduzt 
borgina, pa sau peir micinn fiolda kuenna ok kall
manna. Peim potti micils um uert fegurd pa, sem 
par uar, ok kucnna kurteisi, puiat margar uoru 5 

agretligar synum; po bar ein af aullum bredi t'yrir 
bflnadar saker ok fegurdar. Su hin uirduliga kona 
tciknadi peim Y nguari, at peir srekti fund hennar. 
Pa geck Y nguar af skipi ok a fund peirar hinnar 
tiguligu konu. Hun spurdi, l.lllerir peir vrori, edur 10 

huert peir giordizt. En Ynguar suarar aungu, 
puiat bann uilldi freista, ef hun kynni fleire tungt· 
al. lala; ok suo reyndizt, at hon kunni at tala rom
uersku, pyuersku, donsku ok girszsku ok margar 
adrar, er gen[lU utn auslurucg. En er Y nguar 15 

skildi hana !)essar lungr mmla, pa sagdi bann 
henni nafn sitt ok spurdi bana at nafni, ok huerr-
ar tignar hon ureri. "Eg heiti Silkisif," sagdi hun, 
"olc em ck drotlning j:>essa lanz ok rikis." Pa baud 
lwn Y nguari l,il borgar lllCd sier ok ollu I idi hans. 20 

llatm l>H pn,t. l•:n horgarmenn laca skip ~eit·a med 
r, 1r nullum rcitla olc baru upp under borgina. I Yng1.tar 

bio eina haull aullu lidi sinu ok lugti hana uann
liga, puiat fullt uar af blotskap allt mnhuertis. 

2. nlllguduzl: uillmgdu:r. D. 5. jmiat: I>Vi D. 7. hin 
salcnas i D. R. fund hennar: hennar fund D. 9. peirar 
Halmas i c. n JO. l>eirar konu: hcnnat· D. 10. edur: 
ok D. 12. puial: ~vi D. 1-t. pyuersku: pijsku C, pyslm 
D. donsku: ok donsku C. Ft·amför girszku ett felskrivet 
pi, umlerstruket av skrivaren säsom felaktigt. girszsku : 
gl'isku C, D. 1&. adrat·: adrrw tungur C. 16. pa sakna.~ 
i D. sagdi: seiger 0. 19. ek saknas i D. 20. lil 
borgar: i borg D. 21. taca: löku D. peira: hans D. 
23. aullu: med 0llt~ D. 24.. af: mcd C. allt umhuerfis: 
umbverflz allt D. 
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Y nguar-· bad pa uid uarazt allt samneyti heidinna 
manna, ok ollum konum bannadi bann at koma j 
sina baull utan drottningu. Nockurer menn gafu 
litinn gaurn at bans mali, ok liet bann pa drepa; 

5 ok sidan treystizt engi at briota pat, er bann 
baud. Pann uetur var Y nguar par j godu yfer
lmti, pu.iat dt·ottning sat buern dag a tali uid bann 
ok hennar spckinga.r, olc sagdi huort peira audru 
mo·rg tidindi . Jafnan sagdi Ynuuar henni af al-

JO mmlli guds, olc liell henni uel .i skap su t?·u.a. So 
unni hun rn·icil. Ynanar-·i, al hun haud houu.m al. 
eignazl allt rikil ok kongs nafn, ok sialfa sie gaf 
hun at lyklum j hans vaJld, ef hann uilldi par 
slatlfeslazl. Enn ba,nn kuezt fyst uilia rannsaka 

15 leingd arinnar ok piggia pann kost sidan. Pa er" 
voradi, biozt Ynguar brutt, en bad drotlningu hoila 
sitia med sinu folki. Ynauar l'ot· j);u· l.il opler 
nnni, nt hann kcmur· al fo::;si mycluw ok J)t'<wng
mn gliul'rurn. l>a uoru hal'l'r haJllrar, s1w al peir 

20 drogu upp .i fosf um skip sin. Sidan drogu peir pau 
aplu.r a ;, na ok fm·u, s1w lengi, al j:>eir urdu wirl 
~cki uM·ir. En er a leid sumat·it, sau IH~'ir liolda 
skipa roa j m()l sim··. l>au uor·'u aull lwinglM.l. ok 
urnhuerfiss <IJ·ar fyr·ir honlnm. J>eir laugdu stw 

25 j mOl, al Ynguar alli cinskis kost nema bida j 
stad; puiat suo 1oru skip peira, sem fugl flygi. En 

1. uid salmas i C och D. 4. hans rnali: m;\lo hatHl D. 
6. )Jat' salcnas ·i D. 9. henni: ]?eim C. 9- 10. almrolli 
guds: guclz alrnmllo D. 11. micit Ynguari: . Ingvare rnicil 
C, Ingvm·e micit D. baud; d av utrymmesskäl öve1• raden. 
baud hont1m: hau hanu 0. · 13. at lyktum-valld: i han8 
valid ad liklwm D. 14. kuezt: qvadst C, qvadz D. 15. 
Pa; l' i margen. 16. heila: heima D. 19. Pa: ]?ar 0, D. 
20. skip sin: skipenn D. 25. bida: ad bida D. 26. ]?eira: 
Pesse C, pesse D. 
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adr en peir funduzt, reis einn madur up vr pessu 
lidi. Sa uar skryddr kongsskruda ok mrellti marg
ar tungur. Y nguar pagdi vid. Pa mrellti bann 
no0kur ord a girdzsku. Y nguar skildi, at bann 
biet Iulfur ok uar ur borginni Hieliöpolim. Ok er 5 

kongr uissi nafn Y nvunr·s, ok buadan bann uar 
kominn, edur huert bann giordizt at fnra, pa band 
bann honum med sier til sinnar borgar uetur
Jangl. Y nguar Jiet sier eigi brefa at dueliazt ok 
neitadi. Kongr skylldi bann pa lil paruislar pann 10 

uetur. Ynguar kund suo uera. skylldu. Pa foru 
peir til med lid sitt til bafnar ok gengu a land 
ok l.il borg{arJinnar; ok er peim uard aptur litit, 
sa v I wir, al hor·garmenn baru skip peira a berd
mn Hiet· upp under borgina, [>ar er l;:csa m:llli. 15 

J!a·r sau peir um uull slr<üli micinn blolskap. Yngu
ar bad sina menn uera bamrmkna ok l1·1.d'asla. 
Eina haull gaf Julfur peim, ok pann uelur gcymdi 
YntJU,M suo sina menn, al engi spillUzt af kucnna 
wirlskiplum erl1~r audrnm hoidnum dom.i. F:n j>a 20 

~Jt' l)eir fonf, naudsynia sinna, gen{J1t l)e•ir aluopn
••der olc lmslu haull i na a meänn. l<:ngi lll<tdu.r 
skylldi par inn koma nema kongt·. Ha.nn sal 
buern dag a tali uid Y nguar·, ok sagdi buor peira 

I. Fmmfiil' roiH elt fl'lRIC!'ivet I i, övet·stn!lcet av slwivat·en. 
2. skrytlllr: ldmdthw C, D. a. Y11gwt1': onn Tng-vM C. 4·. 
gü·dzsku: grisku 0, D. Ynguar sl<ildi: ok skildo lngvar 0. 
5. flieliOpolim: IIieriopolim D. 8. me~l siet·; D tillägger: 
at. f'cwa. 8 -!!. uolw·langl: volra1·- 0, D. !). dueliazt; C 
lillii,qge1·: l>at·. U- 10. olc noiladi salcnas i D. 10. hann 
jla lil (>aruislat·: hann lil lmrvislar j>ä 0. 12. lil salcnas 
e{le1· J?eir i C och D. "olc" sa/cnas i 0 och D. 13. "olc" 
(1·am.för t.il sa/cnas i D. uanl: var D. aplur lilit: lilit 
aplur D. J4.. al salcnas i D. ]?ei?·a : silt 0, D. 1.7. 
siua menn: menn syna D. 22. 0 tillägger so fmmför Engi. 
24. J.:>ei?'a salcnas i D. 

2 
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audrum morg tidindi vr sinu landi, ny edur forn. 
y nguar spurdi, ef bann uissi, huadan m su fielli; 
enn Julfur kuezt pat uita med sannleik, at hon 
fiell ur uppsprettu peiri, "er urer kaullum Lindi-

6 bellti. Padan fellr ok aunnr til Raudahafs, ok er 
par micill suelgr, sa er Gafi er ka1ladr. A milli 
siofar ok arinnar er nes pat, er Siggeum beitir. 
Ain fellr skaml, adr bon fellr af biargi j Rauda
baf, ok kauiJum uer par cnda beims. Enn i pessi 

10 ainni, er pu hcfer faril epler, liggia uli iUgiorda 
menn a :slorunt skipum ok hafa aull skipin hulin 
reyri, suo at mcnn hyggia pat eyiar, olc hafa a1Jz
konar uopn olc skotelhl, ok meir eyda peir monn
um med ellcli en uopnum." Enn borgarmonnu.m 

to potli kongr sinn enskis ga pess, er peir purftu, 
fyrir Y nguari, ok heituduzt at rel<a bann af rüc
inu, en taca sier annann kong. Olc er Y '»!J1Miir 

heyrdi petta, bad hann kong giora uilia lyds sins. 
IIann giordi suo. Kongr bad Y nguar, al bann 

20 ucilli honum Iid al beriazl uid brodr sinn. Hann 
nar l>eira mc.lltka.-r·c ok vcilli micinn oiafnad brod
ur sinunt. Ynguar hiel liducizlu, er bann frori 
aplur. 

I Alt lidnum uclri het.ldr Y nguar lidi sinu 
25 aullu hcilu ur ri/ci lulfs; ok er peir hofdu faril vm 

1. edut·: ok D. 2. spurdi: spyr D. 3. kuezt: qvadst 
C, qvadz D. sannleik: sannleika D. 4. fiel!: fielle C, 
l'elle D. 5. "olc" framföt· aunnr saknas i D. 6. Pat·: ]lad 
D. Gali: Gape 0, D. 7. pat: eitt C. Siggeum: Sygen 
D. 9. jlat·: llad 0, D. i (urspt·. uteglömt) tillagt övet· raden. 
10. uli : mat·get· C, D. 13. "ok" framför skotelld saknas i C. 
peir saknas i D. a. Enn; E i margen; ot·det saknas i C. 
15. pess-pud'tu saknas i D. 16. heituduzt: heilndusl vid 
C, heiluduz vit D. 20-21. IIann uar; C och D tilläggct]JVi 
föt·e Hann. 22. Ynguar biet: ok biet Ingvat· honum C, ok 
het Ingvat· honum D. 24·. [A]t; tom plats för initialen. 
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stund, kuomu peir at fossi einum myclum,. Af 
honum stod stormur so micill, at peir [urdu] at 
landi at leggia. En er peir kuomu at landi, sau 
peir spor ogurligs risa; pat uar atta feta langt. 
Par uoru so hafer hamrar, at peir mattu eigi j 5 

5tv feslum uppdraga skipinn. Peir laugdu f'ram med I 
biorgunum skipum sinum, par sem af sueif anni 
ok slmuminum. Uar par hlid litit a biorgunmn, 
ok gengu peir [par] a land, ok uar par slettlent ok 
blautlent. Y nguar bad pa fella uid ok giora grap- 10 

töl, ok suo giordu peir; tocu r si]dan at grafa, enn 
mwlltu dypt ok breidd dikissinn padan fra, er ain 
skylldi a hlaupa. At pessu uoru pei[r] suo, at 
al manudum skipli, adr peir mattu par skipum 
f'o,nt. Oie er j>eir hofdu lengi faril, sa peir hus 15 

eilt ok hlrmjdiligan risa llia suo illiligan, at peir 
hugdv, at fiandinn vmri. Peir urdu miog hrrodder 
ok badu Gud sier myskunnar. Pa bad Y nguar 
llialmuiga syngia salma Gudi til dyrdar, puiat 
lwnn uar klcrkr godr, ok hictu sex dregra fostu 20 

Jlled ba.mahalldi. Sidan geclc risinn bU1'l fra hus
inu annann ueg med anni. Enn er bann uar 
burtu, pa gengu peir til busins ok sau par ram
ligt uirki. Ok er peir gengu j husit, sau peir, at 

1. s luntl: hrijd C, D. lwomu: koma D . 2. lurdu] 
üve1·hoppat av avsk1'i'Vat·en; 01·det (inns i C och D. 5. j sak· 
nas i D. 7. biorgunum: hiot·gwn D . 7-8. anni olc 
sb·auminum: äinn or slraumiuum C; aenn i slrwmenum D. 
!). I.J>m·l salcnas i D . "olc" fmmföt· uat· saknas i C och D. 
s lelll en l: llelllondl D. 11 - !3. enn mrelltu-a hlaupa salcnas 
i C och D. !2. tlildssiun skdvfel för dikissins. 15. ]engi: ei 
leinge D. !5-16. hus eilt: cil.l micit .Hus D. 17. at tiand· 
inn voori: pad flandann vm·a C, pad flandann vet·a D. miog 
saknas i D. 20. dregra: daga C, D. 22. Enn; E i margen. 
23. burtu: j hurt geinginn C, i btwtu geingenn D. pa saknas 
i C och D. geng~t: foru D. 

"* 
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einn stolpi hiellt pui upp; bann uar smidadr ur 
leiri. Sidan tocu peir at hoggua stolpann vm
huerfis allt uid jordina, par til at husit skalf, 
pegar peir hristu. Y nguar bad pa taca stom 

5 steina ok bera til hussins. Peir giordu suo. E n 
e[r} appnadi, bad Y nguar pa ganga j uirkit ok 
fcla sie j reyr. Ok er a leid kuelldit, sau peir 
risann koma, fok} hafdi marga menn under bellli 
sier fesla. .I Lann hyrgdi vannliga ui·rkit ok suo 

10 husil; sidan maladizl hann. En er slund leid, for
uilnuduzl peir, hnat h(tnn hafdizl al, olc hey rdu lil 
hans hryl. micinn. ]'a bad Ynuuar ]>a j ln4-rl lactt 
sleina pa, sem t)eir hofdu pangal boril, ok baurdu 
slolpann, so al ofan fiell husit. Risinn brauzt um 

15 fast, suo at undan komzt annar fotu.r hans. Pa 
geck Ynguar til ok hans forunautar ok hiugou af' 
risanum fotinn med boloxum., rwiaL ltnnn uar S11.0 

hardr sem tre; ok er pni uM lokil , skildu j>eit·, al. 
l hann[ uwr <lawk f)eir dt·ogu fOlinn lil skips ok 

20 solllndn j huilasalll.i. I>eir fot·u nu par lil, at anni 
skylur j sundr, ok sca peir v eyiar hrrerazt ok fat·a 
a möl peim. Y nouar bad menn sina uidbuazl. 
Bann liel l.aca elld med uig<.lu ollzuü··ki. Bra.l.l. 
kom at peim ein oyin olc uoilli pei'm hanlu griol.-

25 hrid; enn peit· hlifdu, sier ok skulu j möli. En er 

2. Jeiri: leijr D. at: til ad 0, til ad D. 3. nllt. 
uicl jonlina, par lil: vid Jordina allt par til 0, vit Jonlona, 
alll jla?· lil D. 5. D tillägget· enn fmmför Peir gioruu. 1:1- G. 
en e[1·]: llegat· D. 7. reyr: reyre D. 12. Yngttar jla 
genom riiftelse lW avsk?"ivaren själv fdm pa Y nguar; .Pa srtlc
nas i 0 och D. 13. sleina: steinana D. sem: er n. 
14. Risinn; R i ma1·gen. 17. risanum: honwn D. l>nia t : 
pvi 0, D. 20. sollluuu; D tilläg,ger: bann. huil.asallti: 
hueijlesallte 0. 22. ;nenn sina: syna menn D. 2:3. 
uigdu: niju 0. 25. En er: olc erD. 
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vikingar fundu, at fast uar fyrir, pa tocu peir at 
blasa smidbelgium at ofni peim, sem elldr uar j, 
ok uard af pui micill gnyr. Par stod ok ein eir
trumba, ok ur henni flo ell[dur] micill a eitt skip-
it, ok brann pat a lililli stundu, suo at allt uard 5 

at faulska. En er Y n{}tta-r sa petta, harmadi bann 
skada sinn ok bad frera sier tundr med uigdum 
clldi. Sidan bendi bann upp boga sinn ok Jagdi 
or a streing ok liet korna a auruaroddinn tundrit 
med uigdum elldi. En su Or flo af boganum med 10 

elldinn j trumbuna, pa er slod ur ofninum; ok 
snyzt elldrinn a sialfa heidingia, ok bran a lillu 
augb·ragdi eyi[n med aujllu saman monnum ok 
skipum. Oie oru adt·ar eyiat·nar at komnar. Enn 
twgwr Y?t[)'IUW hoyi'(W s tnidbclg iablmsturinn, skaul 15 

hann uigdum clldi olc eyddi suo pui diofulsfolki 
med Guds fulllingi, al pat vard al aungu ulan 
faulska. Litlu sidar kom Y nguar til peirar upp
stt·elt.u, er ain fiell al'. Par sau peir dreka pann, 
al slikann ho{du j>e'ir eigi fyt·r sietl fyr'ir uaxlar 20 

~mket·, ok tnicil gull ligoia under honum. Pe'ir 
Jondv par skaml jfra olc geng1t aller a land upp 
ok kuomu par at, sem drekin uar uanur at skrida 

1 2. al hla~a: til ad blilsa 0. 2. sm idbelgium: 
HIIJI(l -(!) D. a. lllli : l>cim D. 3- 4·. ein eirlrumba: Eijr-
tnun!)ll ein (). 4·. "ok" salmas ft·amf(h· ur i D. 5. suo 
nl: so 0. tl 7. sn ]>e lta- s lmda sinn: sn slmua sinn bann-
ade hann D. 8. "olc" {'ramföt· Jagcli salcnas i 0. 9. lundt·-
il: lnndur D. 10. En: sva 0. 11. j lrttmbuna; 0 tilläg-
gcr "ok" ft·amför j. 13. augbt·agdi: auga- C, wga- D. 13 
- a. eyi[nl-skipnm: alll saman menn ok sldp 0; Eyenn ok 
alll saman skipit D. 14:. cru; 0 och D tillägga: nu. 15. 
smid-: sunu-(!) D. 16. bann; 0 och D tilliigga: ä. pil. 
18. kom: komsl 0. 18- 19. lil-uppsb·ettu {slcrivfel för 
-sprettu): par au uppsprellunne 0, par ad uppsprettunne D. 
20. eigi (yrr: alldrei D. 22. skamt salcnas i D. upp 
saknas i D. 
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til uazs. (Su gata] uar bardla breid. Pa bad 
Y nguar, at J:>eir sredi sallti epter gautunni ok draga 
pangat risafotinn, ok kuezt pat rettla, at par 
mundi drekinn at dueliazt um brid. Peir uoru 

5 bliodlater ok leitudu sier brelis. En er su tid uar 
komin, at drekinn uar uanur at skrida til uazs, ok 
er bann kom a gotuna, sa bann, at saUt uar a 
gotunni fyrir honum, :ok toc bann at sleikia; ok 
er bann ko~m par, sem risafoturinn la, sualg hann 

10 bann pegar. Jlann na-r· nu lengr a uoginum, enn 
bann alli uanda til, t>?-~,ial pr·ysuar lmat·f hann 
afl~w at dreclm, pa bann uar rnidlcidis. Knn 
Ynguar ok foruncyli hans foru til bmlis drekans 
ok sau par micil gull ok so heitt sem nyrunnit j afli. 

15 Sidan hiuggu j:>eir af staupinu med bolauxum, ok 
uar pat öf fiar, er j:>eir fengu par. Pa sau peir·, 
at drekinn nalgadizl. Sneru peir a hu,rl med micil 
fic ok ffllu pat. Par· uar r·cy1·i u:tx'it. Y ngnar ha.d J fi2•· 

j)a ccki foruilnazl vm drd\ann. l>eir giordu, se·m 
20 hann haud, utan f'aer rnenn stodu ok sau, al drek

inn vard j I Ia u'id skada sinn. IJann reistizl a 
spordinn ok liel, sem !nt madur hlislrar, olc sne~r-

L uazs: vnlus 0, D. 2. srodi: siide 0, siie D. eple1· 
gautunni: ii gÖluna D. dmga: drage D. 3. kuezt: 
qvadst 0, qvadz D. 4. D tillägger nu e{te1· uoru. 5-6. 
lJal' komin: kom D. 6. uazs: vatns C, D. "ok" saknas 
i D. 7- 8. a gotunni fyl'i1· honurn: ä säd D. 9. pa1·: 
par ad D. 10. J?egar saknas i 0 och D. Hann; IJ i 
margen. 11. uanda: vana C, vana D. 12. midleidis; D 
tillägger : kominn. 13. foruneyti: f01·unwtar D. 14. "ok" 
{ram{61· so saknas i D. j: af D. 16. öf: of~w 0, D. 17. 
nalgadizl: nalrogdoz D. a hurt; D tillägge1·: med flyle . 
18. Par ua1·: J:>ar sem va1· D. 19. Efter d1·ekann ett ut-
Bk!·apat ord, tyclligen felskrivet. 20. sau: säu il 0. 
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ht j bring a gullinu. Peir sogdu sligt, er peir sau, 
ok fiellu sidan dauder nid1·. 

lE]Pter J:>enna atburd foru peir Ynguar a hurt 
ok kaunnudu nes pat, er peir uoru uid komner. 
Peir fundu par einn kastala ok sau par j standa 5 

micla haull; ok er j:>eir kuomu j baullina, sau j:>eir 
hana vel innan buna olc fundu par micinn fiar
hlul ok margar gersimar. Pa spurdi Ynguar, ef 
nockr uilldi par epter uera um nottina ok vita, 
huerra tidinda bann kynni uis at uerda. Söti kuezt 10 

pat eigi spara. En er apnadi, for Y nguar med 
lid sitt til skipa, enn Söti fal sik einbuerstadar. 
En er syd uar ordit, syndizt honum diofullinn 
mannz .asionu o7c mrellti: "Si.ggeus biet madur 
styl'lG· olc mallugur. llann alti priar drolur. Peim 15 

gaf bann micit gull. En er bann dö, uar hann 
par grafinn, sem nu sau pier drekann. Epter 
bann daudan fyrirmunde hin ellzta sinum syslr
um gullz ok gersima. Run spillti ser sialf. Renn
ar d:nmi ha{di aunnr syslerin, llin pl'idia lifdi 20 

peira lengzl olc Loc arf oplcr fodr sinn ok forrmdi 
pessa sladar, eigi al eins medan hun Jifdi. Hon 
gaf nafn nesinu ok kalladi Siggeum. Hun skipar 
hueria nöt bollina med fiolda diofla, ok em ek einn 

1. C tilliigger nu ejle1· sog du. sau; möiligen svaga 
spär av alccent över n. 3. lEl!>ler; tom plats för initialen. 
J?enna alburd: j:>ella C. 7. par: par .i C. !). vila i mar· 
gen mecl invisningstecken. 10. kuezl: qvac!st C, qvaclz D. 
11- 12. med-skipa: j burl til skipa med lid sitt C. 13. 
diofullinn: diofollinn koma j 0, diöfullen koma i D. Hi-
16. Peim gal' hann: ok gaf bann J?eim D. 17. Epter: enn 
efter C. 18. ellzta; D tillägge1·: systerenn. 18-19. sinum 
systrum: systrum synum D. ~0. 0 tillägge1· "ok" fram· 
för aunnr. 
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af peim, sendur at segia pier tidindi. En drekar 
atu brre kongs ok drotra bans, enn sumer menn 
retla, at pau se at drekum ordin. Pat skaltu uita, 
Söti, ok segia kongi ydrum Y nguari, at Haralldt· 

5 Suiakongr for fyrir longu pessa leid, ok forst 
bann j Raudahafs suelg med sinu foruneyti, ok 
er bann nu kominn hier til forrada; ok til uitnis 
[sa]ugu minnar er hier uardueitt merki hans j 
haullinni, ok ~kal Y nguar pa,t med sier bafa ok 

JO senda pat lil Su!ipJiodar, Lil pess al peir ga.n{ti 
eigi dulder, huat af kongi lHJira er ordil. l)at 
skallu ok segia Y nguari, al hann mun j l>essi 
deyia med myclum hlula Iids sins. En pu, SOLi, 
ert ranglatur ok trvlaus, ok pui skaltu med oss 

J5 epler dueliazt; enn Y nguar mun hialpazt af tru 
peiri, er bann bef'er til Guds." Pa pagnadi diof
ullinn, er bann bafdi petla mrolU. Alla nallina 
uar par pys micill olc kaU. En er mornadi, kom 
Y nguar j)ar, ok saudi Süli honum l>at, er bann 

20 I haf<.li I sied olc hcyrl. Ok er Soli hafd'i lokit sinni 
frasogn, at peim ollum asoaundum fieJl bann daudr 
nidr. .Nu lecur Y ng1-tar me1·kil, er slod j holl inHi, 
ok fer Lil sk ipa sinna sidan med lidi sinn. Snyr 
hann nu apl1-tr slaufnum olc gaf nal'n t>eim hinum 

!5 micla forsi ok kalladi BelgsOla. Pa giorduzl eingi lid-

1. al segia: til pess ad seigia C. 5. leid: fer·d D. 
Jl. dulder; D tillägger·: ad. 12. mun: mune C. j }>es~i: 
j J>essaro (j>essar·e D) Cerd C, D. U. ok trvlaus salcnas i 
D. J8. ka II: kÖll D. Eu; E i margen, nästan alldeles 
utplänat. J9. honum salc~tas i D. 20. [hafdi] över·hoppat; 
ordet (inns i C och D. Soli: hann D. 21. peim oll um: 
oll um j)eim C. 23. lidi s inu: sijnu Iide C. 24-25. nafn-
forsi: hin um micla fozo nafn D. 
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indi, adr enn peir kuomu j riki Hromundar kongs, 
er Iulfur biet audru nafni. Ok er peir sigla at 
borgi. j annat sinn Hieliopolim, pa lagdi Julfur 
kongur j mot peim fiolda skipa, ok bat Y nguar pa 
l~gia seglin, "puiat nu skaltu ueita mier lid j möti ::» 
Biolfi, brodr minum, er Saulmundur er kalladr 
audru nafni; puial hann sialfur ok syner hans 
aLta uilia rrena mic rikinu". Pa f'or Y nguar til 
borga1·innar, ok biugguzt til bardaga. Y nguar liet 
reisa stör biol ok aull sett ulan med buossum tindum 10 

ok broddum; par med liet hann sla herspora. Nu 
safna kongar bader lidi ok koma til pess stadar, 
er peir hofdu akue<lit sin a millum; ok er Y ngu-
at· llafdi u·m huizl, uar Biolfr· sinni fiolmennari. 
Jlllfut· kong" fylgli lidi sinu j möli brodr sinum. tr~ 

En et· huoruLuog.ain uO?"U huner, roplu peir heröp. 
Peir Ynguar hleyplu a pa hiolunum med aullum 
berbunadi, ok uard af pui micit mannspell, ok 
raufzl fylkingin. Pa kom Y nguar peim j opna 
~kiolldu olc drap I allla sonu Biolfs kongs, enn bann 20 

Hialfur llydi undan. Julfur kongur sölli cpter fast 
ok rak fiotlann, enn Ynguar bad sina menn epler 
dueliazt ok fara eigi suo langt fra skipum sinum, 
"at ouiner [ u01·er] megi peim na. Helldr tacit hier 

J. ll(lr onn: j>ar lil D. 2- 3. s igla - IJieliopolim: sigldu 
i annad sinn nd ßo,·gino I I ioriopol im D. 3. bo1·gi: IJo,·g· 
inne C. 4. fiolda sk ipa: <1 mo•·gum sk ipum D. bat 
Ynguar pa: pi\. bad ,Julfur D. 1>. }miat: l)Vi D. 7-8. 
hnnn-a lla: hans syne1· viii olc giill fttr bann D. 10-11. 
huossum-bt·oddum: s l örum lindttm olc hvOzum broddum D. 
13-U. Yngua1·: Jull'1tr D. a. um: nu D. sinni: sijnu 
C, synu D. J5. Jidi sinn: Iide C, lideno D. 18. "olc" 
f'ramför uard saknas i C och D. J9. peim saknas i C. 20. 
Biolfs: Biölfa C. 
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fiarhlut micinn af ouinum UOl'Um, peim urer hof
um hier [dre]pit!" Par tocu peir margskonar ger
simar ok micinn fiarhlut ok baru til skipa. Pa 
kom Julfur 1 med herinn ok fyker lidi sinu ok t;2v 

5 lystur upp heröpi, enn Y nguari kom petta a ouarl 
ok Iretur hefiazt undan. Pa liet bann kasta her
sporum fyri1· frel1A-r peim. Pat kunnu peir eigi at 
uarazl ok hlupu pa,r a, ok er peir kendu huassleik 
broddanna, bugduzt l> eir onlner fyr·it· fiolkyngi . En 

to Y nguar uar epler uid het·buder, olc kiont jl:H' M 
ge·rsirna. l''a sau t>eir miciun kuenna Jlock ga,n{Jn 
lil hm·hudanna, olc locu al lcika f'ag1wL Yngurw 
bad [>a s1w uarazl konumat· sem hina uersla eil.
w·ot·nHL En e1· apna loc ok herinn biozt lil suefns 

Hl al fara, geck ku[ enn ]folkit j herbuder til peira, 
enn su, er tignuzt uar, skipadi sier l'Cekin hia 
Ynguari. Pa reiddizl hann Iok l.ocl ly~ilknif olc 
lagdi lil hennar j kuounskaupin. J•:n m· lidil sa 
hans liltckiur, locu j>eir al n•ka 1'1·a sier t>essar 

20 oucndiskonut·, ok J>o uont nockUI·er j>eir, al ei slod
uzl r>eira hlidlroli af diof'uligri fiolkyngi ok lagu hia 
[>eint. l~n er YH{JW1,r hcyrdi jwlla, l>a SIHWizl fagn
adu,t· silfurs ok glodi uyns j lll'icinn harm, l>wiat 
um morguninn lagu :ilian nwnn daud(W, jlll er l>wir 

1. fiarblut mieinn: mieenn fiärblut D. peim: j)eim 
er C, D. 4. fyket· (sie!): filkte C, filker D. 5. enn salc-
nas i D. a salcnas i C. 6. lretur : Iet D. Jiel: 
hn lut· D. JO. hct·bmlet· : berbudernar C. kioru; C til-
liigger: j)eir. ]Hil' salcnas i D. 10-11. öf get·simn: ar 
giersomc(!) c, ar get'!lOillC(!) D. 12. toeu: laea c. 1:1. 
suo salcnas i D. konurnm·: konut· D. uet·sta (sie!) : 
vestu C, mczu D. 11). hedltldet·: herbudirnar C. H\. 
tignuzl uar; C tillt.igget·: nf j)eim. hia: med D. 17. 
ha,nn; C tillägger: miog. "olc" framför loc salmas i C 
och D. lygilknif; D tillägget·: sinn. 20. olc: enn D. 
'J!L diofuligri: di6ful!egu D. 22. En: N n D. 
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kaunnudu lid sitt. Sidan bad Y nguar jarda pa, 
sem dauder uoru. 

LEJN epter petta byzt Ynguar af skyndingu j 
hurt med aullu lidi sinu, ok snua nu aleidis ok 
fara nu daga ok nrelur, suo sem peir mega uid 5 

komazl. En so lecur soll at uaxa j lidi peira, at 
do alll hil bozla folk peira, ok meiri hlutur uar 
fallinn enn lifdi. Ynguar loc ok sottina, ok voru 
peir pa komner j riki Silkisifiar. Hann heimti pa 
til sin lid sitt ok bad pa jarda pa, sMn dauder 10 

uoru. Pa kalladi bann lil sin Gardakelil ok adra 
uini sina ok sagdi: "eg hefi sott tecil, ok get ek, 
al hun lcidi mic lil bana, ok heti ek pa pann stad, 
Ketn og J1ofi lil unnil. Enn med Guds myskunn 
u:tllll.et· ek, al Guds son ucili mier si lt fyr·irheit, 15 

p1A-ial af aullu hiat-La fol og mic Gudi a hendi a 
hueriu dregri, sill mina ok likama; ok cg grolla suo 

1. licl s itl HldrllflH i (). 2. jnrcln: [\(] jat"dn c, D. a. 
jlo:jN; Iom 71lcttH (Öl' initinle?l; ot·!lct RnlmaB i 0. :l 4. af 
!lkyudingu j bttrl: i !ml'l. af !lkirulingu D. 4·. nu alci<.lis: 
i hurt D. 5. 1111 ft·amför daga salcnas i C. Ft·am(ör daga 
ett felskrivet. av slcl'ivaren överstt·ulcet aleidis. suo salcnas 
i G och D. ß. lidi ~eira: lid enu D. 7. do: deijr C, D. 
H. Me1l on!et Yngww böt·jm· handslcri(ten B. Joc olc salcnas 
i n (01·tl(li~i<lcn hrw hlh· varit en anmm). sotlina: s6t.l B. 
H 1). vom komn er: ncw Jm komiN ß. !). Silkisifiat·: Silke· 
si fnr 0, D. l>:t(2) salcnaH i 11. 10. hnd ll!t jarda : had al iarda 
B, bad j:ll'(lll C. sem: 01· B. J 1. l'a k:tlladi: s il)an heimti B. 
E(ter hann ett (elslwivet, "n!ler1n·iclcat J.Hl. 12. sagcli: seger suo 
B. eg hcfi: Nu hcfi ck B. ok salcnas i D. 12-13. olc get 
- s lnd: olc rmm s ia so I I rn ik lil bana Iei da olc pann stad 
bafa B. 14-. sem: or D. 14·-15. Enn rnec! - fyrit·boil: 
med Gnds misknN j>at er sonr Guds vcilli rnet· fyrit·heil sil B. 
16. Gudi: almalku-m Gndi B. a hendi: ä hendut· C, 
D. eg grolta suo: gel sua B; so girolla eg C. 
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pessa lyds, sem ek kunna bezt. Enn pat uil ck, 
at pier uitit, at af rellum Guds domi eru urer 
lostner pessi drepsott, ok al1ra mest er sea drep
sott ok fiolkyngi til min gior, puiat pegar sem ek 

5 em daudr, pa mun huerfa af sottin. Enn pess uil 
ek bidia ydr ok allra hellzt pic, Ketili, at pier frerit 
likama minn til Suipiodar ok latit jcu·da at kirkiLL 
Enn fiarhlul minum, peim er ek heß hier j gulli 
ok silfr'i o!c dyrligum kla.l dwn, tmi llil ck skipla 

JO lala j iij slnd i. Ei 'mt pridiuug gel' ec ki1·kiutn v!c 
kennemonmwl, ann:llln gef ec faltulwm lllOn'l'IUill; 
hinn ,twidia skal hafa l'ad<>r mimt ok sor1ut· rllinn. 
llet·il Silldsif drollningu kucdiu mina! Enn l'yrir 
allnt ldula saker uiJ ck bidia, at pier seit sam-

Hi pycker. En ef ydr skilr a, hueria stefnu hafa skal, 
pa latit Gardaketil rada, puiat ha.nn er yduM· 
minnigaztur." Sidan bad ha,?m tm Hel lifa ok lirm
azl a fogins dcgi. Jlann nJmlll izl. lllM'gl t uega rwl 

I. lyds bo:r.l: litlH al jwt (ri>Rten 1m oliisligt) B. 2. 
roll um; miijligm s;ui?· av alrccnt ÜlJCI' o. (; ud ~ Ha/cw1H i 
D. af' roll um (;IICI~ dmni : (Ji!Ji nl' icl'llpli (;udH /J. :1. 
l>rBHi: 111[ od I [>I'HHi 11. lllüHl : hollz J) . HO II : Hu 0, )). 
:1-~·. son- fioll<yugi: I>~Hs i llollcyuA·i /1. ~·. (>1:1-\'1!1' Ha ktlftN i 
C och D. sem: er B. v. 0111 daudr: wntlumz ß. hue1'f'a 
af sollin: af' huel'fa soliN B, söllen bve1·fa af D. 5- 6. uil 
ck bidia: bid ek B. 6. Ketill: Gardaketill D. 8. er 
salcnas i D 8-9. gulli-.Pui: gulli eda s ilft·i uapnum olc 
l<irodum dyrligum B. 10. sladi: parta D. lwidiunl-\': 
hlul B. ldrlcium: holgum kirldum B, kid<iu D. II. 
k ennomonnmn : konnomanno D. gef ec salcrws i B och D. 
12. B tillägget· ON f'öt·e hiun. haf'a fadet· miun: f'ndet· minn 
haf\1 D. 14. ul.lra !Jiula salw·: alla bltlti fmru B. ))itlia; D 
tillägger: ydtw. 14-- 11). sampycker: samlinder D. 1v. 
En: olc B, D. ydr: ycktw D. hafa skal: J.>et· uilil baf'a 
B. 1G. ]!uial: pvi C, D. 17. minnigazlut·: uillmslet·? B. 
18. degi: doogre C. 18-29, 1. Ilann mmlllizt-fydr sak
nas i B. 
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fyrir ok lifdi sidan fa daga. Peir bua uannliga um 
likam hans ok laugdu j kistu ok sneru sidan aleidis 
U'ln ferd sina ok lendu uid borgina Citopolim. En er 
droltningin kendi skip peira, geck hon j moti peim 
med myclu1n soma. Ok er hon sa pa a land ganga, 5 

ogladdizl hun, ok syndizt henni sem micit mundi 
at ordit, ok pann malti hon eigi sea, henni uar 
lllCira al en um alla adra. Hon spurdi pa tidinda 
ok inniliga fra atburdum um lyflat Yngu,ars, ok 
huar peir lietu likama hans. Peir kuoduzl bann 10 

j iord grafit hafa. Hon sagdi pa liuga ok kuezl 
mundu lata drepa pa, ef peir segdi eigi hit sanna 
W. Pa sog du peir henni, hueria medferd at Y ngu
(l,t' haud pwim al hal'a med sinn likama ok fiarhlut. 

1. fa daga: eigi oill dmg1· B. 2. likam: lik B. "olc" 
frcttn(ör laugdu och (t·amför sneru salmas i C. Jaugdu: 
IOA"I-\' ilt R, Ioggia j)acl D. 2- 3. olc sneru-sina: Sipan snua 
(H'i r· f'r.n l HiNIIi nloidi!'l fl. Ull! ferd s io a: ford s inne C, 
f1•rd Hi11110 D. :1. Ion du: Ioneilt ß. 5. soma: SQIIMI R. 
(1. IJ tilli(IJ!JCI' (lil f'ratii{(Jr og-ludrlizl. ogladclizl- henni sem: 
g lad1liz hon lyl iligu, af' l>vi houno synd iz D. 6-7. sem--
ordit: mikill ]Jurdr a haf'a orclil lidiuu B. 7. olc pann-
sea: j pann mäta, ad hun J.:>öllesl ej siil pann. er C, i pann 
milln, hon .Pöltiz eclcj siil J.>ann er D. 7-8. henni nat·-adra: 
(II' henni l)()tli moiri sni l)l.er al erm nl ollum wtlrlmt B, h enno 
vnt· rur.ir vm onn nlla IHh'a C, ho11no var rneira umhugad 
wrn nllct ndt·n n. 8. ll on sp1wdi j>a: l>a sp1wd i hon B. 
!1. olc inni I iga: junologa ok hollsl G. nllmnl nm: peim al· 
bw·dwn D. ft·a Yn.IJtlat·s: f'm alhw·dum l>eira Ynguars B. 
Jyllat: lät D. JO. likama: Jik B. 10 - 11. hann - hafa: 
h11(a gralil lik hrms i ionl B. 11. sagdi: suarar ok Jmacl 
13. kuozl.: qva!lsl 0, qvaclz D, tozl B. 12. mundn: 
nmnde C, munde D. lala salcnas i B. dt·epa t>a; R 
tiilä,qger : ocla meida. 1!l. lil scdcna$ i B. sogcltt l>eir: sagdi 
I<elill B. huel'ia: kynia(!) R. 13- 14. al. Yngua1· - lilmrna: 
hon baJd peim al IHLfa lü siN I ikarna hans (sie!) B. 14:. n t 
f"ramför bafa saknas i C. mecl: um D. fiarhlut: fiarhull i(!) B. 
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Sidan fengu peir henni likama Y nguars. Hon liet 
bera hann til borgarinnar med [ myc ]I um soma ok 
med dyrdligum smyrlslum til graptar bua. Pa bad 
drottning pa fara j Guds ft·id ok Y[n]guars. "Er 

5 sa minn Gud, sem yduar er. Bidit heila framdr 
Y nguars, er pier komit til Suipiodar, ok bidit nock
urn peira hinngat koma med kennimonnum ok 
kristna penna lyd, ok pa skal hier kirkiu giora, 
pa et· Ynguar skal huila at." Enn pa er Ynguar 

10 andadizt, uar lidit fra burd Jhesu Christi mxl ok 
einn uetur. Pa uar bann halfprilugr, er hann 
do. I Pat uar nin uclt·um efter fall Olafs kon,gs 53•· 

hins helga Harallz sonar. Peir Ketill biug,guzt a 
burt ok badu drottningv vellifa. Sneru nu aleidizs 

15 ok hofdu xij skip. Ok er peir hofdu farit um 
hrid, skildi pa a um ueginn, ok skilduzt peir, med 
pui at engi uilldi epter audrum fara. Enn Kelill 

J. C tillägget· enn {öt·e Ilon liol. 1-2. Hon liet-soma: 
hon Jet hann med mikilli SQmd bet·a til b01·gariNar B. 
2. bot·garinnat·: bot·gar D. 3. dyrdlig·um: dyrum B. 
graptar: gmflrat· 0, grepl.runrw D. 4. d1·ollning: Si lki s if 
B. Guds-Y[n Jgnm·s: t1·idi guds YNgum·s B. 4·-5. 1\1· 
sa: olc sa er B, olc er sil 0, D. 5. sem yduar Ct': sngcli 
hon B. 6. liZ Sui piodar: i Suidiod B. 7. binngat: hier 
B. 8. pa framföl' skal saknas i B. 9. Pa e1·: er 0, D. 
huila at: at huila B. Enn saknas i B. 10. burd: hing-
adburd B, hijngadburdi 0. Jhesu Christi: kristz at al
pydu tali B. 10-11. mxl-uetut·: MXLI vetur C, D; M 
uetra ok xl uetm B. 11-12. Pa uar-do: Pa hafdi Yngt'· 
a1· lifad xxx uett·a B. 12. Pat uar: EN pat ua1· B. niu: 
xi B. 13. hins saknas i C. 13-15. Peir··-hofdu: Pa et· 
Ketill ok peil· uort' a hurt buner ok sneru m leid, Pa hbfdu 
peir B. 16. B tillägger Pa framför skildi. ueginn: slefn-
una B. skilduzt peir: skilldu peir ad D. med salmas 
i B och D. 17-31, 1. eptet·-hafdi: til aNnars urogia. Hafdi 
Ketill B. 

YNGVARS SAGA 31 

hafdi retta stefnu ok kom j Garda, enn Ualldimar 
kom einskipa üt j Miclagard. Pa uitum urer eigi 
u1st at segia, huat· aunnur skip hafa nidur komet, 
puiat menn hygia tlest farizt hafa; ok kunnu uer 
ecki at segia af Y nguari fleira. Enn po uitu·m & 

uer, at morg störuirki hefer bann giort j pessi 
ferd, pau at froder menn munu micit hafa fra sagt. 
Ketill, er uer saugdum fra, uar um ueturinn j 
Gardariki ok for epter um sumarit j Sui piod ok 
sagdi pau tidindi, sem giorzt hofdu j peira ferd, 1 o 
ok frerdi pangat fiarhlut Y nguars syni hans, er 
Sueinn hiet, ok bar honum kuedu drottningar ok 
ordsending. Sueinn uar a ungum alldri ok uar 
micill uexti. Hann uar sler·kr madur ok hinn lik· 
azli fodur sinum. Rann reizt j hernat ok uilldi 1ö 

reyna sie fysl; og er nockurer uetur uoru lidner, 

I. Gat·da: Gardarijke 0, Gm·darilce D. enn salmas 
i C. Ualldimar: VaJdamar B. 2. Pa: enn pä 0. uil
um: munum 0, D. 3. uisl. : greini liga B. aunnu1· skip: 
bin bnnur skipinn (skipenn D) C, D; fleiri skip B. hafa 
nidur komet: nidur komu C, hafa sladar numit B. 4. olc: 
Nu B. 5. eeki-fleira: eigi fleira fm Ynguari at segia B. 
Enn saknas i B. 6. ue1·; förkortningsteeknet otydligt, möjl. 
inte1·l. m: urer. 7. ]lau at: er 0, D, pw er B. f?·ode!'
sagl: nockure1· f1·odir menn bafa fm sagt olc (iJ mild Jagt B. 
H. ue1· saugchtrn ü ·a: fyrr sogdu uer fra B. 10. sem: et· B, 
C, D. peira: pessa1·e D. 11. fim·hlut-hans: fiarhlut 
mikiN synni Ynguat·s B. 12. kuedu (sie!): kuediu B, qvediu 
C, D. 13. orrlsending: sua ordsending hennar B. Sueinn; 
S i margen. 13-14. ua1· micill : uar po mild! B; uar 
salcnas i C oeh D. 14. stet·kr: stirku1· 0. Hann-mad-
ur: ok iN slerkasti B. madur: mibg D. 15. sinum; B 
tillägge1·: Ynguari a maga (skt·ivfel för marga) vega. reizt: 
reijste 0, reize D, lagdiz (nästan oläsl.) B. 16. reyna sie: 
sua freista sinn B. uom lidner: Ii du B. 
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kom bann med myclu lidi j Gm·da austur ok sat 
par um ueturinn. 

[E]N er sagt, at pann uetur geck Sueinn j 
pann sköla, at bann nam margar tungr at tala, 

5 pmr er menn uissu um austurueg ganga. Sidan 
bio bann xxx skipa ok kuezt ballda uilia pui 
lidi a fund drottningar. Hann bafdi met:l ser 
marga kennimenn. Dar peira reztur biskup sa, er 
Rodgeir biet. Biskup uigdi prysuar bluli ok hlut-

10 adi prysuar, ok hluladizt suo lil j huerl sinn, at 
Gud uilldi, at bann f'mri. Biskup kuczt pa feginn 
fara uilia. Nu byriar Sueinn ferd sina nr Garda
riki. En er peil· bofdu farit ij daga epter anni, 
kuomu heidingiar a pa ouara med niutigi skipa; pat 

15 kalla nordmenn galeidar. Heidingiar buazt pegar 
til bardaga ok suo buorertueggiu; enn buoriger 
skildu, buat adrer saugdu. Enn a medan peir het·-

1. kom- Jidi: hysl hann m ecl miklu lidi ok fen- B. sal: 
s ilr B. 2. um uolu1·inn: uelriN. Par e1· j ferd med honum 
Cctrdakel.ill ok slcal leid sogia B. 3. [ElN (tom plats föt· 
initialen): Sva 0, Svo D. 3- 5. fE]N - [nnr: Sueinn uar iii 
uolr j grurdum ok nam l)M allar Lungnr alrnoola B. 3. pann 
uetw·: vm welurinn C, um volurenn D. 4. a1(1): or C. 5. 
e1·: ad D. um austurnog: i wslruegi B. u. kuezl: 
qvadz D, lezt B. hallda uilia: vilia hallda D. 7. drottn· 
ingar; C tillägge1·: Silkisifar. Hann hafdi: ok hafdi bann 
B. med ser saknas i D. 8. Uar: ok uar B. 8-9. 
biskup-hiet: sä er Rodgei1· het, ok var sa biskup D. 9. 
Rodgeir: roddgerus B. 9-10. hlutadi-sinn: hlutadi hann 
l)l·im siNnum ok blauz suo hueriu siNni B. 11. at e(le1· 
uilldi salcnas i C och D. 11-12. Biskup-uilia saknas i B. 
l 1. kuezt: qvadst 0, qvadz D. 12. fara uilia: vilia fa1·a D. 
Nu: .Pa B. 13. Eu: ok D. ij: iij D. epter anni sak-
nas i B. 14. kuomu-skipa: pa kom(!) ät pa Ouara lxxx 
sldpa B. 15. galeidcw: galeidu1· B, galeijdttl' 0, galeidur 
D. Heidingia1· buazt 11ega1·: ok heidiNgim· hioguz B. Hi. 
enn: jntiat B. 1.7. saugdtt: mreltu B. Enn a medan: ok 
medaN er B. 
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klmdduzt, skaut Sueinn sinu mali til Guds ok liet 
bluta, huort Guds uili se, at peir berizt edur flyi uid 
so micit ofurefli Enn hluturinn baud j:Jeim at beri
azt, ok hiet Sueinn at leggia nidur hernat, ef Gud grefi 
honum pa sigur. Epter petta tocu peir at beriazt, 5 

ok drapu peir Sueinn suo heidingia, sem j:Jeir 
uilldu, ok at lyktum flydu heidingiar undan a xx 
skipum. Enn allt annat uar drepit, ok feck Suein·n 
litit manution, enn fie so micit, sem mest uilldu 
j:Jeir hafa j gulli ok allzkyns gripum. Sidan foru 10 

j:Jeir leidar sinnar, par til at peir komu uid land, 
par sern Ketill bafdi nad bauddunni. Pa bad 
Sueinn mestan bluta lids sins berklmdazt, ok suo 
giordu peir; ok skanuna stund foru peir, adr peir 
sau bm micinn ok par hia micinn mann, ok sa 15 

1. skaut: pa skaut B. mali; B tillägger: Ollu. liet: 
Jmlr B. 2. hluta; C och D tillägga: vm (um D). berizt: 
benluz D. berizl edur fiyi: flye eda bet·iz B. 3. so micit: 
soddan D. Enn-al: olc hidr hlutriN pa B. 4. bet"iazt; 
t av tttf·ymmesslcäl övet· mden. ok biet-nidur: Sueinn hiet 
Nidr at leGGia B. Sueinn; C tillägyer: j:>a, D: pvi .Pä Gude. 
5. honum: peim D. j:>a saknas i B och 0; den fötTa tilläg-
ger eftet· sigur: at .J.:>ui siNi. D tillägger efter beriazt: ok 
het Sveinn peim .Pä gödu, er vel geinge fram. 6. "oh" 
saknas i D. peir Sueinn saknas i B. Sueinn suo: sijd-
an nidur D. heidingia: heidingiana C. 7. ok: eN B. 
lyklnm: lockum B. 8. Enn; E i mat·gen. uar saknas 
i B. ok feck Sueinn: EN Sueinn feck B. Sueinn; D til· 
läqget·: par. 9. manntion: maNspell B. 9-10. enn fie 
- J.:>eir: _l)at· fengu peir sua mikit fe s.em peir uilldu B. 10. 
allzkyns gripum: i allskoNat· gersirnum B. 11. .Pat· til at: 
vnz B. at: er D. 11-12. komu uid land, par: leGia 
pat· uid land B. 12. nil.d hauddunni: vbrd halldit B. 13. 
lids sins: sijns Iids 0. herklredazt; B tillägget·: ok a 
land ganga. 14. "ok" framför skamma saknas i B. 
ok skarnma-adr j:>eir saknas i D. 15. bre rnicinn: bre eiN 
B. rnicinn mann: eiN rnikiN mann B. "ok" framför sa 
saknas i C och D . 15-34, 1. sa kalladi: kalladi sa B. 

3 
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kalladi hrrediligri rauddu. Sidan dreif at huadan 
mfa lid. Pess kyns lyd kalla menn cikoples. Peir 
hofdu lurka stora j hondum, sem äsar ureri. Peir 
baullruduzt saman ok hofdu huorki hlyfar ne uopn. 

5 Pa bad Sueinn, at bogmenn skylldu skiota a pa 
sem huatligazt, ok kuad peim eigi hrefa at bida ur 
stad, "puiat peir eru suo sterker sem hit oarga 
dyr ok häfer sem hus edur skogar." Sidan skutu 
peir a pa ok urapu marga, enn srerdu suma. 

10 Pa uard undarligr atburdr, puiat pa flydu peir, 
sem meira maUu. Sueinn bannacli peim epler at 
hlaupa ok kuad eiga mundu hreli. Sidan runnu 
peir j breinn ok rrentu par myclu fie j skinnum ok 
klredum ok silfri ok aullum dyrum malmi ok foru 

15 nu til skipa sinna ok sneru aleidis. Pa er peir 
hofdu lengi farit, pa sa Sueinn, at fiordur skarzl 

1- 2. huad:m oofa: hvadnmfna D; mikit B. 2. Pess: 
eNn pess B. kalla menn: koJJum ue1· B. cikoples: kiko
ples B, Cyclopos C, Syclopes D. 3. stom j hondum: i hONJ· 
um stora B. Peir; P i ma1·gen. 4. baullruduzt: boldruduz 
B, Mlltruduz D. hlyfar: hlijf D. hJyfa1· IW uopn: 
uopn ne hlifar B. 5. skylldu skiota: skyli B. ß. huat· 
ligazt: akafasl B. 7. eru: uo1·u B. 7-8. tJuial-skogar 
saknas i D. hil oarga dyr: ein öargadijr C, iN öaurgu 
dyr B. 8. skutu: skiola B. 9. d1·apu: drepa B. smrdu: 
smra B. suma: tleiri B. 10. puiat: pvi C. jJeir; D 
tillägger: mez. 11. sem meira mattu: er matkari uoru B. 
11-12. Sueinn-hmli : pa bad Sueinn siNa menn epter srelda 
ok lmad pa eiga mundu sier hreli B. 12. kuad; C och D 
tillägga: pä. mundu: monde (ellet· mvnde) D. 13-14. 
peir-malmi: peit· SueinN a breiN ok fundu .Par mikiN fiarhlut 
i skiNanda klrodum ok silfrmalmi B. 14. "ok" framför silfl'i 
saknas i C och D. aullum saknas i D. Efter aullum ett felskrivet, 
av skrivaren överstt·uket klmdum. "ok" framför fot·u saknas 
i B, C och D. 15. nu-aleidis: sipan med mikiN fiarhlut 
til skipa ok snet·u a leid ferd siNi B. snet·u: hell du D; 
sva C. C tillägger enn framför Pa er peir. 16 . .Pa saknas 
fmmför sa i B, C och D. Sueinn: peir SuenN um dag B. 
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inn j landit. Hann bad pa pangat legia skipun
um. Peir uoru pess füser, puiat par uoru marg-
er unger menn, ok er peir nalguduzt landit, sau 
peir kastala ok marga brei. Atta menn sau peir 
renna ok unndruduzt ferd peira. Einn peira lanz- 5 
manna hafdi fiodur j hendi ok retti fiadur
stafinn ok sidar sialfa fiodrina. Petta syndizt 
peim fridarmark. Pa giordi Sueinn ok frid
armark af sinni hendi. Sidan laugdu peir at 
landi, enn lanzmenn flyktuzt saman under einum 10 

hamri med ymsum kaupskap. Sueinn bad sina 
[menn] a land ganga, ok keyptuzt peir uid ok lanz-

ssv menn, ok skildu I po huoriger, huat adrer mrelltu. 
A audrum degi gengu menn Sueins en til kaupa 
uid lanzmenn, ok keyptuzt uid um hrid. Pa uilldi 15 

1. inn saknas i B. Hann: ok B. 1-2. skipunum 
saknas i B. 2. füser: flioter B. 3. unger menn: resku-
menn B; unger saknas i D. landit saknas i B. 4. 
mat·ga broi: broe marga D. Alta: ok atta B. 5. unndr-
uduzt: vndraz B. 6-7. ret.ti-fiodrina: retti til jJeira fyrst 
fiadrstafiN eN sijJan sialfa .fiodriNa B, rein fiadurstafinn vid 
siälfa fiOdrina C, rein fiadurstafenn vit siälfa Mdrena D. 
8. peim-giordi: Sueini sem ueri fridarmark af peira hendi. 
Gerdu jJeir B. 8-9. Pa giordi-hendi: af peira hende D. 
9. peir: jJeir Sueinn B. 10. landi; B tillägger: ok gengu af 
skipum. 11. Sueinn bad: pa bad Sueinn B. 12. [menn] 
övet·hoppat av skrivaren; ordet finnes i B, C, D. 12-13. 
ok keyptuzt-lanzmenn: ok fara til fundar vid laNzmenn, "puiat 
peir vilia vid oss k81p eiga," sagdi bann. Pa er peir Sueinn 
fiNaz ok lanzmenniNer, pa k81paz peir uid B. 12. keyptuzt: 
keiptu D, i samband varmed .,ok" i denna hskr. saknas fram· 
för lanzmenn. 13. "ok" framför skildu saknas i C. .Po 
saknas i B. 14. A-degi: ANnaN dag B. gengu: ganga 
B. menn Sueins en: enn menn Sv eins (Sv eins D) C, D. 
Sueins en saknas i B. 15. uid lanzmenn saknas i C. 
keyptuzt; B tillägger: peir. 15-36, 2. uilldi-nykeypt: bad 
eiN geirzkr madr at aptr gengi k81p pat, er peir hOfdu keypt 
.Pa nyligaz vid B. 

3* 
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einn girdzskur madur skina kaup pat, er peir 
hofdu nykeypt. Pa reiddizt heidinginn ok laust 
knefa sinmn a naser honum, suo at blod stauck a 
jord. Pa brä hinn girzki suerdi ok bio heidingiann 

5 j tuo hluti. Pa hliupu lanzmedur a hurt med 
myolu öpi ok kalli, ok pui nrest kom saman her 
ou!gur. Pa bad Sueinn sina menn herklredazt ok 
ganga a mot peim, ok toozt med peim bardr bar
dagi ok akafur, ok fiell fiolde heidingia, puiaL peir 

10 voru aller hlifarlauser. En er peir sau sie ofurlidi 
borna, pa flydu peir undan, en peir Sueinn loou 
par mioinn tiarhlul, er hiner bofdu fra hlaupit, 
ok baru til skipa. Enn epter penna atburd hallda 
peir Sueinn j burt padan ok lofudu Gud fyrir sig-

15 ur sinn. Peir fara nu um hrid, par til at peir 
sau suinaflock mioinn a einu nesi vnder gnipu einni 
uid äna, ok hliupu nookurer menn a lr.tnd ok uilldn 
drepa pau; ok suo giord u peir. Pa loou pau al 
hrina halt, sem undan kuomuzt, ok hliupu a land 

1. einn gil·dzskur madtw: sii girske madu~· C, hin griske 
madu1· D. skina kaup: skinnakwp D; ripla skinnalcwp 
C. 3. honum-stauck: hiNurn sua lwrll., at. hlod foll pogat· B. 
suo al: so C. st.auck: fiell C. 4. ginki: goirski ß, ~risko D. 
5. hliupu: hlwpu ß. (). Opi: hröpe C, D. olc ]>ui: EN 
pui B. 8. toczl: pegar e~· peir funduz, .Pa tokz B. med 
peim : par D. 8-9. hardr-akafur: bm·dagi akafr B, ha~·d· 
u~· olc äkafu~· bw·dage D. 9. fiolde; I (ursprungligen ute-
glömt) tillagt över mden. 10. aller salcnas i B. 11. und-
an salcnas i B. 12. hiner: heidingiar B. 13. Etm-at-
bu~·d: SidaN B. 14. i hurt saknas i D. padan: skipum 
siNum B. 14-15. fyrir sigur sinn saknas i B. 15. fara: 
f6ru C. al saknas i C; erD. 15-16. Peir l'a~·a-sau: 
ok e~· peir Mfdu farit um hdd, sa peir B. 1G. sau: sia 
D. a einu nesi salcnas i B. gnipu einni: eiNni gnipu 
B. 17. ok(t): pa B. 18. pau: suiNiN B. olc suo giordu 
peir saknas i B. 19-37, 1. sern-upp: ok hlwpa ä land upp 
sem undan komusl C, olc hlwpa ä land upp sem mez kom
uz D. 
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upp. Enn pui nrest sau peir micinn her fara af 
landi ofan til skipanna, ok for einn madur nockut 
suo fra lidinu fram. Sa bafdi iij epli ok uarp 
einu j lopt upp, ok kom pat nidur fyrir fretur 
Sueini, ok pegar audru epter; pat kom ok j sama 5 

stad. Pa kuezt Sueinn eigi mundu bida binn 
pridia eplissins: "pessu fylger nockur diofuligur 
krapptur ok rammur atrunadr." Sueinn lagdi aur 
a streing ok skaut at honum. Aurin kom a nef 
honum. Pa uar pui likazt at beyra, sem pa horn 10 

brestur j sundr, ok uatt bann upp uid bofdinu, 
ok sau peir, at bann bafdi fugls nef. Sidan reper 
bann hatt ok hliop j möt lidi sinu ok suo buer a 
land upp, sem fara matti, pa er peir sau sidazt til. 

lE]pter petta snyr Sueinn til skipa sinna, ok 10, 

1. micinn her: her micinn C, her micenn D. 1-2. af 
landi ofan: ofan af lande D; ot·den saknas i B. ~. madur 
saknns i B. 3. suo-fram: fmm fra lidiNu ß. lidinn: 
landeno D. Sa-epli: ok hafdi i hendi ser epli iii B. 4. j 
lopl upp: fra se1· B. nidur saknas i B. 5. epte1· sak
nas i D; C tillägger: pad. pat kom ok: pad kom C, ok 
kom pad D. 5-6. audru-stad: skiot wdru ok kom i sama 
stad nidr B. 6. stad saknas i C. lmezt: quaz 
B, qvadst C, qvad D. mundu: munde C, munde D. 
6. hinn (skrivfel): hinns C, hins D. 6-7. mundu-epliss· 
ins: bida vilia iNs pridia, puial B. 7. fylger: filgde C. 
nvckur: ok C; nocku1·skona1· D. 7-8. diofuligur krapplur: 
liandaligr mallr B. 8. rammtw: rangT B. Sueinn lagdi: 
ok legr B. 9. skaul-kom: skytr til hans ok kemr B. 
10. Pa uar: ok Pli V<tr c. ß tillägger til r~·amf'ör at beyra. 
pa(2): .Pa et· B. 11. breslur: spratt B. olc uatt-hofd· 
inu: EN bann uall up hOfdi uid B. 12. peir; B tillägger: 
pa. at saknas i D. nef; B tillägge~·: en eigi maNz. 13. 
hliop: hleypr B. suo huer: .Pa hleypr huerr peira B. U. 
fara saknas i B. til saknas i B. 15. [E]pter; tom plats 
för initialen. [E]pter petta: Si .Pan B. Framför snyr 

r r 
ett felskrivet ord (syom eller syd m) utan motsvaTighet i de 
övriga hskr. sinna: med sitt lid B. 
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fara nu leid sina. Og er peir hofdu skamma stund 
farit, pa er fra pui sagt, at peir sau um daginn, 
at x menn leida epter sier kuikindi nockut. Pat 
potti peim nockut undarligt, puiat micinn turn af 

5 uidum giorfan sau peir standa a baki dyrinu. f>a 
gengu a land l manna, peira er mest foruitni uar 
a, hueria natturu dyrit hafdi. En er peir sau skipa
lidit, er dyrit leiddu, faluzt peir ok fyrirlietu dyrit. 
Enn Sueins menn gengu lil dyrsins ok uilldu leida 

10 epler sier; enn [pat] drap hofdinu nid1·, so al pcä 
geck ei ur slad, po al peir lmki aller at loga pmr 
langer, er m uoru hof'dinu dyrsins. Pa hugdu 
peir, at med nockurum urelum mundi um buil, 
peim er peir skildu ecki, at peir x gatu leitt dyrit. 

1& Pa leitudu peir sier räds ok gengu fra dyrinu ok 
faluzt j reyri, suo at peir mattu sea aull lidindi 

1. fam- sina : fen loidJ>m· sinat· B. 1-:3. Og e1·-
daginn, al: EN nockt~ri s l.undu si,Pa1· sa peir B. 3. kuik
indi nockul: eilt. mikit kyknondi B. 4. nockut: micit 
D. 4·-5. micinn-slanda: mikill turn af uidum gen 
slod B. 5. uidum: vido 0, D. giorfan: giot·dan D. 
slanda: silia 0. :l:'a: l'ar B. (1. peira: j>eim D. mesl. 
saknas i B. 7. hueria- hafdi: nnluru dyrsiNs B. hafdi : 
hefde 0, hefde D. 7- 8. skipalitlit- loiddu: or dyrilloiddu 
skipalidit, pa B. 8. faluzt peir; B tillägger: i reyri. 9. 
Enn: En er 0, Enn er D ( jfr nästa anm.). 10. enn [pat] 
drap: pä dmp pad 0, D. [pat]: dyrit B. so at: so D. 
10-11. hofdinu-ei: nidr hOfdinu sua fast, at eigi geck B. 
11. po at ( o över raden): pö 0, D. troki: ta'iki ai B. 
al toga: ä; ok logudu 0, D. 11-12. pror-hofdinu: marg· 
ar twger uot·u a Mfdi B. 12. hOfdinu: höfde D. hugdu: 
skilldu B. 13. nockurum urolum: vrolumm nockrum 0. 
mundi: vrore C, vawe D. mundi um buit: var B. 14. skildu: 
littu B. at: erB. x; B tilläg,qer: menn. gatu: hafa B. 
dyrit: er adr foru med dyrit B. 15. leitudu peir: leita 
Sueins menn B. .ok" framför gengu saknas i D. gengu: 
ganga B. 16. faluzt: felaz B . mattu: mrettu C, D. 
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til dyrsins. Ok nockuru sida1 risu lanzmenn upp 
ok gengu til dyrsins. Peir tocu togit ok laugdu 
tueggia uegna aptur med halsinum ok so j gegnum 
eilt puertre, er stod j turninum, ok heimta suo upp 
hofut dyrsins, pui at leikandi uar j borunni. En 5 

er Sueins menn sau dyrit rett standa, hlaupa peir 
pangat til sem huatazt. Peir tocu pa ok leiddu 
dyrit pangat, sem peir uilldu. Enn med pui at 
peir uissu ei nattunt dyrsins, ok huat pui purfti 
til matar at rettla, pa laugdu peir dyrit spiotum, 10 

til pess at pat fiell dautt. Sidan foru peir ofan til 
skipa ok tocu pa rodrarleidi. Enn pui nrest sau 
peir fiolda heidingia a landit upp, ok ganga fram 
a slraundina ok giora peim Sueini fridarmark. 
Enn peir legia pegar al landi skipunum. Par uar 15 

haufn god. Ok nu leggia peir möt sin a millum, 
ok keypti Sueinn par margar gersimar. Pa budu 

1. "Oie" saknas i B. risu-upp: risa peir upp lanz· 
menn B . 2. gengu- Peir salmas i D. gengu: ganga B. 
l'eir; P i margen. 2- !l. :J:>eir- aplu1·: ok legGia aptr lwg
irnar lucgGia vegna B. 4. eilt puerlre, er slod j: eithue1t 
tre, er i stod B. heimta: beimtu C, D. 5. borunni: 
galiNu B. ß. hlaupa: hlupu C, D. 6-7. Sueins menn 
-leiddu: dyrit stod rot, blupu peir up ok pangad til, eN hiner 
.a hurt sem hardazt. I>a taca peir Sueins menn ok leida B. 
7. J.:>angat saknas i C och D. 7-8. ok leiddu dyrit: dijrit 
ok Jeiddu C, D. 8. uilldu: uilia B. pui at: pui er B; 
pvi 0, D. 9- 10. ok huat- rollla: eda buat til froJzlu pui 
purfti at legGia B. 11). dyrit: pat B. 11. til pess at: vnz 
B. fiell dautt; 0 och D tillägga: nidur; fell ok do B. fot·u: 
fara B. ofan saknas i B, D. 12. tocu: taca B. pa 
saknas i D. 12- 14. pui nrost-giora: er peir hOfdu leingi 
farit, pa sa peir mikiN fiolda heidingia ganga a stronduNi; 
pessir heidingiar gu·a B. 13. landit: lande D. "ok" 
framför ganga saknas i 0 och D. 15. Enn: ok B. skip· 
unum saknas i B. B tillägger puiat framför Par. 16. 
Ok nu: Sipan B· 16-17. möt-Sueinn: kwpstefnu a milli 
siN um hrid, ok keyptu peir Sueinn B. 
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heidingiar sinum kaupunautum j eitt hüs til veizlu, 
ok pat pau peir. En er j:>eir kuomu j husit, sau 
peir allzkonar kraser fram settar ok nogt hins 
bezta dryckiar. En er Sueins menn settuzt under 

5 bordit, signdu peir sie; en er heidingiar sau pa 
giora krossmark, pa rerduzt j:>eir ok hliupu at peim. 
Sumer baurdu pa med hnefunum, enn sumer reitu 
pa, ok kaullndu pa huorerlueggiu sier til lids. Ok 
er Sueinn heyrdi kall sinna manna ok sa uid-

10 skipli peira, pa mrollti bann: "huet· ueil, nema sca 
samkunda snuizl oss j 

[micla Ugledc?" Sijdan giördesl hann cfler 19r 

peim ok bi<lur alla sijna menn herklredaz. Enn er 
Sveinn hafde filkt lidi sijno, pä säu peir ok, hvar 

15 heidingiar höfdu sijnu lide filkt, ok ad peir bäru 
mann blödgan firer lidinu ok höfdu bann fyrer merke. 
Pä rädgast Sveinn vm vid Rodgeir h'is/cnp, h vad 
til räda skylldi laca. Bisku.p mwlllc: "cf hcidingi
ar vrenla sier sigurs af lijkneskiu nockurs vonds 

1. sinmn kaupunnnlum: k81puNwlnm siNum B. eitt: 
cillnm-L B . 2. ok )1nt l>au l>eir saknas i B. En: ok 
B. 2-3. sau peir: ]111. sa l>r.ir j1a1· B. :l. nogl.: gnokl 
B, gnl\g"l D. 4·. Eu: ok R. sc llnzl ; 0 tilliigger : nidw·. 
G. bordit: .b6rd B, bord G, honl D. Ii. j>a saknas framfor 
rerduzl i G och D. mrduzl: roddu ß. 7. huef"unum: 
hnef1tm D. enn f"ramföt· sumer saknas i D. 8. "ok" 
fmmför kaulludu saknas i 0. pa e(ter kaulludu sakna:> 
i B. huorertueggiu; B tillägger: hatt. 8. Ok: EN 
B. 9. kall sinna manna saknas i B. s inna 
manna: manna sinna D. 10. pa saknas i 0. hann; 
B tillägge1·: sv.a. sea: su 0. D. 11. sam kunda: 
Samkoma 0. Efter sam- lakun i B till ordet lulk s. 43 
r. 18. E(te1· j den stom lakunen i A till o1·det Olafssonar 
s. 4 7 r. 16; det mellanliggande efter 0 (j(1· inledn.). 12. 
micla üglede: öglede micla D. 14. "ok" saknas i D. 1!). 
sijnu Iide filkt: filkt synu Iide D. 15. ad peir saknas i D. 
17. vm salcnas i D. 18. mrellte: sva1·ar D. 19. Jijlm
eskiti: likneske D. 
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manns, hyggium pä ad, hve skilldugt oss er ad 
vrenta fulltingis af himne, par er siälfur Ohristur 
drottinn lifir ok lijknar; sä er hOfdinge allrar 
christne ok geimande allra lifendra ok daudra. 
Firerbere pier sigurmark Christs vors hinns kross- 6 

festa firer lidinu med äkalle hans nafns, ok vrent
umm oss padan sigurs, enn heidinginmm alldur
tila !" Efter pessa äeggiun biskups tokn peir hei
lagan kross med lijkneskiu drottinns ok höfdu pad 
firer merke ok bäru firer lidinu. Pä geingu peir 10 

öhrredder j möt heidingiumm, enn lrerder menn til 
brenar; ok er saman larst lidinu, vrdu heidingiar I 

111v blinder ok marger felmsfuller ok flijdn brätt und
an, ok hliöp sinn veg huor, sumer j äna, enn sum-
er j fcn cdur sköga. Par fön1st marger pusunder 15 

heidingia. Enn er flöllinn var rekinn, pä liet 
Sveinn jarda lijk peira, er par höfdu fallid; enn 
pä er petta var giört, bad Sveinn Iid sitt pad var
asl ad forvitnast heidinna manna sidu, ".J:>viat meir 
befur," sagde bann, "aflast j j:>essare ferd mann- 20 

liüns cnn aavaxlar." 

11. Cpt. 
Sij dan för Sveinn ä brott ok altt pa1· til peim 

sijndest, sem hälft tungl strede ä jördu. Par leggia 

1. ad, h ve: hvacl D. 2. fulllingis: oss sigurs D. 3. 
bMdinge ; D tilliigger: er. 4. geimatlde: geimare D. 5. 
Firerbere pjer: Fire1· pvi be1·e pie1· D. 7-8. enn heidingi
unum alldurlila saknas i D. 9. pad saknas i D. 10-
12. Pä geingu-bronar: enn lrerder menn til brenar, geingu 
sijdan i möte heidingum D. 16. heidingia: af heidingum D. 
17. enn saknas i D. 18. Iid sitt: syna menn D. pad: 
ad D. 20. sagde-ferd: oss pad, sagde hann, atlad D. 22. 
för: hellt D. D tillägger for efter "ok". pat· til: til 
pess er D. 23. jördu: jordunne D. 
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peir ad landi ok ganga par ä land. Pä seiger 
Ketill Sveine J?a? tijdinde, sem giorst böfdu, pä er 
peir Jngva.r voru par. Sijdan bad Sveinn lid sitt 
fra skipum drijfa til fundar vid drekann. Sijdan 

5 fara peir ok koma j skög einn micinn, er stöd vid 
drekabrelid, ok fälust par. Sijdan sender Sveinn 
nockra ünga menn til drekan'!'ls ad forvitnast, hvad 
par vrere lij lt. Peir sfiu, ad ormarner svafu ok 
voro harla marger; pö Jfl jaculus j hrijng umm pä 

10 alla adra. Pa loc einn peira atl 1 riclla spiölskaft 20r 

sitt til gullhrijngs nockurs, ok kom sJmflid vid cirn 
jrmling; cnn er· s:i vaknar, pit vaklc sil adra hifl 
sier, ok J?vi nrost vaknade huor ad odrum, vnnz 
jaculus reijstest upp. Sveinn stöd vid eik eina 

15 micla ok lagde or ä streing, enn tundur var sett ä 
orvar oddinn so micid sem mannshöfud med vijgtl
um ellde. Enn er Sveinn sä, ad jaculu.)' ft.enlcsl 
ä 1oft ok hann slcfndc il skip peira olc ll:vg med 
gapanda munnc, skijlur Sveinn orinne med clld-

20 inum vijgda j munn orminum, ok rann so til hiart
anns, ad ii cinne svipslundn fiell hann d:vdur nid
ur. Enn er peir Sveinn sttu pad, pä lofudu peir 
Gud med fagnadc. 

12. Cpl. 
~ Efter penna alburd bad Sveinn, ad peir hv0t-

udu j burt fra darn peim ok fijlu, er af vard. Sijd-

1. ä land: upp D. 2. sem: er D. 4. fra skipum 
saknas i D. 4- 5. Sijdan fara J:>eir: fm·a jJeir sijda?t D. 
6. fälust: folaz D. 7. lil drekanns saknas i D. 8. P eir 
säu : sil.u jJeir D. 9. pö: jJil. D. j hrijng umm: i kring 
um D. 10. adra saknas i D. J:>eira saknas i D. 11. 
nockurs saknas i D. 12. sä(2): bann D. adra: hina 
adra D. 18. hann saknas i D. 19-20. elldinum vijgda: 
vijgdum ellde D. 20. orminum: drekanum D. rann: 
renner D. 21. fiell: fellut· D. 25. ad saknas i D. 
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an snua peir til skipa hvatlega ä brart; ok giordu 
so flester aller firer utan vj menn, er til drekanns 
geingu firer forvitnis saker, ok fiellu peir nidur 
darder. Pö ängradi enn nu marga menn miög sli 
d:vn, pö ad ei feinge fleijre lijflät par af. Pä biöst 5 
Sveinn padan hvatlega, ok fer, vnns hann kemur 

~Ov j rijke Silkesifar drottningar. I Hun geingur j möte 
peim med micille sremd. Enn pegar peir Sveinn 
ganga af skipum, pä geingur Ketill peira firstur j 
möt drottningu, enn hon gaf eckj ad honum gaum 10 

ok snere ad Sv eine ok villde kissa hann; enn hann 
hratt henne fra sier ok qvadst eij vilia kissa hana 
heidna konu. "Edur firer hvij villtu mic kissa ?" 
JJun svarar: "pviat pu einn hefur augu Jngvars, 
ad pvi er mier sijnest." Sij dan var vit peim tekit 15 

med sromd ok virdiugo. Enn sijdan er hun visse 
ad biskup var par kominn, pä vard hun feiginn. 
Pä talade biskup tru firer henne, ok höfdu par tulk 
j mille sijn, pviat [biskup] kunne eij pä tungu ad 
mrola, er hun mmllli; ok fieck hun brätt skilning 20 

andlcgrar speke ok liet skijrast. Enn ad peim 
mlinade sama var skijrclur allur borgarlijdurinn. 
Eij miclo sijdar stefnde droltning pijng fiölmennt 
med ummrade landzmanna, ok er par var micit 

l. lil skipa- ä brwl: ä bu,·t hvatlega ol' til skipa D 
"ol'" f'mmför giot·du sah1as i D. 3. jJeir; par D. 4. Pö: 
Pä D. nu salmas i D . miog saknas i D. 5. dwn: 
dwde D. par saknas i D. 10. honum: jJvi D. 12. 
hratt-sier: varnade benne l)eSs D. 13. hvij: hvoriu D. 
14. svarar: sagde D. jJvial: jJvi D. 18. talade: talde 
D. Med ordet tulk vidtager eUer B. 19. pviat: J:>vi D . 
(biskup] överhoppat; ordet finns i B och D. ad saknas i B. 
20. er: sem D. ok fieck hun: hon feck B. 21. skijrast: 
skyra sie D. Enn ad: Ok a B. 22. sama salmas i 
B och D. borgarlijdurinn : borgat·lijdut· D. 24. var 
saknas i B . 
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fiölmenne saman komit, pä var Sveinn Jngvarsson 
skrijddur purpura ok sijdan sett coröna ä höfud 
honum, ok kölludu aller hann köng sinn; ok par 
med giftest drottning honum. 

5 13. Cpt. 
Efter pessa veitslo för Sveinn kongur fii'>l

mennur vmm rijke silt ok so drottning. Par er 
ok biskup j ferd ok Jrorder menn, I pviat Sveinn 21r

kongur lrelur chrislna landid ok oll p<v rijkc, sem 
10 drottning haf'de üdu~· sliömad. Enn er sumra lök 

ok so hafde megnaz krafhtr gudlcgrar myskunar 
j pvi landi, ad pad var allt alchristid ordit, pä 
vilhle Sveinn kongur ok hans föruneyte bua ferd 
sijna heim til Svijpiödar ok Hita vita frrendur sijna 

15 sanninde vmm hans ferd. Enn er droltning vanl 
vör pessarar retlanar, pü bad bun, al bann scndi 
Jid sitt beim, cnn bann srot.e ki r· sialf1,f,r. Sveinn 
svarar: "eij vil cg scnda lid mill fra mier, pviat 
peim er pad micill bHskc j mörgu lrege, er til pess-

20 arar ferdar skulu radaz, so sem firr reindest, er 
einginn var foringe ok lirerförsl alll lidit oc villl
e~L jmsa vegu." Enn c1· drollnino hcyrdc pessc 

3. kÖlludu -sinn: gefit kongs nafn D. bann; B til~ 
lägger: pa. 6-7. B tillägger efter fi.<'>lmennur: urn ueturiN. 
7. rijke: allt riki B. so: .ProB. er: var D . 8. ;j ferd; 
D tilliigge1·: med. 11. megnaz: magnaz B, magnaz D. 
gudlegrar myskunar: Guds ok hans rriyskunat· D. .12. 
pad: .Pä D. pad- alchristid: alk!-istNad uat· B. Hi. rotl-
anar: firirrollunaT D. hun: Suein B. 17. hann salc
nas i B. Sveinn: kongr B . 18. eij-milt: Ek uil eigi 
lid mitt senda B. 19. peim-häske: mikill haski er 
peirn B. loog e: lagi B, lage D. 21. foringe: for-
iNginN B. allt lidit: flt:lst allt B. 22. vegu: vega B, D . 
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ord kongs ok sä par vilia med, pä mmllte hun: 
"ecki skaltu so fara skindelega, ef ec mä räda, 
pviat so mä vera, ad pu ei vilier vitia pessa rijk-
is, edur tijnest pu j so micille Mskaferd, sem pu 
seiger siälfur j frä. Ok siä, hvad pier hlij der ad stirkia & 

christnina ok läta kirkiur reysa, pviat first skaltu 
kirkiu läta giora jnnan borgar micla ok virdulega, 
ok ef su verdur so, sem ad ec villda, pä skal ad 
peire jarda lijkama fi'>dur pijns. Enn er iij vetur 
ero lidner, pä skaltu fara j fride." Nu er svo giört, 10 

21T sem drottning 1 beider, ad Sveinn kongr dvaldist 
par iij vetur ad sinne. Enn ad hinum iija vetre 
var algior micil kirkia j borginne. Pä bad drottn
ing biskup Li] koma. Enn er biskup var skrijdd
ur, !)ü spurde bann: "j buors nafne villtu, drottn- 15 

ing, läta vijgia kirkiuna ?" Ilun svarar: "til dyrd
ar heilögurn Jngvar konge, pess er hier hvijler, 
skal pessa kirkiu vijgia." Biskup svarar: "hvij 
vi lllu so droltning? Edur hefur Jngvar jarteikn
urn skinit eflcr dauda sinn? Pviat pä eina köll- 20 

um vier helga, er pli skijna jardteiknum, er lijk-

1. ok sä-med saknas i B. vilia : övilia D. 2. so 
saknas frarnföt· fara i D. 3. pviat: pvi D Pu ei vilier: 
lHI viler eigi B, ej vilier .Pu D. 5. hlijder: hoofe1· B. 7. 
kiddu - borgat·: iNun bot·gat· kirkiu lata gera B; innann bot·g· 
a1· kirkiu liUa giora D. 8. su-villda: so verdur sem eg 
villde D. so : sua uel get· B. sem ad: sem B. 9. 
peit·e; D tillägget·: kiTkiu. jarda : grafa D. . 10. fride: 
leyfi B. 11. beidet·: beiddi B. kongr saknas i B. 12. 
pat·: .Pa B. ad (2): a B. 13. var: vard B. 14-. 
koma; B tillägget·: ok vigia. 16. läta-kirkiuna: pessa 
kirkiu uigia lata B. svarat·: sagde D. 17. heil<'>gum
konge: heilags Y ngvars kongs B. 18. pessa: .Pä D. svar
ar: sagde D. 19. Edur saknas i B. 21. .Pä skijna jard· 
teiknurn, er: iarteiNurn skiNa par sern B. 
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amer peira eru j jörd grafner. Hun svarar: "af 
ydrum munne beyrda ec, ad n1eira vrere verd firer 
Gudi stadfeste riettrar truar ok vane heilagrar 
ästar, enn dyrd jardteikna; enn ec drome, sem ec 

5 reinde, ad Jngvar var stadfastur j beilagre lisl vit 
Gud." Pä er drottning qvad ä, at so skyllde vera, 
vijgde biskup muslerid Gude til dyrdar ok ollumm 
belgum med nafne Jngvars. Sijdan var böggvinn 
nij sleinprö ok Iagdur j lijkame Jngva.rs ok scllttr 

10 yfer kross dyr med virdulegum bunado. Pil licl 
biskup messu sijngia ofl.lcga fyrer s:il Jngvars ok 
lcyfdi pö fölkinu ad kalla .J ngvarskit·kiuna. 

14. Cpt. 22r 

Ad pessumm blutum aflidnum bijst Sveinn ti1 
15 burtferdar ok fer sunnan, vnns bann kom1.{,r j Svij

piöd. Landzmenn löku vid hom"'m llllld f;lgnado 
olc micillc s;:omd. Va.r lromwl ln.wlid hodü; onn 

r hann hoyl'(li t>ad, 11:1 no:ylrulo hunn t>vi skiöll, 
ok qvaclsl atlad llltfa sier bclra Iands ok lirsrollra, 

~o olc lielsl onn liHmdu tH'SS vilia. Enn er ij vcl1,1,r 
voru ulc, sigler Sveinn or Hvi.il>iihlu. l•:nn Kolill 

1. j jOrd gmfue1·: ,jonlgmfJ ICI' JJ, inrtllldCI' ß. af: 01' 
B, ur D. 2: voore: so B. verd : uei'Lt B. 3. vane: 
von D; ordet saknas i B. 4. D tillägger efter jardteikna: 
Jwiad vonder menn sem göde1· giora jat·dteikner. sem: Ht~a 
som 'ß. rl 6. j heilugre-Gud: i tru ok hoilngTi nsl vi<l 
almaknN Gnd TJ. (). skylJde vera: vera sky lld o D. 7. 
Gndo lil tfyrdat·: l.il dynla1· Gudi D. 9. nij salmas i D. 
D tillägge1· lidons ft·am{ÖI' Jngvat·s. 10. B tilltig,qet· e{tet· 
dyr: i muslorinu. virdu legum: dyrligum B. 1 I. messu: 
mesur B, mossut· D. 12. pö saknas i D. kalla: nolila 
D. 15. sunnan saknas i B. 17. Var: ok uat· B. 17-
18. enn er-noytade bann: EN bann neitadi B. 20. onn 
saknas i D. mundu : munde D. enn mundu: mundu 
ON B. 21. ule: lidne1· B. 
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dvaldist par efter, oc liest bann so beyra sagt, ad 
Sveinn vrere j Gördum vmm veturinn ok biöst vm 
vorit padan ok sigldi ad sumarmagne or Garda
rike, ok vissu menn j:>ad sijdaz til hans, ad bann 
siglde j äna. Enn Ketill för til Jslands ä fund 5 

frrenda sinna ok stadfeslest par ok sagde firstur 
fra pessu. Enn pad vitum vrer, at nockrer sagna
lllenn seig·ia, at Jngvar hafe verid son 0nundar 
Ölafssonar, pviat peim piker honum pad meire 
sremd ad seigia bann kongsson. Enn giarnan villde 1() 

aJnundur giefa til allt silt rijke, ef bann mrette 
Jngvars lijf aftur karpa; pviat aller höfdingiar j 
Svijpiödu villdu bann giarnan kong hafa yfer sier. 
Erm po~s vcrdur enn nu af sumum monnum spurt, 
firer hvij ad .Jngvar vmre cij sonur· Aunundar] 1r. 

1)4.r Olafssonat·, enn pui uilium ver pa leid suara. 
Eymundur, son Olafs, atli son, er Onundur biet. Sa 
uar binn likazti Y nguari i margr·i naUuru ok allra 
hcllzl j uydforli sinni, suo sent lil uisar j bök peiri, 

1. hann saknas i 13. 2. j Gordmn vmm vol!~t·inn: um 
uelriN i GaJrdum B. 4. menn: J>eir D. hans: Sueins 
B. ad: er B. 6 pat·: him· D. firstur: fyrsl B. 7. 
f't·a pessu: pessa saJgu B, pessa sog-u D. Enn saknas i B. 
n. l>ikc1·; J>otli B, pölte D. 10. Enn: ok B, D. 11. alll 
sill rijlw: riki sill nlll olc kongs nafn B. 12. lijf: 
lifs 13. 1:1. liafa salmas: i B och D. u. Enn sak· 
nas i B och D. JJU salcnas i B. sptwl: gelit D. 
15. ad Jngvat· vn•,·e oij: Yngt~M so eigi B, sie Ingvar ej D. 
16. Med 01·det Olafssona~· vidtager äter A. onn saknas i 
C och D. enn J>ui: j>a1· B. pa leid suara: svara ä pä 
(J>essa D) leid 0, D; suant a j>a leid at B. 17.ßymundur: 
A unundur C. son Ola fs saknas i B, C och D. er: pann 
e1· B, C; pann D. Onundtw : Eymundut· C. hiet: er 
nefndr B, er nefndur C, D. 18. margri: allre D. 18-
19. allra hellzt saknas i B. 19. j uydforli: a. vydferle D. 
sinni salcnas i B. 
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er heiter gesta saxonum ok er suo ritat: "fertur, 
quod Emundus rex sueonum misit filium sumn On
undum per mare balzonum, qui post trem ..... ad 
amazones et ab eis interfeetos est." Suo segia 

5 sumer menn, at peir Y nguar freri ij uikur, at peir 
sau ecki, nema peir tenndrudu kerti, puiat saman 
luktuzt biorgin yfer anni, ok var sem peir reri j 
helli pann halfan manud. Enn uitrum monnum 
piker pat ecki sannligl vera mega, ncma ain fielli 

10 suo praungt, al gnupar treki saman, edur vret·i 
skogar suo praunger, al saman Lreki pess a medal, 
er goipur slmdizl a. Enn po al pella megi uenl, 
pa er po eigi sannligl. Enn pessa sogu hofum uer 
heyrt ok ritat epter forsaugn peirar brekr, at Odd-

15 ur munkur hinn frodi hafdi giora latit at forsaugn 
frodra manna, peira er bann seger sialfur j h'reli 

1. olc er· suo: olc ~ma er· B. er· rilat salcnas i D. 
4:. fert.tw- esl: so er m;ulll al A unundur· Svijakongr sende 
son sinn Eymund, at. vnlHh·a .i giognum pad Balsoniska haf, 
olc ad pvi endudu var hann af Arnasonis deiddur 0; so er 
mrell ad Eymundur Svijakongur· :~ende son sinn 0nund i g-egn· 
um pad BabylÖniskn(!) haf olc so ad j>Vi endudn vat· hann al' 
Amasonis deyddur· D. 2- 3. Onundum: emnndum 8. :t bal· 
zonum: balciqul m] B. :l - 4. posl trem .. (t·esten svcwt att tytla; 
or·det synes doclc sluta med ett uenlt~?) ad amazones: poslr·emo 
ad amazonis ueniens B. 5. peir salcnas i 0 och D. frel'i; B 
tillägger: sua. at: so, at 0; so, ad D. 7. luktuzt biorgin: 
lauk biorgum B. sem: so sem 0. reri j: feri epter· B. R. 
monnum; B tillägger: olc frodum. 9. pat eclci: eigi pat ß. 
vera mega saknas i B. 11-12. skogm·-stredizt a: sua j>ykv· 
er skogat·, al saman lyti a milli pess, er gnipurnar sloduz i B. 
12. gnipur·: gnupar D. Enn salcnas i D. uera: sua 
hafa uerit B. 13. pa er·; D tillägger: pad. po eigi: 
peygi B. Enn salcnas i B. sogu: sogdu(!) B. 14:. 
heyrt olc salcnas i B. fM·saugn: frasogn D. brekr: bök· 
ar 0, D. at: er B, C, D. 15. hafdi: hefer B, hefur 
0. giora latit: ger·ua B. forsaugn: fr·asegn D. 16 
seger: skyr M' B. 
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sinu, pui er bann sendi Joni Lofzssyni ok Gizuri 
Hallsyni. Enn peir er uita piciazt innuirduligar, 
auki uid, par sem nu piker a skorta. Pessa sogu 
segizt Oddr munkur heyrt hafa segia pann prest, 
er Isleifur biet, ok annann Glum Porgeirsson, ok 5 

binn pridi hefer Porer heitit. Af peira frasaugn 
hafdi bann pat, er honum potti merkiligazt. En 
Isleifur sagdizt heyrt hafa Y nguars sogu af ein um 
kaup[ manni], enn sa kuezt hafa numit hana j hird 
Suiakongs. Glumur hafdi numit at fodur sinum. to 

Enn Porer hafdi numit af Klaukku Sämsyni, en 
Klacka hafdi heyrt segia hina fyrri framdur sina. 
Ok par lyktum uer pessa sogu. 

1. sinu salcnas i B. Joni; möjligen spär av a1ccent över 
o. 2. innuirduligar·, auki: ei innvirdulegar auka(!) C. 2 
-3. peir er-Pik er: ef per uitid iNiligar fm at segia, gerit 
sua nel, legit uid par sem ydr syNizt B. 4. segizt: lez B . 
munkur saknas i B. heyrt hafa: bafa heyrt B. pann 
pre~l: pr·esl pann B. 5. Glum: Glwm D. Por·geirsson: Por· 
g-ilsHon B. o7c(2): EN B. G. !Je/'er·: hafi G, hafe D. Af; Ai 
mar·gm. 7. pat saknas i B. polli: syndiz B. En salcnas i 
B. 8. Isleif'ur; D tillägge1·: prestur·. heyrt bafa: hafa heyrt 
B. Ynguar·s sogu salcnas i C; i Segne(!) D. 9. kuezt: qvadst 
C, qvadz D, lez B. haia uumit: numit hafa D. hana 
salcnas i B, 0 och D. 10. Glumur: Glwmu1· D. at: af 
D. fodut·; otydligt, möjligen fedur. 11. Enn salcnas i 
B. numit: hall B. af: ad 0, D. 12. Klacka: 
hann 0, bann D. hafdi-sina: a!' fr·mdum siNum iNum 
fyrum B. 13. Oie par·-sogu: olc lukr pa1· soguNi B; og 
likr her so sogunni af Jngvari vidforla ok peim fedgum C; 
Lijku1· so .Pessare segn D. 



RÄTTELSER TILL TEXTEN. 

s. 4· rau 13 Uj)j)ifr. sl:\r: lugigcnh·; Hls: ,fngigerdt·. 
9 - 23 - - jafnan; - ia fnan. 
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BI HANG. 

Svenska rnnstenar handlande om Yngvarssagans bjälte1
• 

1. Svingarns kyrka, Svingarns socken, Asunda 
härad, Uppland. 

B. 634. Brocm. s. 94. L. 731 och 1452 a. D. 
fol. I: 100. Brate och Bugge s. 138 f. 

pialfi. auk. hulmnlauk. litu. raisa. staina pisa. 
ala. al. baka. sun sin. is ati. ain. II . sir. skib. auk. 
austr. sturpi. i. ikuars. li_p, kup hialbi. ot baka. 
askil raisti 

Transskr.: Pialfi auk Holmlaugh letu rreisa 
streina pessa alla at Banka, sun sinn, es ätti reinn 
ser skip auk austr styrpi i Ingwars lip. Gup hialpi 
and Banka. Askrell risti (el. rreist). 

Overs.: Thjalve och Holmlög läto resa alla 
dessa stenar efter Banke, sin son, som ensam ägde 
(ett) skepp och styrde österut i lngvars här. Gud 
hjälpe Bankes själ. Askell ristade. 

Anm. raisti felristning för risti el. mist, knappast kon
laminalion. 

1 I ktillhänvisningarna nedan betecknar Bmte (kursi
verat) ännu icke publicerad läsning av E. Brate, Braun 
dito av F. Braun (se inledn. s. CI f.). Jfr f. ö. förkortnings· 
listan. - Motiveringarna för valda läsningar eller tolkningar 
mäste av lätt insedda skäl här göras ytterst knapphllndiga. 
Möjligen fär jag pä annat slülle tillfiille att äterkomma till 
nägra av htir omtalade inskrifter. - I inskrifterna förekom
mande olika slags skiljetecken ha hiir normaliserats lill en 
punkt. 

4* 
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2 Räby. Hätuna socken, Häbo härad, Uppland. 
B. 305. Brocm. s, 91. L. 2. D. fol. I: 16. UFT I. 1: 

49, I. 5: 90. Braun. 
kairui. auk. kula. ristu stain pina. aftir. onunt. 

fopur sia II is uas. austr. taupr. mip. ikuari. kup 
hialbi ot. onutar. 

Transskr.: Greirwi auk Gylla rre(i)stu strein 
penna reftir (el. aftir) Anund, fapur sinn, es was 
austr daupr mep Ingwari. Gup hialpi and Anundar. 

Övers.: Gervi och Gylla resle denna slcn efler 
Anund, sin fader, som blcv död öslerul mcd lng
var. Gud hjiiJpe Anunds sjill. 

Anm.: G reirwi kvinnonamn; jfr l'sv. Kretilwi (L. 112), fda. 
Py1·wi (Nielsen OJdd. personn. 99, Wimmer Runemindesm. 
4: LXXIII). - Gylla; sä kanske sannolikast pä grund av run
stenarnas växelformer küla (L. 333, 869, 877, 926). lciln (L. 
511), ehuru även Gulla är fulll mö;jligl. Gylla oelt Gull(t, 
häda utan tvivel fem.·bildningar till Gulli (ruuiuskt·. J("li, I. 
ex. L. 24·1, 7()7, 1180), l'llrokon11nn hfidn i fsv . (so Lundgron 
LandsmA.Ien X. (i : 78, &!.). Mindre snnnolik synos mig Buggos 
lr:IJlsskrit>lion Gyla, Bralo oclt Hngg·e s. 77. Lliildebraml i 
Mänadsbl. 1879, s. 10 oclt Snvo i UFT I. 1: 49 lransskribera 
Kullctl. 

3. Varpsund , Ofvergrans socken, Jläbo Mrad, 
Uppland. 

B. 343. Bl'ocm. s. 91. L. 38. D. fol. I: 37. UFT I. 1: 
29, I. 5: 86. Brate och Bugge s. 21 ff., 401. v. Frie
sen i Uppland 2: 474. 

a[ nu]itr. auk. kar. uk. kisli. auk. [b ]lisi. auk. 
I t]iarfr. ristu. stin. pina. aftir. kunlaif. fopur sin II 
is u[a]s ausl[r] m[i]p. ikuari. tribin kup. hialbi. 
o[t] paira II al[r]ikr. ristik. ru[n]ar II is kuni. ual. 
knari stura 

Transskr.: An(d)witr auk Kärr ok Gisli auk 
Blesi auk Diarfr rre(i)stu strein penna reftlr (el. 
aftir) Gunnlreif, fapur sinn, es was austr mep Ingw-
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ari drepinn. Gup hialpi and preira. Al[rlikr ristik 
riinar. Es kunni wrel (el. wal) knrerri (el. knarri) 
styra. 

Övers.: An(d)vit och Kär och Gisle och Bläse 
och Djärv reste denna sten efter Gunnlev, sin 
fader, som blev dräpt österut med Ingvar. Gud 
hjälpe deras själ. Jag Alrik ristade runorna. Hau · 
kunde väl styra skeppet (dvs. var en duglig skepps
befälhavare). 

Anm. Med Blesi, som Brate blolt med tvekan föreslä.r, 
jf'r fsv. Blresi i ortnamn: Blreseboll, Blesaby, Blresato1-p (Lund
gren i LandsmAlen X. 6: 28 f'.)- Alrikr ej fulll. säkert; möj
ligen Aif'ikr, dvs. kJit·ik1·, E1·ik (v. Friesen). 

4. Ekala bro, Yttergrans socken, Häbo härad, 
Uppland. 

B. 334. Brocm. s 91. L. 47. D. fol. I: 46. UFT 
I. 1: 27, I, 5: 86. (Brate och Bugge s. 22). Brate. 

anuitr. auk. kisli. auk. kar. auk blisi. auk. 
liarfr. II pir. raistu. stain j:>ina. afliR. kunlaif. fapur 
sin. han fil. austr. mip. ikuari II kup hiabi silini 

Tmnsskr.: An(d)wilt• auk Gisli auk Kärr auk 
Blesi auk Diarfr per rreistu strein penna reftiR (el. 
aftiR) Gunnlreif, fapur sinn. Hann fell austr mep 
lngwari. Gup hia[l]pi srelinni. 

Övers.: An(d)vit och Gisle och Kär och Bläse 
och Djlirv de reste denna sten efter Gunnlev, sin 
fader. Ban föll österul med Ingvar. Gl!d hjälpe 
själen. 

Anm. Jfr nr 3 ovan. 

5. Steninge, Onsala socken, Erlinghundra härad, 
Uppland. . 

Brocm. s. 101. L. 551. UFT I. 2: 46. Brate och 
Bugge s. 121. 

harlaif. auk. purkarpr. litu. raisa. stain. pina 
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at. sabi[ orn) fapur sin. isturpi. austr. skibi. map 
ikuari astalatu [m]. 

Transskr.: Hrerlreif auk Porgrerpr letu rreisa 
strein penna at Srebi[orn], fapur sinn, e[sl styrpi 
austr skipi mrep Ingwari a [ A:]stalandu[ m]. 

Övers.: Härlev och Thorgerd läto resa denna 
sten efter Säbjörn, sin fader, som styrde skepp 
(dvs. var skeppsbefiilhavare) österut med Ingvar i 
Eslland. 

Anm. IJre,·la•if IJ·oligon oll kvinnonnmn ; i annal fall 
l'elris lning fUr llre1'lrei(!' (l'sv. Ha'!'lli{, Lundgrou LantlsmiUon 
X. 6 : l2l, fdn. H ct·lew Niol sen Oldd. personn. s. ~·:! , ll s l. 
R et·lei(1·, Lind Norslc-is l. doJHL s p. 524). 

6. Rimbo kyrka, i muren, Rimbo socken, Sju
hundra härad, U ppland. 

B. 243. L. 601. F. Braun i Fonwannen HHO, 
s. 103 ff. v. Friesen Dilrs. s. 109 1T. 

anutr auk. ail'ikr. auk. hakun. auk. inkuar. 
railstu . .. . . . aff jir. raknar. brupur. sin . kup. hialbi. 
ant. bans 

1'ransskr.: Anundr auk Mirikr auk Hakon auk 
Ingwar rroil slu .... rofllir Ragnar, hrölJlll' l::> inn. 
Gup hialpi and hans. 

Övers.: Anunu och Erik oeh Häkau och Ingvar 
reste ( denna sten) efler Ragnar, sin broder. Gud 
hjälpe hans själ. 

Anm.: Skälen för a t rälma denna och följand e s lon lill 
Ingvarsslenarna ulvecldas av Braun a. s t. (med ouligl min 
mening rikliga rnodifikationer av v. Friesen). Jfr iuloduingen 
ovan s. XCV. 11'. 

7. Husby kyrka, vapenhuströskeln , Lyhundra 
härad, Uppland . 

B. 248. L. 605. D. Huna fol. 2: 11. F . Braun i 
Fornvännen 1910, s. 103 f. v. Friesen Dllrs. 199 ff. 
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airikr. auk hokun. auk inkuar a[ u Jk rahni[It]r. 
pou hl[itu ... . . raknhilta]R. ina hon ua[rp tau]pr 
i kriklanti. kup hialbi hans an ulmps mupiR. 

Transskr.: A:irikr auk Hakon auk lugwar auk 
Ragn(h)ildr pau I[etu .. . H.agnhilda]R, ren han ua[rp 
tau ]pr i Grikklandi. Gup hialpi hans an(d) ok 
(G)ups möpiR. 

6vers.: Erik och Hä.kan och Ingvar och Ragn
hild de läto (resa denna sten efter Anund, broder 
till Erik o. s. v. och son till) Ragnhild. Men han 
blev död i Grekland. Gud hjlllpe hans själ och 
Guds moder. 

Anm. Jfr anm. till ur 6. 

8. Ticrps kyrkogärd, Tierps socken, Örbyhus 
härad, Uppland. 

B. 565. Brocm. s. 94. L. 259. UFT I. 1: 69, I. 
5: 95. 

klintr auk blikr. ris tu slin pinsi. iftiR kunuip. 
far)llr . s in. ban . II foR borl . mip ikuari . Kup. trutin 
hialhi onl [al )ra krislina. puriR. troni II risti 

'l'ransskr. : Kli n lr auk Blekl' res tu sten pensi 
reftiR Gunnwip, fapur sinn. Hann föR bort mep 
Ingwari. Gu p dröttinn hialpi an <.I l all]ra kristinna. 
PöriR trani risti. 

Övers.: Klint och Blek reste denna sten efter 
üunnvid , sio fader. Han for bort med Ingvar. 
Gud, Herren , hjälpe alla kristnas själ. Thore trana 
ristade. 

Anm. Blek!·; j fr fs v. Blek, Lundgren i Lands mälen X. 6: 
28 (ä ven i danska ortnarnn: Bleksto1'1J, Skäne, ä. da. Blix trup, 
mt Blidstrup pä Mors; jfr, ehuru avvikande, Nielsen Oldd. 
p ersonn. s. 13). En möjlig lransskriplion är dock även Bltgr· ; 
jft· fi sl. Bligr·, fnor. Bligur (Lind N01·sk-isl. dopn. sp. 149) samt 
fisl. bligr som tillnamn (F. J6nsson i Aarb. 1907, s. 318), 
ävensom det frän nord. s präk länade meng. Blih (Björk-
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man Nord. personennamen in Eng]. s. 27). - trani "trana" 
(sä red an Bildebrand Mänadsbl. 1879, s. J1; annorluuda 
Brate hos Brate och Bugge s. 24); jfr fisl. trani som tillnamn 
(F. J6nsson i Aarb. 1907, s. 310). Som verkligt namn före
kommer Trani L. 595 (= UFT 2: 218). 

9. Eskilstuna, norra kyrkodörren, Öster- rekarne 
härad, Södermanland. 

B. 751. Brocm. s. 95. L. 969. Brate. 
kunulfR. raisli. stain. pansi. at. ulf. fatnn·. sin. 

han. uaR i faru. II mip. ikuari. 
Transskr.: GunnulfR rmisti stmin pansi al Ulf, 

fapur sinn. Uann waH 1 furu mej:> lngwm·i. 
Övers.: GurmuH resle denna sten eilet· Ulf, 

sin fader. Han var i färd med lngvar. 

10. Balsta, Klosters socken, Öster-rckarnc hllrad, 
Södermanland. 

B. 746. Brocm. s. 95. L. ~)73. ßrate. 
.rulifR. raisli. slei n. pnsi. al. fapur. si n. skarf. 

ha[n] uaR. fm·in. II mip . II ikuari. 
Transskr.: Rollöfn r:nisli strein p[e ]nsi at fajmr 

sinn Skarf. Bann waR farinn me[> lngwari. 
Övers.: Hollev reslc dcnna slen oller sin fadet· 

Skarv. Han bade faril mcu lngvar. 

Anm.: RollefR = fisl. Hrolleif"r ( < Hröi'lu-laibaR). - Med 
namnel Slcarfr jft· fisl. Slcarfr (Lind Norsk-isl. dopn. sp. 909~ 
samt skarfr som binamn (F. J6nsson i Aarb. 1907, s. 309). 
Brocman översättet· waR farinn med .förgicks". Dcnn;t lolk
ning synes mig möjlig, ehuru knappast den sanno likasle. 

11. Högstena, Kjula socken, Öster-rekame Mrad, 
Södermanland. 

B. 754. L. 980. Brate. 
hulmuipr ...... pina ... ur mi su !I ... han u llaR 

fa[r]in mip II ikuari 
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Transskr .. · Holmwipr ...... penna .... su[n]-
Hann waR fa[r]inn mep Ingwari. 

Övers.: Holmvid (reste) denna (sten efter) ... son. 
Han hade farit med lngvar. 

Anm. Emellan ?' och m i tw rni kan enJ. Brate ha stält 
i, och Bmte gissar, under förutsältning att rn lir fel för lc, 
f)ä urlillci[u], dvs. Urelciu, gen. av Urelcia. 

12 Jäders kyrka, i sakristiedönen, Jäders socken, 
Öster-rekarne hfirad, Södermanland. 

B. 745. L. 981. Brate. 
... stain. pansi. at. begli. fapur. sii. II buanla. II 

sif uR. II . han. uaR. fa[rin mip ikuari] 
Transskr.: strein pansi at "Begli" fapur sinn, 

höanda SifuR. Hann waR falr·inn mep lngwari I· 
Övers.: (N. N. res lc) denna slen efter .. , sin 

fader, Sifa's make. Han bade farit (med lngvar). 

Anm. Stenen angivcr sig genom den mc<l nr 10 och 11 
Overcnsslilmmande !'rasen : hmm wan f(trinn . .. si\som hürando 
lill Ingvnrsslonnrna, churu dc nvgllmnde ordon icko kunna 
lllsas. !Jegli !Ir rnOjligon folnldigl i slll ll e l f()r on form pil. 
-a, aclc av Oll an-s lum . Re,qla omsUIJining f'ör Belga, ack. 
av elt Brelghi = fda . Belghi (Niolson Oldd. por·sonn. s. 1 1) ?
Om kvinnonamnet Sifa jfr Bralo och Bugge s. 194·. 

13. Strängni:is domkyrka, Akers härad, Söder
manland. 

0 Runa fol. 2: l H. Bidr. l. Söderm. ~l. kult.-hisl. 
I. 1 : l 1. Bratv. 

.. alui. lit. kira. kubl. ifli[rj .... burpur. ulfs. piR. 
a[ ustarla ?] . . .. mi p. ikuari. o. sirk. lat[i]. 

Transskr: [H]allu i(?) löt grera kumbl refti[r] .... 
bröpur Ulfs. PeR a[ustarla ?J .... mep Ingwari ä 
Srerkland[i]. 

Övers.: Hallvi(?) Hit göra minnesmärke(t) efter 
(N. N. och efter N. N.,) Ulvs broder. De (dogo?) 
österut(?) med lngvar i Serkland. 
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Anm. !Iallvi l<viunonamn; jfr tle ovan s. 52 anförda 
kvinnonanmcn p:'l ·vi. - austat·la; eul. Bt·ate tlr hlotl översla 
delen av u i heh:'lll ; resl en av ortlel saknas.- Efter austada 
har utan tvivel, säsom redan D. Runa fol. anlagcr, slt\11 
tuu, clvs. döu, .,dogo" el. i[n]taPtts, dvs. rendaptt~ ,.slul:ltle sill 
liv", el. dyl. - Jfr Tillügg li, s. 65. 

14:. Strängnäs, kyrkans västra gavel, .Akers 
hllrau, Södermanland. 

B. 704. L. 957. Brale och Bugge s. 207 f., 407. 
Brate. 

ut. . r. ank. inki. hnrk. lilu. ra ... II ... sal. ucr
pr. iki. inlnwrs. 1i1a . . . 

Transskr.: lTll am ]r auk Jngihorgh Jol.u rm[isaj . . 
[wa]sat wert>r mogi Ingwars wal nna]. 

Övers.: Otam och Iogeborg läto resa (denna 
sten efter N. N.) ... (Högre el. mera) var ingcn an
sedd av Ingvars mlln (i-in han). 

Anm. s i . . Rat o~llkcrl; mlljligon n (JJm/t•). - tl'l'tjw 
fallnr jng- hol !-II ~Will pr. p. 11 v *wmj)(l, I ill hol. = witjm, is t. t•it · ~a, 
holngl i f;;v. u •u•rjHt (Sddylor Onlhol<). l<'llro do hovnmdo 
onlon lonlo Ht11undn hn g-nll oll adv. i komparativ: hllgrc, 
mum I. dylikl. Nt\g-ol nvvil<:llldo Buggo a. sl. .Jfr Tillilg·g 
II, ~. tlri. 

Jf>. Sl.ril ngnils, v id gyuuwsi um, Akel'H hil rad, 
SüdCJ'J)la nln nd. 

B. 70 I. L. !l5\l. D. H una l'ol. 2: J\1, 2(;. Brale och 
Bugge s. 208 f. F. Braun i Fornvännen 1910, s. 
112. v. Friesen Därs. s. 206. Brate. 

ai. . . . II .... ua. stai. . . . II uni. aimunl. . . . II 
sunarla. a. serkl .. . 

1'ransskr.: JEifrikr] ... [hQgg]wa sl::cl[ n] . .. 
lsJyni lEimund[aRj .... sunnarla a Srorkl[andil. 

Övers.: E[rik] (li.Ll) hugga (denna) slen (efle1· 
Ingvar och Harald) söner till Emunu. (De dogo) 
söderut i Serkland. 

Anm. Skülon all I'Ora tlonna slen lill lngvat'sslenarun 
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!iro dels den med nr 16 nedan överensstämmande slutfrasen, 
dels det pä vära runstenar ytterst sällsynta namnet AEi
mundt·, i vilket vi tvivelsulan igenfinna namnet pä lngvars 
fader (jfr Braunoch v. Friesen a. sl.).-Av v. Friesens alter
uaUva förslag att rekonslruera försla ordet synes mig· AEi?·ikt· 
vara ulan tvekan alt filt'cdraga, clä dol.ta 11anm tlr karak
läristiskt för den sJakl [ugvnr lillhöt·de. Det lorde renl 
av icke vara för djtlrfl alt anlaga, alt den Et·ik, som rest 
denna ~len, är samme hl'oder till Ingvat', som omtalas pa 
sl enarna 6 och 7 ovan. 

16. Gripsholm, Selebo härad, Södermanland. 
L. 927 D. 8° nr. 20. Grundtvig i (dansk) Hist. 

tidsskr. 3 R 5: 602. Rosenberg Nordb. aandsl. 1: 
81. Brate och Bugge s. 194 fl'. Noreen Altschw. 
Gram. s. 485. F. Braun i Fomvännen 19JO, s. 101. 
Bmle. 

lula. lil. raisa . slain. pinsal. sun. sin. harall. 
brupur. inkuars. paiR furu. lrikila. liari. al. kuli. 
auk. austarlar. ni. kafu. tuu. sunar. Ja. i. sark. 
lanti. 

'J'mnsskr.: Töla let rroisa slroin pensa (a)l sun 
sinn I1arald, hröjHIL' Iugwars. ProiR foru drrongila 
fiarri al gulli auk ausladn (ro)rni (el. arni) gal'u. 
Döu sunnarla i S:nrklandi. 

Övers.: Tola liH rosa dcnna slcn eflcr sin son 
Harald, Ingvars broder. Oe foro manligen IJürran 
cflel' guld och malade örnen (dvs. dellogo i blodiga 
~lrider) üslerul. (De) <.logo södeml i Serklanu. 

Anm. T sl. l'.fiwt~ mOjligon f'~n~ (hintlenma ~). 

17. Huntlhammat·s horg, Bolkyrka socken, 
Svartlösa härau , Siidcrmanland. 

B. 686. Brocm. s. JOO . L. 817. 
antuitR. reisli. slin. ifliR. huka. brupur sin 

eR. uar. tauper. mip. inkl uari. au]k. iflit•. purkils II 
brupur. kupan II biarlaukr. irfi. lil. reisa. iftir. II 
biapr. sin 
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Transskr.: AndwitR rreisti strein reftiR Haugha 
(el. Hauka), bröpm sinn, eR war daupr mep Ing
wari, auk reftir Forgils, bröpur göpan. Biar(n)
laughr rerfi let rreisa reflir fapur(?) sinn. 

övers.: Andvit reste sten(en) efter IIeghe (el. 
H0ke), sin broder, som blev död med Ingvar, och 
efler Thorgils, (sin) god(e) broder. Biar(n)l0gh, 
arvingen (dvs. sonen), Jal l'esa (slenen) efter sin 
fader(?). 

Anm. lmlrrt IJI\r l1·oli~on lmnsHkl'ihorn>~ ThtnfflW, ohl. l'orrn 
av Han,qhi, jl'r i'>~v. Jlogltr (Lund~-trou LandHniiHon X. H: 12:1), 

llor flfmlra , ohl. fonn nv llrmlci, jfr fdn. llolri (NiolfHHl Oldd. 
porHOilll. ~·II). Mind1·o Hnnnolikl f'ürofnllor nlig lfn!Jh!l, aelc uv 
flttghi (Lurulg·1·on Lnnd Hm1llon X. Ii : JJ2). - taupet· sllkerl fel 
for tau}J1'. - biap1· llr lytllig-en en fellllsning-; jag gissar })/l 

fapur, "fader". Sammanhanget blir d:'i följando: Antlvil hnr 
rest slenen Over lvä bröder, Heghe (1. rreke) o<:h ThorgiiR; 
en av dessa har c fl e rlllmnnl on son, Binr(n)lol-(h, !'Will fnr 
Bin fadors deJ dolllll-(01' i I'OHIIillKOII IIV HIOIIClll. 

l8. SU!ringe, Anlnla sol'kon, Viii!Ulinge hilra<.l, 
Südel'lllanland. 

B. 823. Bl'oem . s. ~17 . L. \l I;~. ßl'alo oeh Huggo 
s. 189 f., 4·07. lJrnte. 

kainual.l'. uuk. auull'. auk. ulallll'. l'il.lt. sl.ain. 
at. hyl'slain. hl'uj>lll'. sin. s;llt uall.. ausl.r·. rlli!) II 
iknati. Lrik. snialan. sur1. oifayan.. 

Transskr.: GreiRwatr auk Anuodt· auk Utamr 
retta slrein at Bor(g)strein(?), brüpur sinn - saR 
waR austr mep Ingwari-drreng sniallan, sun Lmif-
0yan(?). 

Overs.: Gerval och An und och Olam l'esa slen
en eflcr JJorgslcn(?), sin broder - han var öslerul 
med Ingvar - en duktig ung man, son lill Levö(?). 

Anm. Bor(g)stwinn; ,jf'r senare fsv. Borsten (Lundgron 
Landsmalen X. 6: 31). - I oifayaR ser jag felri s lning for 
lifaycm. och della fai lar jag som gen. av e lt. Lmif·ey, som 
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förhäller sig till fsv. mansnamnet Lev(e), fisl. Leifi som fsv. 
Gisle, Gunne, Kr.Etile (Lundgren Lands m alen X. 6: 67, 80 
162) lill Gisl(e), Gunne, Kmtil resp. 

19. Nybble, DiJlnils socken, Daga M.rad, Söder
manland. 

D. 8° nr. 82. Brate. 
harkuipr. auk. pu. helka. raistu. stain. pansi. at. 

ulf. sun. sint. hao . entapis. mip. ikuari . kup. hialbi. 
salu ulfs. 

Tran~skr.: Brorghwipr auk pau (el. p0) Hrelgha 
rreistu strein pansi at Ulf, sun sinn. Hann rendapis 
mep Ingwari. Gup hialpi sah1 Ulfs. 

Övers.: Bergvid och Helga, de tvä (dvs. makarna 
B. O(',h II.), I'Cste denna sten efler Ulf, sin son. Ilan 
Undade sill liv mod Jngvar. Gud hjUlpc Ulfs själ. 

Anm. Bw1·glnvipt· ; jfr r~v. 1-liaH·gvülh och Rcrr,r;hvidh 
(Lundgren Landsmalen X. ß: 26, 4·2). - t i sinl oj sllkorl . 

20. Lilla Lundby, Lids socken, Rönö härad , 
Siidel'nla nland. 

0. 8° 111' 4·6. S. Boije i SFT 5: 159. Brale och 
Bugge s. 322 f. TJt·tt,le. 

.sbiuti. halflan. paiH. rais pu. s lain. pansi. ifliR. 
skarpa. brupur sin. ful' . ausll'. II hipan. mip. ikuari . 
o sirk l!lanti. likR. sunR brenlaR(?) 

'l'ransslcr.: Spiuli, Halfdan preiR rroispu slroin 
pansi roflilt Skarl>a bröpm sinn. För austr hepan 
mep lngwal'i, ;t Smrklandi JiggR, sunR . . . 

övers.: Spjule (och) Halfdan de resle denna 
sten efter Skarde, sin broder. (Ban) for hüdan öslerul 
med Ingvar. I Serkland Jigger (han) , son ... 

Anm. De tv:'i fOrsla hoksUlverna i b1·entaR ej sllkra. 

21. Tystberga hage, Tyslberga socken, Rönö 
härad, Södermanland. 
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B. 818. Bmcm. s. 95. L. 860. S. Boije i SFT 
5: 151. Brate och Bugge s. 158 f. Noreen Altschw. 
Gram. s . 500. Brate. 

Mus.kia. auk. mani. litu. rasa. ku[mbl. pausi. 
at. b]ruj:mr. sin. hrupkaüt. a.uk. fapur sin hnlm. 
stain. II han hafpi ystarlaui. uaRit. linki. tuu. a.uslada. 
mcp. inkual'i 

J'ramsskr.: Müs-Göa(?) I el. -Gia(?) I a uk Manni letu 
l'<n(i)sa kulmbJ t>ausi al b lröpm sinn llröpgroiR 
auk fatH•r sinn 11olmslmin. llann hallJi ausl.al'la 
(0slarla ?) u;nJtil. (cl. ua1til) Jmngi. Döu auslal'la mct> 
Jngwari . 

övers.: Mm;-Gna(?) I cl. -Gia(?)J och Manne lill.o 
rosa dclla minnesmärke efter sin broder Rodger 
och sin fader Holmsten. Bann ( dvs. Holmsten ?) hade 
länge varit österut. (De) dogo österul. mod lngvar. 

Anm. M~tH·Ow. ol. -Out; Kll Noroo11 (n11dnt 1'1\rKirli-;' hn r 
ll11gg·o 11. Kl.). - nrHa, 0111 oj l'olriHiuinj.l' 1'1\1· nriw, Hlllll'll:-il nlt 
lruii>JHI<rihorn ?'II'Hn (.jf'1· Noroon AIIHdiiV. Crnru. §Hf). II. 2 och 
1111111. 1\). i /jH/rwl<mi hn clo I v1' Hisln locknon sllkorl igou 
lilll;nrn111il g'IHIOIII l'olri:;lning- od1 bllrlt Si\lodos, som htlr 
!!.iort:-;, utm~lulaH viel lll:;llillf.\'011 (clo11 llllr11111rO r11olivoring-1111 
hllrf'<lr 1111\:-ilo jng hllr f'Urhig-1n. Ar111orlundu, inhl\rcloH nvvik-
nnclo, llnggo <Wh Noroon (n. Hl.). .Jf'r 'I'illllg-g II, H. 1\r,. 

22. Vansl;t, ÜHmo socken, Solholms hi.irad, 
Södermanland. 

v. Friesen i Uppland 2: 475. Brate och Bra,un 
(i föi'Cning) . 

. snan. auk stain. raistu. stain. at. losla. faj111r·. 
sin. is ua•·p. laupl'. i lipi. ikuars. auk al. t)ot·
stain. auk. kt.. nyslain. alhiltar s[uni I 

1'ransskr.: Swronn auk Streinn rroislu slrein al 
Tosla fapur sinn, es warp daupr i lipi Ingwars, 
auk al Porstrein auk at 0ystrein, Al(f)h ildar sl yniJ. 

Öve1-s.: Sven och Slen reste sten(en) efter Tosle, 
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sin fader, som blev död i Ingvars här, och efter 
Thorsten och efter Östen, Alfhilds söner. 

Anm. Beträffande formen Swrenn (< urnord. SwainaR) 
vid sidan av Swenn jfr Kock Sv. L;judhist. 1: 197, Noreen 
Altschw. gram. § 80 H. 2. - kt; akt v. Friesen - alhiltar· 
för alfhiltar lrolig·on folrislning, dä f i slällning· framfllr h 
näppeligen faHit ])Ort i uttalet trots tre·konsonantismen. -
slun-il pJur. enligt Brates förslag. v. Friesen läser slun] sing. 

23. Slmltuna bruk, Slmltuna socken, Non·bo 
härad, Wästmanland. 

D. Runa fol. J: 28. Wäslm. fornm. ärsskr. 3: 
19. Brate. 

ghuf nalt]r. lit [ resa] stain. pin[ sa. 
horrn. stohscn. ll'ckruDa]n. auk. uas. farin. 
mill. ikuljari. hiolbi klutJ. salu. hansj 

efJtir. 
o[ustr]. 

Transskr.: GulnnaldiJ' I('(, lrcsal slroin penlsa 
ref]tir Orm(?). . . drreng [göpa]n, auk was faf'inn 
al ustr] mep Ingwal'i. Hial pi GI up sälu hansJ. 

Övers.: Gunu(v)ald lät (rosa) dcnna slen efter Orm 
(?) ... cn priiktig yngling, som hade l'aril österul 
mcd ln~.rvar. lljii I po Gud (hans sjiil). 

Anm. ghu .. r· lulll mcd silkerhol f11llslllndigns liiJ Glmln
alt]r, dvs. Gunnald?·, sarnrnu llillllll som p1\ don i Jlera av· 
seenden nära besl11ktado L. 1002, 11111110ra vi(l Skullunn bruk, 
men fön vic:l Berga gärd, diir Iiven don lrllr ornlalado stenen 
(()l'dour hof'unnil sig. - horm snarasl = Orrn (bei r1ltl'ande l.ill· 
salson av h jf'r Bralo och Bugg-o s. :!13 f.). - aulc relalivpar· 
likel (jf'r snrurnn. 1111vlluc:luing av auk p<l L. 1002). 

24. Slora Syltan, Styrstads socken, Lösings 
härad, Östergölland. 

B. 857. Brocm. s. 98. Widegren Förs. t. en beskr. 
öfv. Üsterg. 2: 223. L. 1098. ÖFT t: 111. Brate. 

purfri J:>. risti. eftiR. askut. auk. kauta sunu. 
sina. II stin. pasi. han. kuti. etapis. i. ikuars. II 
hilfniki. 
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Transskr.: Porfrip resti eftiR Asgot (el. As
gaut) auk Gauta, sunu sina, sten pressi. Bann 
Gauti rendapis i lngwars hrelfningi. 

Övers. : Thorfrid reste efter Asgot (el. Asgöt) 
och Göte, sina söner, denna sten. Han, Gl)te, 
slutade sitt liv i Ingvars (bfir)avdelning. 

Anm. hilfnilci, dvs. hrelfningi, dal. sg. av hrel(ning1· 
(so Südorwnll Onlhok), fisl. hel{nil1g1·, og. = hllll'l, dvs. av· 
dolning-, hllrnvdolning; so ßuggo hos Bruto oeh ßuggo s. 2:1:1. 
Ullryclwl synos fllrulslllln. nll lng-var Jl'' Rill lilg üslenil 
icko var onsnrn hof'tllhnvnro Ovor hol:t hllr·on.- Emollorlid hOr 
dol. anmllrkn~, nll dol. oj llr fulll sll kor I, alt don hllr 1Hor· 
givna inskriflon syflnr· P'' vl'tr lngvnr· . r Skjorslntl, Tahy 
socken, BjOI'IwkiJl(Js hürad, linuos (so Bralo Ostorg. r1.111inskr. 
nr 30) ou run;;Len la"laude om en lngvar, som dog üsl.erul.. 
Denne lngvar kan icke vara identisk med lngvat· den vidlfar
ande, vars födelsebygd genom stenarna nr 6, 7, 16, 16 IOI'Cio 
vara faslslagen. Men del 1.lr m üjligl, nll Slyrslncls-st(lnon, 
och d:\ ll.von (I on !'lirax rl()dnn ornlnlnclo fr·nn llngshorg, syf'lnr 
icko p:'l lngvur clon vicltf'Hrunclo, 1ilnn JHI clcJII P'' Skjorslncl
slonon ornlalnclo lrrgvur. 

2f). Dagshcrgs kyrka, Dagshcrgs socken , Lösings 
ltflrad, ClslorgOU:ntd. 

ll. 8r>~l . Broem. s. ~1\1 . L. 10!14·. OFT I: 110. N·rnk 
... ur. sin. elt. l'urs ... II ... hiii'Hr1i. ausl.r 
'l'ra/n,98kt·.: . .. lfat>lur (el. lbrot>lur) sinn, Olt 

förs !1 lngwars I l~:.ol l'nl ijngi auslr. 
Övers.: (N. N. resle denna sten efter N. N.), sin 

fader (el. broder), som omkom (i Ingwars) häravdel
ning östcrul. 

Anm. llil do avgUrande orden saknas, !Ir dol utoslutan· 
do p;\ grund n v dot rnocl nr 24 ovan Ovorousslllrnrnando 
ordol hrelfningi, ;;orn donna slen kan fürmo1la!'l hOra I ill lng-
varsstonama. ,J f'r f'ör· Ovrigl anm. till forog;\cll(lo inskrifl. 
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TILLÄGG I. 

TiH lngvarsstenarna rll.knar Brate även B. 702, L. 956 

(Slrängnäs), som enligt bot10m Iyder : kunbiurn lit raisa 
st. ....... un (u o!lll.kerl) aimuntiR, vilkct: jag tollmr: 

Gunnbiorn lii t raisa st[ rein] . . .. . [ s]un .lEimundaR, 
dvs. Gunnbjörn lät resa (denna) sten (efter N. N.,) 
son lill Emund. Förntsättningarna härför simile vara, att 
Ernund här är identisk med Emund, Ingvars fader, och alt 
slenen är rest. jus t över lng-var. Mon ävon om dou förra 
förutsättningen ll.r riklig, s:\ IO!'de den senaro fä belraklas 
som ytters l oviss. 

TILLÄGG II. 

Nr 13. LIIHningorr [lllnlU'i (sä rod an D. II unn fol. a. sl.) 
gt·unclar sig p1\ f'llnriHilllrrirrgon, alt a idw varil försla runan 
i inskrillen (som hllr Ur.· !-! l<adud). Ävcn B1·ate unser clot fLL. 
minstone osäkert, om a börjal iuskriflen. Ilar den omoller-
1 id gjort det, sä ha vi vlll i s lilllel. narnnel AluiLB] (jf'r Alnir 
Bidr. L. Söderm. ä. kult.·his l. I. I: r, saml Lunclgron Lancls
rn;\lcn X. (\: 11 f.) = isl. (/lvir. 

Nr 14. Enll~t B1·ate ll.r C:t[a]r, dvs. Ottan·, Jika lroligl 
;;onr l!/lam]l', 

Nr 21. Bmte moddolur, all llvon pll. 011 nyfunrrc11 nrns len 
vid Galstugan, Gryt. !:locken, Südorrnnul. , numuol muslcict föt·e· 
komme!'. Enl. B1·ale Ut· dol en hildning av lypeu Orelcia o. d. 

· ) 



Na.mnregister. 

Akl, svonKit h/\f'(l i IIJ r, V ngvn rR 

f';ll'f'ndor I, 2. 
Aubr, doll01· lill 111\lcon llludo· 

ja rl 1.!1, ~M·. 

Bclgs6tl (?), oriHillllll 2-l-.2:i. 
ßj61fr, i<OIIIIllg' 2().(), 25.J4, 25.20; 

jf'r SQimundr. 
Burizleifr, (jf'r inledn. !>. Xr.TT f.) 

4·.21, 4.2:t 

Cltopolls, VIII'. SollotlOiia, (jl'r iu· 
lndn M. LXXXV nol) 'J\1.:1 

Elrlkl', J•:ril; 'iOj.(Or;~llll, ~ vonHI< 

IWIIIIII~' I I ~. :I. 
Eyruundr (Akaaon), Ynj.(VIIril f'a. 

dor ':!, :1, 1·, r,, 7, H, II. 
Eymundr (61afsson), Jo:n111111l ~·"" ' 

lo, KVOmi l< lwllllllg', Olol' Hld\1· 
kOIIIIIlg'!i " Oll ~·7. 17 , ~,'-\.2. 

Gali , var. Gapi, ortnamn 18.6. 
Gapi, "o Gali. 
Ga•·b J.kotill , Hü Kotill. 
Garbar :11.1, :1~ . 1, ~ ·7 .2 . 
GarlJa,·fk I I, ·1·, r,, 12, :II, :~2, 4·7. 
Gaulland t.n. 
Gizurr Hallsson, islliiHh;k hof· 

ding 1\I.J. 
Gliirnr 1>orgcirsson, vnr. 1>orgils· 

son, (jl'r inlodn. g , XCIX f.) 
4!UI, W.IO. 

Bl\kon (Sigurbsaon), "lllndoj11rl" 
I , 2, :1. 

Hnrnldr, 011 i'lVOIIKit lwn11n~· (jl'r 
inlodn. XCI) 21-A·. 

Hollopolls, (.jlr illli•dn. LXXX V 
1101. 1) l7J), 25.~. 

Hjl\lmvfgi, Yngvars följeslagare 
12.14. J!l.l!l. 

H61moarbr r..f\. 

llr6mundr (11111111 1 111111111 I"' Jllllr) 
,,r,. l, 

luglgor~r. dotlor lill Olof Hlc/\1· 
IWIIIIIIg' :1, ~., !l. 

lngvar, Ho Ynovarr. 
(,lalld .j.7J, 
lalolfr, iHIIlndKI< pmHI Hl.ro, 1\I.H. 

Jnl'lllolf1· (.jl'r inlodn. Cll f'.) 4.tn, 
~·.IH, 1·.'!1, 1':!.:1. 

J611r, (I ox I hKk r. Jullr), konung 
17, J8, 2ii, 26; jfr Hr6mundr. 

J6n Loptsson, isllindsk hl\l'ding 
49.1. 

Jullr. so J61fr. 

Kelill, kailud Garbakotlll, Yug-
vars 1'/\ljoslng-aro 12, l:l, 27, 
28, :10, :11 •. :J, 4·2, 4-:1, ~n. 1.1. 

Klakka Sl\msson tj fr inlodn. XCIX 
f.) 4·9.11, 4·!).12. 

Lindibelll, Or'illlllllll JH.l·. 
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Mikligarör :31 .2. 

N6rigr 1.7, 2.5, 2.15, 3.6. 

Oddr (Snorrason), munk, his l. 
förfaltar·e 48.14, 4·9.4-. 

Olafr (Eiriksson), Olof ;;kölko· 
nung 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11. 

61afr (Haraldsson), "den helige", 
norsk konung 30.12. 

Olafr Tryggvason, norsk konuug 
10.2. 

RauÖahaf, Röda havet 18.5, 18.8, 
24.6. 

R6Ögeirr, hiskop, Svons följe· 
s lng-nt·o :12.11, ~11.17 . 

Sclt.opolis, so Citopolls. 
Seimgalir, invänarna i Semgal

len (dvs. östra Km·land) 10.8. 
Siggeum (jfr inledn. LXXX V 

1101) 18.7, 2:l.23. 
Slguoua (.jl'r inlodn. LXXXI) 

2:1.14. 
SigrfÖr, Sigrid Hlorrlh l11 , l•:l'ilc 

segersäiJ s gom{ll 1..1. 
Sllkisif, drollni11g lri . IH, 27.~), 

28.13, 43.7. 
86ti, Yngvars följeslagaro 12, 

2:1, 24·. 

StyrbiQrn, Styrbjörn slarke, Erik 
segersälls brorson 10.1. 

Sveinn, Yngvars son 11 , 31, 32, 
33, 34, 35, 36, ~7, :l8, 39, 40, 
4·1, 42, 43, 44·, 4·5, 4,6, 4·7. 

Svf~j6Ö 1, 2, 5, 6, 11 , 12, 24, 28, 
30, 31, 44, 46, 47. 

SQimundr (annat narnn pä Bj61fr) 
25.6. 

1>6rlr (jf'r inletlu. XCIX !'.), 4-9.6, 
4·9.11. 

Uppsallr 2.16. 

Valdlmarr, Yngvnrs fl\ljoslagnre 
12. Ir;, 14·.6, 1,\..14·, H1.1. 

Yngvarr r;, 6, 7, 8, H, 10, II, 12, 
l:l, 14., J5, Hi, 17, IH, 1!1, 20, 
21, 22, 2:1, 24·, 2ri, 2(), 27, 29, 
:w, a 1, 1.2, 4 :1, .u,, ~6, "'7, 48, 
4.!). 

Qnundr· (Eymundarson), !'lOil!'lOll 
lill Olof sk/llkonung 47.17, 
48.2. 

Qnundr (6Jafsson), Anuud-,lnkob, 
son li11 Olof Rk/llkonung 6, 
7, 8, 9, 10, 1·7.8, 4·7.1!). 



Med starkare förkortningar anförda skrifter. 

G. Andrem = Att<lr<IUI, (:utltttutt<l, Loxieon i~lmHliemn. 
llnvui m, 1()8:1. 

Arl<iv = Arkiv l'lh· nor·diHk fllologi. 
ArwidH~Oll Flll'lodwiug = Flll'loeluring lli'vor lwttg·l. ltiltliu 

l11koiH i Slo!'ld10lttt i~lltud>JI<n h~tlldHI<I'ii'lor . lltg. uf Adolf 
lVIII' /I J'WidH~Otl. Sllllll IKHt 

II. = (;()r·nttsHott, ,Johan, Baulil. ~thm 1750. 
Boor Qrv.·Odds s. = Qrvar-Odds saga hrsg. von R. C. Boer. 

Leidon 1888. 
Bral.cl och Buggo = Brnlo och ßuggo Ruuvor·Hor· (i Aul. lid

Pkr. f. Sv. X). 
llr·oemlnul :-:- Sng·un out lttgvnr· vicltfurnn ... 11lg. ur 

lloiultolcl llrot•ttluu. Sllttu 17U'2. 
Codor~t·lt illld Cl111'ttH ~111{11 : Cllll'IIM Hlli-(11 . Chu·i lil hol in. 

111 lnl. otl. (;. Codor~t·ltillld. l.uttd 11·179. 

Ni IM 

lsl. 

Codor~t·lt illld l•'ot'lt~. H11i'trl. l•'orn ·· lll-(ttt' ,.;u:"irlandn ... 11lg. nf 
(:uslnl' Codt •n-whilllcl. t.uucl IKIH. I!Jr· l.rttrcl~ tlttil•o•·Hi
l ol~ •'lt·~~t.l'ifl I· 

Colnttclor lhoq.~. i't · d : Col1111tlor, II ilding·, Ottt IIVtlrJ.(I\tti-(Ott 
IIV c) ""> cl i for·niHIIIttdHIItltt odr l'orttttor·HI<tlll. f.ttttcl l!liHI. 

)), K0 
• Svc•JIHIW 1'1111 llriWIIdllr, utg. nr lliehnr·tl Dyhoel<. 

. I 2. Sll11tt ll·liil1 r,7. 
1). fol. = Sverike,; rnnurkunder, granskade och ulgifne af 

ltichn rd Dybeck. t - 2. Stl•m 1860-76. 
J>. Buna fol. = Runa. En skl'ift för Nordeus fonrvlltllltlr·, 

11 lg. af Hicltnnl Dybock. Sthm 1865. Fol. 
Oipl. non•. "'-" Diplornalarillttt norvogicum. Citrin IH1·!) 11'. 
l<'n S. = l<'ornnldnr ~Ogur Nodklauda ... ulgofnnr· :d' C. C. 

llnfn. 1 :l. Khf'n IH2!l :10. 
Gering ist. wv. = i!-!londzlc rnvenlyri. lslllndischo Jogontlen 

novollen und nlllrchon hr·sg. von 1T11go Gering. 1-2. 
ll al lo a. S. 1H82 8~. 

Glslasou ~·4· PI'Over = l.f'llnson, Konr., Firo og f'yrrelyvo 
Provor af oldnordisk Sprog og Lileralnr. Khvn 1860. 
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Gislasen Oldn[ord.] form!. = Gislason, Konrad, Oldnordisk 
Formlrere. Khvn 1858. 

Gislasen Um frumparta = Gislason, Konrad, Um frumparta 
islenzkrar tungu i fornöld. Khfn 18t6. 

Groth AM 310 4° = Det Amamagnreanske Haandskrift 310 
qvarto Saga O.lafs konungs 'flyggvasonar ... Udg .. . . af 
P. Grotb. Chria 1895. 

Gödel Kalal. = Gödel, Vilh~lm, Katalog öfver kongl. biblio
lekets fornisländska och fornnorska handskrifler. Sthm 
18\J7-l900. 

B. Haldorsen = Biern Haldorsons islandske Lexicon. Hav
nire 1834. 

Erik Jonsson = Jonsson, Erik, Oldnordisk Ordbog. Khvn 
1863. 

F. J6nsson Isl. Sprogl. = Islandsk Sproglrere ved F. J6ns
son. Khvn 1905. 

F. Jon"son Lil.-hisl.. = .J6nsson, Finnur, Den oldnorske og 
oldislnndHko Litt oral.urs WRlorio. 1- ;3. Kllvn 189:l- 1U02. 

Kocl< All- 11. IIOW·wllw. Ae<:. = Kode, Axol, Die all-und neu· 
schwedische Acceuluiorung. Strasf!hurg· 1901. [ = Quel
len und Forschungen. 87). 

Kock Sv. ljudhist. = Kock, Axel , Svensk Jjndhisl.oria. Lund 
1906 ff. 

Kocl> Sv. spräkhist. = Kock, Axol, Undorsülmingat· i svonsk 
spr/lkllislorin. Lund 1887. 

J{l\lund All'r. 1~1. = Alfnn!5i isleuzk, islandsk oucyldopmdisk 
lill ornltll' I. Cod. Mhr. AM 194., Rvo, udg. ved Kr. Kä
lund. J{llvn 1!)0H. 

Kaiund ALias = Pnllnogrnfi~k Allns. Oldnorsk-i!'!landsk af
deling. Khvn 1!)01\, 1007. 

KrUund HeH'iarv. = IJeil>arviga saga. Udg . ... vod Kr. Kö.
lnnd. Khvn 1904-. 

Killund Katnl. AM. = Katalo~ OYer deu Arnamagnroanske 
Jr:\rul ,.; luif'f:.wnlliug u<lg. nf Kornmissionon for del Arna· 
magmt•ansko legal. 1- 2. Khvn 1889 91-. 

Kälund Kalal. l{ß. = Kalnlog over do oldnorsl>-islandslte 
händshift e r i del Sloro lwngelige bibliolek og i Univer
siletsbibliolekel. Kltvn 1900. 

KII.Jund Laxd. = Lax<hula saga udg. vcd Kr. Kälund. Khvn 
1889. 

L. = Run-urkunder utg. af Job. G. Liljegt·en. ::.. tbm 1833. 
Landsmillen = Nyare bid rag till kännedom om de svenska 

Jandsmälen. 
Larsson Jsl. hskr. nr 645 4° = Larsson, Ludvig, lsländska 
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handskrifien No 645 4·0 i den Arnamagnroanska samlin
gen. J. Lund 1885. 

Larsson Ordf'ürr:.\dct = Larsson, Ludvig, Ordföl'l':.\dct i de 
älsta isl1tnslm handskrif'lerna. Lund 18!)1. 

Maurer Die Ausdrücl<e =Über die ausdrilckc : nllnor·discho, 
altnorwegische & isländische Sprache. Milnchcn 1867. 

Mcissner Rc\nrvcr·ins. = H6mveriasaga (AM 595, 4ß). llrsg. 
von Hudolf' MoisR11or. Berlin 1910. [Palaeslra 88]. 

Ml\nrubhl. = J{o11g-l. VillcrhoiH lfiHiorio och Antikvitets Aka· 
clom it'IIH nll\nndshlntl. 

~·, .. Ninlsnn Kil'iwlox. - Kirlco-Lolco;ikon l'o1· N()l·do11 ucl~. nf 
l<'rodrik NioiHcn. Anrhns IIH)(l 11'. 

'Iore·"" Allisl. g-rnnr .11 =- Noroon, Adoll', AJii.-;lllndiHeho und 
nllnor·wog-i~who (;J'IIIIIIIIlllik. :1. Aun. llullo I!JO:I. 

Noroon Alh·whw. Cnrnr . ...., NonJPn, Aclnll', Alh·whwocliRc·ho 
(;rnHIInlllik. llnllo lHH? 11104·. 

Olnl:'l H. Tryg·g-v. od. Mnnch = Snga Olal's konuugs Tryggva
Hounr. . .. udg. al' P. A. Munch. Chria 18ii3. 

OJson Vc;>Js. = VQlsnnga saga ok Rngnm·s sngn Lo~lll·l'llwr·. 
Udg. ved Maguns Olsen. Khvn Hl06 OH. 

PB ßoilr. = Boilr11go zur· COHI'hic•hlo clor douiHt·holl Spml'lw 
1111cl T.ilomluJ· hrH~. vnu II. l'nul uucl W. llr:rn1111. 

Hosollllllrg· Nc11·d. llllllll!-~l. llmH111horg-, C., NordhoOI'IItli'l 
Anudsliv f'nr Oldlidon lil voro J>:rg-o. 1~ :1. l{ltvn JH7H 

Hi1. 
Sdllylo1· Onlhok ' Sdrl,ylo•·, C .. 1., Onlhok lill Snmli ngon af 

Svc1rig-oH g'lllllln ln g-n r. Lu11d lH77. 
SF'l' = Svm1Hiw f'or11111 innoHI'I\roningow; I idslll'il'l. 
Sn. l<:ddn :..: l•:dcln SIIOJ'l'U SlurluHOIIIII', l :1. llui'Him IH1H 

H7. 
Spochl Dn H vorhu111 nrllox. - :·. po!'ltl, l<'riodl'id1, llnH Vorhum 

t·ollo:xivum nnd ditl Snpodnlivo iln WoHtuordischcn. Ber
lin J891. l= Aclu Gormanica III: 1]. 

Slorm Jsl. anual. = lslandske Annaler indtil 1578. Udg. vod 
Guslav Slorm. Chria 1888. 

Svo•·igt'!-1 hi!il. = Sveriges hisloria intill tjngonclo soldtll ... 
nlg. nJ E. llildohrand. 

Slldorwnll Ot·dhol' = SUdonvall, K. F., Ordhok Ol'vor svon
slm medoll id s Hpr1\ko l. 

l:>orkol sson Broyl ingnr = l'orkelsson, J6n, ßroyl ingnr t\ mynd
um villlongingarlulllur i f'ornnorsku og foruJslonsku. 
H.oykjavlk 1887. 

UFT = Upplands fornminnesförenings lidskril't. 

FÖRKORTNINGAR 71 

Uppland = Uppland. Skildring af land och folk. 1-2. 
Sthm 1905-08. 

Wadslein Fnor. hom. ljudl. = Wadstein, Elis, Fornnorska 
bomiliebokens ljudläm. Upsala 1890. 

Zoilga isl.-ensk orllab. = Zoilga, G. T., islenzk-ensk orllab6k. 
Reykjavik 1904-. 

Aarb. = Aarhager for nordisk Oldkyndighed og Historie. 
ÖFT = ö~Lerg·öllands fornminnesförenings tidskrif't. 
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