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Abstract 

Den föreliggande uppsatsen utgörs av en filologisk undersökning av den medeltida dikten 

Hertig Fredrik av Normandie i 1400-tals handskrifterna D3, också känd som fru Elins bok, och 

D4a, också kallad fru Märtas bok, samt en transkription i synoptisk form av Hertig Fredrik i 

dessa båda handskrifter. Målet med uppsatsen är att bidra till forskningsfrågan om handskrift 

D3 bör betraktas som oberoende av D4a, som Britta Olriks Frederiksens och Agnieszka 

Backmans aktuella undersökningar från 2006 respektive 2017 har visat. För att pröva deras 

resultat har en komparativ undersökning gjorts av Hertig Fredrik i D3 och D4a med avseende 

på att utreda, beskriva och analysera de textkritiska skillnaderna mellan texten i D3 och texten 

i D4a. 

Undersökningens resultat visar att Hertig Fredrik i D3 inte borde betraktas som en avskrift 

av D4a utan som oavhängig av denna. Därmed kan det konstateras att också texten Hertig 

Fredrik stöder Frederiksens och Backmans resultat som förespråkar D3:s oberoende från D4a. 

Studien visar dock att Hertig Fredrik i D3 är en förkortad version i jämförelse med D4a och 

D4. 

Nyckelord: Eufemiavisorna, filologi, Hertig Fredrik av Normandie, textkritik, transkription 
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1. Inledning 

Hertig Fredrik av Normandie är en av de första medeltida romanerna på svenska och ingår i de 

så kallade Eufemiavisorna.1 Till Eufemiavisorna räknas tre riddarromaner: Herr Ivan 

lejonriddaren, Hertig Fredrik av Normandie och Flores och Blanzeflor. Dessa tre romaner har 

översatts av en icke nämnd skrivare i början av 1300-talet vid det kungliga hovet i Norge på 

drottning Eufemias initiativ – namnet Eufemiavisorna härrör från denna drottning. Anledningen 

till Eufemiavisorna uppkomst var att befästa den nya, familjära relationen mellan det norska 

och det svenska kungahuset genom den norska prinsessan Ingeborgs och Erik Magnussons 

trolovning vid början av 1300-talet (Holm, 1993:171). Samtliga av dessa texter anses vara 

översättningar av utländska texter, huvudsakligen franska riddarromaner. 

Förlagan till Hertig Fredrik av Normandie är dock en översättning av en okänd författare 

från en medelhögtysk text från mitten av 1200-talet. Denna text är i sin tur en efterbildning av 

en fransk riddarroman. Det bör framhållas att både det franska originalet såsom den tyska 

översättningen, som var förlagan till den svenska Hertig Fredrik av Normandie, har gått 

förlorade. I dag finns texten Hertig Fredrik av Normandie endast bevarad i sex svenska 

handskrifter, från början av 1400-talet fram till 1500-talet, samt en dansk handskrift från ca 

1500-talet. Sex av dessa handskrifter innehållande Hertig Fredrik av Normandie finns i 

Kungliga Biblioteket i Stockholm, den sjunde återfinns däremot i Riksarkivet i Stockholm. 

Den medeltida romanen Hertig Fredrik av Normandie har väckt mitt intresse på olika sätt. 

Å ena sidan tillhör texten de första romanerna som har skrivits på svenska och den har därmed 

bidragit till introduktionen av riddarlitteratur som genre i Sverige, en riddarlitteratur som skiljer 

sig åt från de övriga nordiska länderna genom bruket av rim istället för prosa. Å andra sidan 

bör nämnas den historiska bakgrunden till Hertig Fredrik av Normandie i samband med 

texterna Herr Ivan Lejonriddaren och Flores och Blanzeflor. Frågan varför den norska 

drottningen Eufemia skulle ha låtit översätta tre riddarromaner till svenska vid början av 1300-

talet har lett till intressanta diskussioner under de senaste tvåhundra åren, och fram till idag kan 

man trots en allmän forskningskonsensus ha delade meningar om Eufemiavisornas, och i 

synnerhet Hertig Fredrik av Normandies, uppkomst, datering och författarskap. I samband med 

denna historiska bakgrund vill jag också nämna att den tyska förlagan till Hertig Fredrik av 

Normandie har framställts för den tysk-romerska kejsaren Otto Barnet av Braunschweig, vilket 

ger roman-förlagan anknytning till mina hemtrakter. Mest utslagsgivande för mitt engagemang 

för Hertig Fredrik av Normandie är dock att senare undersökningar från 2000-talet ifrågasätter 

det traditionella synsättet på de sju handskrifternas förhållande till varandra. 

Det traditionella synsättet framlades i undersökningar av Erik Noreen (1927b) och pekar 

ut de tre handskrifterna D4, D4a och K47 som oberoende av varandra medan de återstående 

fyra D3, E9013, K45 och D2 anses gå tillbaka på D4a. I detalj menar man då att D3 är ”en 

tämligen starkt förkortande avskrift av B [D4a]” och ”[f]rån C [D3] härstammar – direkt eller 

indirekt – DEF [E9013, K45, D2]” (Noreen, 1927a:VII). Detta förhållande mellan hand-

skrifterna har Noreen manifesterat med följande stemma (handskrifternas stamträd), som var 

                                                           
1 Med roman avses här dess dåvarande betydelse ʾberättelse på romanskt folkspråkʾ som har blivit beteckningen 

för höviska versberättelser, före betydelsen har gått över att också beteckna längre prosatexter (Lönnroth, 

1999:97f). För en förklaring av användningen av ordet roman se också avsnitt 1.2 Terminologi. 
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denna tids lämpligaste verktyg för att beskriva olika texters och handskrifters inbördes 

förhållande. 

Fornsvenska originalet 

x 

 y 

D4  D4a     K47 

D3 

E9013 K45 D2 

Figur 1: Det traditionella synsättet på handskrifternas förhållande enligt Erik Noreen (1927b:18). Med 

handskriftsbeteckning istället för handskrifternas signum. 

Emellertid har Britta Olrik Frederiksen (2006) och Agnieszka Backman (2017) framlagt belägg 

som motsäger den traditionella syn som stemmat illustrerar. Både Frederiksen och Backman 

ger exempel på texter i handskrift D3 som motsäger det traditionella synsättet där D3 är att 

betrakta som avskrift av D4a. Frederiksen var i sin undersökning av texten Skemptan i hand-

skrifterna D4a och D3 först med tesen att användningen av th- i thæsker i D3:s Skemptan är en 

arkaism som härstammar från en annan förlaga än D4a (Frederiksen, 2006:243). Men hon an-

märkte också (2006:245) att Skemptans omfång (2–3 sidor) är alldeles för lite för att dra några 

större slutsatser om D3:s förhållande till D4a. Backman (2017) påpekade i sin avhandling att 

handskrift D3 inte kan betraktas som en avskrift av D4a – Backman jämförde samtliga texter i 

båda handskrifterna men lade tyngdpunkten på Flores och Blanzeflor. 

Frederiksens (2006) och Backmans (2017) resultat gällande D3:s tillkomst har varit ett 

bidragande skäl för mig att undersöka texten Hertig Fredrik av Normandie i handskrifterna D3 

och D4a. Målet med denna undersökning är att utreda om Hertig Fredrik av Normandie i D3 

faktiskt är den förkortade avskrift av D4a som Noreen (1927a:VII) hävdar. Resultatet av denna 

undersökning kommer således bidra till frågan om D3 enligt traditionen bör betraktas som 

avskrift av D4a eller om den i analogi med kan sidoordnas med D4a. 

Innan jag började med själva undersökningen av Hertig Fredrik av Normandie i D3 och 

D4a genomförde jag en pilotstudie av denna text, för att reda ut om det överhuvudtaget finns 

indicier som tyder på att Hertig Fredrik i D3 kan vara oavhängig av D4a. De ur denna förunder-

sökning vunna resultaten har uppvisat tillräckligt intressanta belägg för att det ska finnas fog 

för att betvivla det traditionella synsättet. De skillnader som har framkommit mellan D3 och 

D4a har dock visat sig vara för få för att det ska vara möjligt att dra någon slutsats för hela 

texten. Detta har medfört att jag har ägnat mig åt att göra den första transkriptionen av texten 

Hertig Fredrik av Normandie enligt handskrift D3 för att jämföra denna med D4a. Denna 

transkribering har sedan varit utgångspunkt för min föreliggande studie som består av en 

traditionell filologisk undersökning, där jag beskriver förhållandet mellan de två versionerna av 

Hertig Fredrik av Normandie i handskrifterna D4a och D3. Den metod som jag har använt mig 
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av är textkritik, vilket är särskilt lämpat vid undersökningar som syftar till att beskriva olika 

texters förhållande till varandra. Med hjälp av textkritiken har jag pekat ut och beskrivit 

skillnader av en sådan karaktär som kan vara behjälpliga för att besvara frågan om Hertig 

Fredrik av Normandie i handskrift D3 är en förkortad avskrift av D4a, och därmed också 

besvara frågan hur de båda handskrifterna förhåller sig till varandra. Trots att undersökningen 

berör Hertig Fredrik av Normandies och handskrifternas traditions-historia är inte tanken att 

skapa ett nytt stemma för dessa handskrifters tillkomst, utan det handlar snarare om att 

presentera nya fakta som kan bidra till ny vetenskap som kan främja framtida undersökningar 

av handskrifterna. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva förhållandet mellan de två versionerna av Hertig 

Fredrik av Normandie i handskrifterna D4a och D3, med målet att utröna om texten i handskrift 

D3 fortfarande bör betraktas som en förkortad avskrift av den i D4a. Som redan har nämnts, har 

detta traditionella synsätt emellertid ifrågasatts av Britta Olrik Frederiksen (2006) och 

Agnieszka Backman (2017) som framhåller att D3 inte kan anses vara en avskrift av D4a. 

Föreliggande undersökning av Hertig Fredrik av Normandie avser att fortsätta på detta spår 

samt presentera eventuella resultat, för att därmed kunna dra vidare slutsatser om D3 är den 

påstådda avskriften av D4a. För detta ändamål har en filologisk undersökning gjorts av Hertig 

Fredrik av Normandie i D4a och D3 utifrån följande frågeställningar: 

• Vilka skillnader uppträder mellan texterna i D4a och D3? 

• Vilka faktorer kan dessa skillnader tillskrivas? 

Dessa frågor besvaras med hjälp av den textkritiska metoden som fungerar som verktyg för att 

peka ut de relevanta skillnaderna mellan Hertig Fredrik av Normandie i D4a och D3, både på 

texternas makro- och mikronivå. Med detta menas en beskrivning och analys av relevanta 

skillnader i texternas yttre struktur, exempelvis förkortningar och tillägg i båda handskrifterna, 

samt texternas inre struktur, som rör själva innehållet i texten Hertig Fredrik av Normandie. 

Undersökningen av dessa skillnader avser således att besvara följande fråga: 

• Är texten Hertig Fredrik av Normandie i D3 en förkortad avskrift av samma text i D4a? 

Svaret på denna fråga kan slutligen bidra inte bara till förklaringen av Hertig Fredrik av 

Normandies förhållande mellan D4a och D3, utan också till de båda handskrifternas tradition. 

De ur denna undersökning vunna resultaten rörande Hertig Fredrik av Normandie kan således 

också användas för att antingen stödja den nya tesen om D3:s oberoende av D4a, postulerad av 

Frederiksen (2006) och Backman (2017), eller för att förkasta denna nya tes till fördel för den 

tidigare, där D3 anses vara en förkortad avskrift av D4a. 
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1.2 Terminologi 

I uppsatsen förekommer en rad återkommande termer och begrepp som hör hemma inom 

filologin och den därtill anknutna textkritiken, och som därmed eventuellt inte så lätt kan förstås 

av läsare från andra vetenskapliga fält. Dessa återkommande termer är avgörande för 

förståelsen av kontexten, varför jag anser det vara nödvändigt att nedan presentera en kortfattad 

ordförklaring. 

lägg : Ett häfte av i mitten ihopvikta blad. Flera ihopsydda lägg bildar en codex/bok. 

läsart : Textversion som i en handskrift ger motsvarande samma stycke i en annan handskrift. 

redaktion : Bearbetning av en text. 

stemma : Ett stamträd som återger olika texters eller handskrifters förhållande till varandra. 

stringens : Logik som avser förståeligheten i de undersökta textavsnitten. 

synopsis : Parallelläsning av samma text i minst två olika versioner. 

textkritik : Metod för att beskriva textförhållande mellan olika handskrifter. 

textvittne : Samma text som kan återfinnas i flera handskrifter. 

I uppsatsen förekommer en del annan terminologi knuten till framför allt teori och metod. 

Denna terminologi används dock inte frekvent och förklaras därför enbart i det aktuella avsnittet 

(kapitel 4). Ytterligare språkvetenskapliga termer förklaras inom parentes i den fortlöpande 

texten, till exempel dittografi (dubbelteckning av element). 

I uppsatsen har jag valt att skilja på beteckningarna Hertig Fredrik av Normandie och Hertig 

Fredrik. Den förstnämnda används i kapitel 2. Bakgrund i de avsnitt som rör Eufemiavisorna, 

medan den förkortade titeln Hertig Fredrik används från och med övergången från den 

övergripande informationen kring Eufemiavisorna, till introduktionen av Hertig Fredrik av 

Normandie. Vidare finns det en skillnad mellan beteckningen roman och text för Hertig Fredrik 

av Normandie. Med roman avser jag ordets ursprungliga betydelse, en berättelse på romanskt 

folkspråk (jfr fotnot 1, s. 6) och med text avses Hertig Fredrik av Normandie som under-

sökningsmaterial. 

1.3 Disposition 

Den föreliggande uppsatsen är indelad i två delar och utgörs av dels en filologisk undersökning 

av Hertig Fredrik av Normandie i D3 och D4a samt transkriptionen av denna text i de båda 

handskrifterna. 

Uppsatsens första del, I. Filologisk undersökning av Hertig Fredrik, börjar med 

redovisningen av Eufemiavisornas och särskilt Hertig Fredrik av Normandies bakgrund, det 

vill säga deras uppkomst och översättning, i kapitel 2. Kapitel 3 utgörs av tidigare forskning. 

De handskrifter som innehåller texten Hertig Fredrik av Normandie presenteras och en 

kortfattad överblick över textens upplagor ges. Kapitlet avslutas med en framställning av 

förhållandet mellan Hertig Fredrik av Normandie i handskrift D4a respektive D3. I kapitel 4 

beskrivs sedan den teoretiska utgångspunkt samt det tillvägagångssätt som har använts för att 

undersöka Hertig Fredrik av Normandie i de två handskrifterna. Det följande kapitel 5 

innehåller en redogörelse för handskrifter D4a och D3 som material, där tyngdpunkten ligger 
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på en beskrivning av de två versioner av Hertig Fredrik av Normandie i handskrifterna, liksom 

en beskrivning av eventuella problemställningar i materialet. I därpå följande kapitel 6 

framläggs undersökningsresultaten för skillnaderna mellan D4a:s och D3:s versioner av Hertig 

Fredrik av Normandie på makro- och mikronivå, samt de textkritiskt värdefulla varianterna i 

handskrifterna D4 och K47. Kapitel 7 utgörs av de ur resultaten dragna slutsatserna, vilka senare 

diskuteras i kapitel 8. Den filologiska undersökningen avrundas slutligen med det samman-

fattande kapitel 9. 

Uppsatsens andra del, II. Transkription av Hertig Fredrik i D3, består av en transkription 

av texten enligt den digitaliserade versionen av D3. Där till läggs även texten av Noreens text-

kritiska utgåva av D4a (Noreen, 1927a). De två texterna återges i form av en klassisk synopsis. 

Transkriptionen av Hertig Fredrik av Normandie enligt D3 och den av Noreen genomförda 

enligt D4a föregås av en redogörelse för hur transkriptionen har genomförts. 
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I. Filologisk undersökning av Hertig Fredrik i D3 
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2. Bakgrund 

Övergången till feodalismen i västra Europa under 1100-talet medförde genomgripande om-

välvningar inom de rådande europeiska samhälleliga och ekonomiska strukturerna. 

Centraliseringen av makten hos kungen och framväxten av aristokratin medförde också 

utvecklingen av en egen hövisk litteratur i versform på folkspråket som riktade sig till den 

franska eliten. Målgruppen bestående av riddare gav namn åt de så kallade riddarromanerna 

med ursprung i Frankrike. Kännetecknande för riddarromanernas utformning är deras prägel av 

klerikal lärdom och latinsk stil, och deras syfte var att på ett pedagogiskt sätt främja det 

idealiserade livet vid hovet. Den ridderliga eliten skulle inte bara uppfostras enligt detta ideal 

utan också bli ständigt påmind om detta. Tongivande inom riddarromanerna är de folkliga 

berättelserna, om exempelvis kung Arthur och hans riddare, antikens hjältar och kärleks-

förvecklingar i fjärran länder. Utifrån dessa tre typer av berättelser kan den franska riddar-

romanen indelas i tre grupper: roman breton, roman dʼantique och roman dʼaventure 

(Lönnroth, 1999:98). Genrens uppbyggnad utgörs av en ständig växling mellan den höviska 

hovkulturens tvång och den ohöviska naturens lössläppthet; skildringar av tornerspel och 

hovfester står i kontrast mot den höviska moralen (Lönnroth, 1999:98). 

Den franska riddarromanen introducerades i Norge under 1200-talet av kung Håkon 

Håkonsson (1217–1263), i hans strävan att införa och adaptera den kontinental-europeiska 

kulturen, med kungen som den centrala maktfaktorn (Aurell, 2014:56). I Norge har dessa 

utländska verk sedan översatts från vers till prosa (Lönnroth, 1999:99), varav några exempel är 

Tristrams saga ok Ísǫndar (Le Roman de Tristan), Erex saga (Erec et Eneide) och Ívens saga 

(Le chevalier au lion ou Yvain). Sedermera har riddarromanen spridits vidare över hela Norden. 

På Island resulterade detta i utvecklingen av en egen riddarlitteraturgenre under 1300-talet (se 

Uecker, 2004:187f) och i Sverige fick denna genre fotfäste i början av 1300-talet med de så 

kallade Eufemiavisorna. 

2.1 Eufemiavisorna 

Under namnet Eufemiavisorna sammanfattas en rimcykel av tre romaner från början av 1300-

talet, och dessa utgör de första romanerna på svenska. I denna rimcyklus ingår Herr Ivan 

Lejonriddaren, Hertig Fredrik av Normandie och Flores och Blanzeflor. Dessa romaner 

benämns Eufemiavisorna efter den norska drottningen Eufemia (1299–1312) som initierade 

översättningen till svenska. Eufemiavisornas tillkomsthistoria, det vill säga deras ursprung, 

datering och översättning, har länge varit mycket omdebatterad av forskare under 1800-talet 

och första halvan av 1900-talet. Stanislaw Sawicki (1939) har sammanfattat detta problem på 

träffande sätt: 
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Das Problem der Eufemiavisor ist eine mehr als hundertjährige Streitfrage, die so ziemlich 

Allem gegolten hat, das irgendwie mit der Entstehung und Verfasserschaft der genannten 

Gedichte zusammenhängt. Aus welcher Sprache sind die Euf. übersetzt, wie ist ihre Vorlage 

beschaffen gewesen, falls sie eine norwegische war, gereimt oder in Prosa; verdanken sie ihre 

Entstehung einem oder mehreren Übersetzern, welches ist die Reihenfolge ihrer Entstehung und 

endlich wann sind sie entstanden? 2 Sawicki, 1939:1 

Emellertid anses denna av Sawicki tematiserade problematik vara löst, även om vissa punkter 

fortfarande kan diskuteras. Detta gäller särskilt texten Hertig Fredrik av Normandie:s 

tillkomstår och även drottning Eufemias medverkan i översättandet av denna. Kring de flesta 

frågeställningarna råder dock en allmän konsensus. 

2.1.1 Uppkomst av Eufemiavisorna 

Trots att det inte finns någon information om Eufemiavisornas uppkomst i de tre texterna, 

utöver en passage i slutet av varje text som anger drottning Eufemia som drivande kraft för 

översättandet av dessa, något som Brynjolf Snorrason (1850:118–20) för övrigt är kritiskt 

inställd till, menar den norske historikern Peter Andreas Munch (1859) att Eufemiavisornas 

uppkomst kan förklaras utifrån händelserna i Erikskrönikan (omkr. 1320/-30). 

Erikskrönikan är en rimkrönika, uppkallad efter Erik Magnusson (ca 1282–1318), som 

skildrar den svenska politiken från 1250 till 1319. Av denna krönika framgår bland annat att 

Erik Magnusson trolovades och gifte sig med Ingeborg (1301–1361), dotter till den norske 

kungen Håkon Magnusson (1270–1319) och den ovan nämnda Eufemia. Enligt Munch över-

sattes de vid detta tillfälle i Norge redan kända romanerna Herr Ivan Lejonriddaren, Hertig 

Fredrik av Normandie och Flores och Blanzeflor, åt Erik Magnusson för att fästa det nyknutna 

bandet mellan det svenska och det norska kungahuset. Denna ramsättning stärktes ytterligare 

av August Lütjens (1912:8) som påpekade att den svenske kungen Magnus Smek (1319–1364), 

sonson till drottning Eufemia av Norge och son till Erik Magnusson, enligt en inventarlista från 

början av 1340-talet ägde I. librum de hærtogh fræthrik och jtem vnum yuan (Hildebrand, 

1853:710). 

Munch (1859:522f) var också först med påpekandet att Eufemiavisornas uppkomst kan 

tillskrivas viktiga händelser under den period då Ingeborg och Erik Magnusson var trolovade. 

Således ska Herr Ivan Lejonriddaren (1303) ha översatts med anledning till förlovningen, 

Hertig Fredrik av Normandie (1308) för det planerade bröllopet, som dock avlystes på grund 

av en tvist mellan kung Håkon och Erik Magnusson. Denna tvist ledde till att kung Håkon 1309 

upplöste Ingeborgs och Erik Magnussons trolovning. Men 1311 trolovades de på nytt och 

Flores och Blanzeflor (1312) tillkom för det slutliga bröllopet mellan Ingeborg och Erik 

Magnusson år 1312. Vid sidan av den av Munch (1859) historiska indelningen av Eufemia-

visornas uppkomst kvarstår två frågor: (i) varför lät den norska drottningen Eufemia översätta 

tre romaner till svenska för att befästa det nya bandet mellan det norska och det svenska kunga-

                                                           
2 ʼProblematiken med Eufemiavisorna är en mer än hundraårig disput som angår allt som på något sätt har att göra 

med dikternas uppkomst och författarskap. Från vilket språk översattes Eufemiavisorna, hur såg deras förlaga ut, 

om den var norsk, var den rimmad eller var den prosa; hade de en eller flera översättare, i vilken ordning uppstod 

de och slutligen när uppstod de?ʼ, (egen översättning). 
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huset, och (ii) varför bestämde hon sig just för Herr Ivan Lejonriddaren, Hertig Fredrik av 

Normandie och Flores och Blanzeflor? 

Det är emellertid svårt att svara på dessa frågor, då det inte finns några bevarade källor som 

kan tala om Eufemias motiv för oss, och detta lämnar rum för spekulationer. Lars Lönnroth 

(1999:99) påpekar i detta sammanhang att det inte är särskilt anmärkningsvärt för en drottning 

att agera uppdragsgivare för en roman och inte minst för dess utformning, och Erikskrönikan 

vittnar om att Eufemia blev väldigt imponerad av Erik Magnussons uppträdande under hans 

första vistelse vid det norska kungahuset 1302. Enligt Erikskrönikan var Erik Magnusson 

väldigt omtyckt av henne; [h]on haffde han i sith hierta kär (Klemming, 1856:66). Vidare 

omtalas också att hon beklagade sin mans beslut att upplösa trolovningen mellan Ingeborg och 

Erik Magnusson (Klemming, 1856:106). Hennes tillgivenhet till Erik Magnusson som framgår 

av Erikskrönikan, kan enligt Lönnroth (1999:98) ha givit henne impulsen att skänka den 

svenske hertigen litteratur som var välkänd i hennes kretsar. En annan anledning kan ha varit 

att påminna en ung ambitiös man om de ridderliga idealen (Würth, 2000:279), eftersom Erik 

Magnusson var en maktpolitisk opportunist. 

2.1.2 Eufemiavisornas översättning 

Enligt texterna och den allmänna forskningskonsensusen, var det drottning Eufemia som lät 

översätta Herr Ivan Lejonriddaren, Hertig Fredrik av Normandie och Flores och Blanzeflor till 

svenska. Dessa översättningar utfördes under början av 1300-talet av en okänd skrivare, 

förmodligen en präst som var utbildad i den kontinentala, i synnerhet tyska skrivkulturen 

(Holm, 1993:172).3 Översättningarna utmärker sig nämligen på så sätt att skrivaren använde 

sig av förutom tyskt ordval också av knittelvers vid nedteckningen. 

Detta ursprungligen tyska versmått var den vanligaste versformen under medeltiden och 

var känd i Norden sedan första hälften av 1200-talet (Jansson, 1945:57 och Lie, 1969:71). An-

vändningen av knittelvers i Eufemiavisorna talar dock mot en översättning från en norsk för-

laga, då utländska riddarromaner i Norge översattes till prosa – bland annat finns det bevarat i 

isländska handskrifter en Flóres saga ok Blankiflúr och en Ívens saga, som båda härstammar 

från en 1200-tals norsk prosatext. Detta faktum satt i samband med Eufemiavisornas stil och 

ordval, men framför allt förekomsten av okonstlade knittelvers, betraktade Gustaf Edvard 

Klemming (1853:225) som ett belägg för att Eufemiavisorna måste ha översatts från en utom-

nordisk förlaga och inte från en norsk. Med detta påstående omkullkastade Klemming (1853) 

det dåvarande antagandet om Eufemiavisornas översättning som hade lanserats av Eric Michael 

Fant (1785:6) och som utvecklades genom hela 1800-talet, av bland andra Rasmus Nyerup 

(1816:113f), Gustaf Wilhelm Gumælius (1822:11ff) och Gustav Storm (1874:38ff). Den 

sistnämnde menade till och med att Herr Ivan Lejonriddaren, Hertig Fredrik av Normandie 

och Flores och Blanzeflor översattes till svenska först långt efter drottning Eufemias död 

(Storm, 1874:42f). 

                                                           
3 Lönnroth (1999:99) påpekar möjligheten att den västgötske lagmanssonen Peter Algotsson bör betraktas som 

författare av Eufemiavisorna. Algotsson var nämligen en språkkunnig och universitetsutbildad diplomat som 

huserade vid det norska hovet i början av 1300-talet. 
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Ledtrådar till Eufemiavisornas förlaga finns förutom i dess metrik och ordval också i varje texts 

epilog. I epilogen till Herr Ivan Lejonriddaren heter det bland annat att den översatts af valske 

tungo ok a vart mal ʼfrån franska och på vårt målʼ (Williams & Palmgren, 1999:298), vilket 

tyder på att förlagan har varit rimmad då de franska romanerna ursprungligen var rimmade. 

Detta står i motsats till Flores och Blanzeflors översättning, enligt vilken Eufemia loot vænda 

til rima (Olson, 1956:137). Carl Joakim Brandt (1869:IX) betraktade det som ett tecken på att 

Flores och Blanzeflor har haft en prosaförlaga. Intressant med både Flores och Blanzeflor och 

Herr Ivan Lejonriddaren i jämförelse med Hertig Fredrik av Normandie är att båda texterna 

också finns bevarade på prosa i de ovan nämnda isländska handskrifterna. Slutligen framgår av 

epilogen till Hertig Fredrik av Normandie (som är den av Eufemiavisornas epiloger som ger 

mest information om textens tillkomst) att kejsare Otto lät översatta den från franska till tyska 

och att drottning Eufemia sedan lät översätta den från tyska till svenska (Noreen, 1927a:169). 

Att Hertig Fredrik av Normandie går tillbaka på en tysk förlaga visar också en av Oskar 

Klockhoff (1880) utförd språklig undersökning av denna text, som sedermera har bekräftats av 

Lütjens (1912). 

2.2 Hertig Fredrik av Normandie 

Hertig Fredrik är den andra texten inom diktcykeln Eufemiavisorna och tillkom, enligt Munchs 

(1859:522f) framställning, 1308 till Ingeborgs och Erik Magnussons planerade (dock inställda) 

bröllop. Texten om Hertig Fredrik finns, som tidigare har nämnts, bevarad i sju handskrifter, 

varav sex är på svenska och en på danska, vilka dateras till perioden ca 1430–1523. Hertig 

Fredrik borde betraktas som en riddarroman av typen roman breton, vilket innebär att hjälten 

under sina äventyr måste genom olika prövningar, exempelvis att slå ihjäl jättar, befria jungfrur 

eller återvinna skatt, för att visa sin vördnad innan han tillåts vara med sin älskade (Lönnroth, 

1999:98). Hertig Fredrik är ett exempel par excellence för en roman breton, då protagonisten 

hertig Fredrik utsätts för samtliga av de nämnda prövningarna. 

Berättelsen börjar med att hertig Fredrik går vilse i skogen där han träffar på dvärgkungen 

Malmrit som ber hertigen om hjälp i kampen mot sina upproriska undersåtar. Hertig Fredrik 

lovar Malmrit sin hjälp i kampen och följer honom till hans fäste fullt av storslagna rikedomar. 

Enligt sitt löfte strider hertig Fredrik därefter vid sidan av Malmrit och hjälper honom på detta 

sätt att återta det förlorade kungariket. Som tack för hjälpen förser dvärgkungen hertig Fredrik 

med en magisk ring som bland annat gör dess bärare osynlig. På vägen hemåt räddar hertig 

Fredrik en jungfru och en annan riddare ur en jättes våld. Av det räddade paret får hertig Fredrik 

höra om den sköna Floria som har blivit inspärrad av sin far, den irländske kungen. Med hjälp 

av sin magiska ring lyckas hertig Fredrik komma in i Florias torn. Där förför han Floria och 

övertygar henne att i hemlighet följa med honom till Normandie. På deras flykt till Normandie 

tar de också med sig en del av den irländske kungens skatt. Berättelsen slutar med ett storslaget 

bröllop mellan Floria och hertig Fredrik som även Florias far, kungen av Irland, gästar, samt 

med en beskrivning av Florias och hertig Fredriks välartade avkomlingar. 
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2.2.1 Uppkomst av Hertig Fredrik 

I epilogen till Hertig Fredrik ges en relativt detaljerad beskrivning av textens tillkomst. Ur 

denna framgår att Hertig Fredriks rötter ligger i en fransk roman som i ett mellanliggande led 

har blivit översatt till tyska på uppdrag av den tysk-romerska kejsaren Otto, innan drottning 

Eufemia lät överföra den till svenska – i epilogen återges det på följande sätt: 

Thenne bok j her høræ / hona loth keysær Otte gøra / och wendhæ aff walsko j tytzt mall; / [...] / 

Nw ær hon annan tiidh giordh til rima / nylikæ jnnan stuntan tima / aff thyzko och j swænskæ 

thungo, / [...] / Hona loth wænda a thetta mall / Eufemiæ drøtning [...].4 Noreen, 1927a:169 

Från de i textutdraget omtalade franska och tyska förlagan finns dock inga bevarade textvittnen 

vilket innebär att romanen endast finns bevarad i sex svenska handskrifter och i en dansk. Trots 

att det inte alls finns några kvarlämningar av varken den franska eller tyska förlagan råder det 

inte något tvivel om att Hertig Fredrik baseras på en översättning från tyska. Detta har belagts 

genom språkliga undersökningar av bland andra Klockhoff (1880:60ff) och Lütjens (1912:31) 

som påpekade förekomsten av diminutiva (förminskningar) på -lin, exempelvis fingerlin och 

dvärghelin, i Hertig Fredrik – dessa former är dock förövrigt okända i svenska. Lütjens 

(1912:42) framlägger vidare att de i Hertig Fredrik uppträdande rimmen visar inverkan från 

den tyska episka diktningen, exempelvis danza : svanza, båda tyska lånord, och hertughinna : 

Normandia som härledes från tyskans herzogin : Normandin. Samma resultat nådde Klemming 

redan 1853 (s. 225) när han konstaterade att de i knittelversen bibehållna mönstren måste 

härstamma från den tyska förlagan. 

Däremot bör påpekas att den i epilogen presenterade kejsare Otto, som tidigare har 

identifierats som Otto IV av Braunschweig (d. 1218; Schröder, 1882:31f), inte är uppdrags-

givaren till den tyska förlagan av Hertig Fredrik. Detta antagande reviderades först av Lütjens 

(1912) som jämförde stilen i Hertig Fredrik med relativt daterbara medelhögtyska texter. 

Likheter mellan Hertig Fredrik och bland andra och Volmars Steinbuch (ca 1250) betraktade 

Lütjens (1912:88f) som bevis för att den tyska förlagan till Hertig Fredrik måste dateras till 

1250-talet. Därmed är det inte sannolikt att Otto IV är densamme som keysær Otte. Med 

datering till 1250-talet tyder det snarare på att hertig Otto Barnet av Braunschweig (d. 1252) 

bör identifieras med denne keysær Otte. Belägg för detta antagande finner Lütjens (1912) i 

släktskapet mellan Otto Barnet och drottning Eufemia. Eufemias morfar Vizlav II av Rügen 

(1240–1302) var gift med en Agnes som var dotter till Otto Barnet. Enligt Lütjens (1912:96) 

och Valter Jansson (1945:53) verkar det plausibelt att drottning Eufemia på detta sätt har 

kommit i kontakt med den tyska förlagan till Hertig Fredrik, möjligtvis var det hon själv som 

till Norge tog med sig denna förlaga som skulle ge upphov till den svenskspråkiga Hertig 

Fredrik. 

  

                                                           
4 ʼDenna bok ni hör här / den lät kejsar Otto göra / och översätta från franska till tyska / nu är den gjord en annan 

gång till rim / nyligen har det skett / från tyska till svenska / [...] / den lät översätta till detta språk / drottning 

Eufemia [...]ʼ, (egen översättning). 
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2.2.2 Översättning av Hertig Fredrik 

Den svenska Hertig Fredrik tillkom, enligt den allmänna konsensusen, med anledning av 

Ingeborgs och Erik Magnussons trolovning, år 1308. Denna tillkomst skildras i textens epilog. 

Problematiskt är dock att man finner tre olika dateringar för Hertig Fredrik i de olika 

handskrifterna: oktober 1300 (D4), februari 1301 (K47) och februari 1308 (D4a–D2) – se 

avsnitt 3.1. Av dessa tre dateringar är det februari 1308 som är den mest sannolika. Detta av 

två skäl, en filologisk och en historisk. Redan Klockhoff (1880:83) tyckte att dateringen oktober 

1300 har uppstått genom korruption och menar att det egentligen skulle vara februari 1308. När 

man läser Hertig Fredriks epilog enligt handskrift D4 och D4a får man nämligen följande 

information: 

D4: Tha thusændh vinter och iijc aar / [...] / och ther til atta manadha ok twa.5 

Klemming,1853:106 

D4a: Tha thusændh vinter och iijc aar / [...] / och ther til viij aar och manade twa.6 

Noreen,1927a:170 

Klockhoff (1880) anser att februari 1308 bör föredras framför oktober 1300 eftersom uttrycks-

sättet atta manadha ok twa är en ovanlig, genuin, variant för att uttrycka tio månader. Detta är 

anledningen till att dateringen oktober 1300 har betraktats som felaktig. 

Den historiska grunden för denna tes är att februari 1308 passar mycket bättre i den 

historiska kontexten kring Eufemiavisorna (se avsnitt 2.1.1; Munch,1859:522f). Denna kontext 

tydliggör också varför februari 1301 inte är en rimlig datering för Hertig Fredriks datering. 

Före Erik Magnussons vistelse i Oslo i juli 1302, finns det inte någon beläggbar grund som 

skulle förklara drottning Eufemias syfte med att låta översätta Hertig Fredrik till svenska. 

Intressant nog påpekar Erik Noreen (1931:64) att drottning Eufemia inte alls nämns i den 

versionen av Hertig Fredrik som översattes i februari 1301, trots att hennes medverkan 

uttryckligen nämns i Herr Ivan Lejonriddaren och Flores och Blanzeflor i samma handskrift. 

Man bör vidare med hänsyn till Erikskrönikan påpeka att det rådde osämja mellan den norske 

kungen Håkon Magnusson och Erik Magnusson under stora delar av åren 1307–1311. 1307 

vägrade kung Håkon Magnusson att överlämna sin dotter Ingeborg till Erik Magnusson om han 

inte återlämnade Wardberg (Varbergs fästning i Halland) till honom. Deras möte i Kraxö 

(Kragerö i Norge) skildras i Erikskrönikan på följande sätt: 

Tha stodh konungsins dagtingan swa / kan jak ey wardbergh ater faa / Tha kant tw ey myn dotter 

fanga / hwar epter torff mik tha langa / Tha sagde hertogh Erik / viltu hona ey giwa mik / gud 

giffue henne lycko ä hwo hona faar / wardbergh faar tw ey ather i aar / ok tess at sidher, at tu swa 

lather.7 Klemming, 1856:92 

Året därpå vägrade kung Håkon Magnusson återigen att gifta sin dotter med Erik Magnusson. 

Händelserna kring Erik Magnussons giftermål med Ingeborg nådde kulmen år 1309 när kung 

Håkon Magnusson bestämde sig för att upplösa förlovningen, något som drottning Eufemia inte 

är ense med honom om (Klemming, 1856:106). Trots att den beskrivna osämjan mellan kung 

                                                           
5 ʼDå tusen vintrar och tre hundra år / […] och där till åtta månader och tvåʼ, (egen översättning). 
6 ʼDå tusen vintrar och tre hundra år / […] och där till åtta år och två månaderʼ, (egen översättning). 
7 ʼDå stod kungens förhandling så / kan jag inte Wardberg återfå / då kan du inte få min dotter / varefter behövde 

mig då längta / Då sade hertig Erik / vill du inte ge mig henne / gud give henne lycka vem som henne än får / 

Wardberg får du inte åter i år / och så mycket mindre om du talar i den tonenʼ, (egen översättning). 
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Håkon Magnusson och Erik Magnusson talar mot att Hertig Fredriks tillkom år 1308 överväger 

i forskningen den historiska kontexten där Hertig Fredrik inramas av Herr Ivan Lejonriddaren, 

och Flores och Blanzeflor. För att ändå kunna rimliggöra ett samband med den historiska 

kontexten kan paralleller dras mellan den historiska verkligheten och Hertig Fredriks innehåll: 

en tapper och vördad riddare (Erik Magnusson) som trots alla svårigheter håller fast vid tanken 

att befria prinsessan (Ingeborg) ur sin faders (Håkon Magnussons) våld. I denna kontext ser 

Stefanie Würth (2000:279) tillkomsten av Herr Ivan Lejonriddaren; Erik Magnusson ska 

betrakta sig själv som herr Ivan och lever upp till romanens ideal. 

3. Tidigare forskning 

Hertig Fredrik omtalades i vetenskaplig litteratur för första gången av Anders Anton von 

Stiernman i ett tal som hölls för den Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm den 4 

november 1758. I detta tal påpekade Stiernman (1758:72f) dock bara att Hertig Fredrik 

översattes år 1300 av en okänd person.8 Stiernman utgick således ifrån Hertig Fredrik i den 

äldsta bevarade handskriften D4. Det var också denna handskriftstext som Gumælius använde 

för den första textutgåvan av Hertig Fredrik. Denna dock ofullständiga utgåva publicerades 

1822 och 1824 i tidskriften Iduna. Drygt tjugo år senare, 1853, utgavs Hertig Fredrik för andra 

gången enligt handskrift D4, men den här gången av Klemming – felaktigt nämns Johan August 

Ahlstrand som utgivare i Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-Sällskapet (SSFS). 

Klemmings utgåva var i motsats till den av Gumælius komplett och innehöll vid sidan av en 

större variantapparat också en utgåva av den danska handskriften K47 – som utgavs 1869 för 

andra gången av Brandt i Romantisk Digtning fra Middelalderen. 1927 medföljde till Noreens 

kritiska upplaga i SSFS den än så länge sista textkritiska utgåvan av Hertig Fredrik. Noreens 

utgåva skiljer sig från sina företrädare genom att Noreen bestämde sig för att återge Hertig 

Fredrik enligt handskrift D4a och inte enligt D4. Hans val av handskrift D4a motiverar han å 

ena sidan med existensen av den redan användbara utgåvan baserad på handskrift D4, och å 

andra sidan vidhåller han att man borde ge handskrift D4a ett visst företräde eftersom Hertig 

Fredrik i denna handskrift i motsats till D4 är fullständigt bevarad (Noreen 1927a:IX).9 

  

                                                           
8 Som redan nämnts har denna datering sin utgångspunkt i den äldsta bevarade handskriften som innehåller Hertig 

Fredrik. Enligt denna handskrift (D4) tillkom Hertig Fredrik i oktober 1300, denna datering borde dock inte 

föredras för februari 1308 – se avsnitt 2.2.2. 
9 Vid ett annat tillfälle uttrycker sig Noreen (1927b:3) inte välvillig om Klemmings utgåva. I detta fall återger han 

ordagrann samma kritik som Emil Olson (1916:129) anförde till Klemmings utgåva av Flores och Blanzeflor: 

”Mot det sätt, på vilket den valda huvudtexten återgivits, är visserligen föga att anmärka, men variantapparaten är 

mycket ofullständig och mycket godtyckligt hopställd och därför oanvändbar för varje närmare studium av 

dikterna.”. 
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3.1 Hertig Fredrik i handskrifterna 

De sju handskrifter i vilka Hertig Fredrik finns bevarad betecknas vanligtvis med siglerna A–

G. De första sex handskrifterna (A–F) är svenska medan den sjunde (G) är en dansk handskrift 

som går tillbaka till en svensk handskrift. Alla sju handskrifter är så kallade samlings-

handskrifter, vilket betyder att de innehåller flera olika texter som antingen hör ihop från början 

eller har satts ihop i samband med deras färdigställning (Backman, 2017:27). I följande 

presenteras en översikt över dessa sju handskrifter med avseende på Hertig Fredrik – i 

översikten finns filologiska termer som folio och quart, som beskriver handskriftens format, 

och r(ecto) och v(erso) som står för framsida respektive baksida:10 

A = Kungliga Biblioteket, Cod. Holm. D4 

(ca 1430; papper och pergament, folio; Hertig Fredrik på blad 56v–84r) 

B = Kungliga Biblioteket, Cod. Holm. D4a 

(1448 ±5; papper, folio; Hertig Fredrik på sida 403–474; handskriften är paginerad; även 

kallad Codex Verelianus eller Fru Märtas bok) 

C = Kungliga Biblioteket, Cod. Holm. D3 

(1488; papper, folio; Hertig Fredrik på sida 461–542; handskriften är paginerad; även 

kallad Fru Elins bok) 

D = Riksarkiv, Skokloster-samlingen E9013 

(ca 1500; papper, quart; Hertig Fredrik på blad 1r–36v) 

E = Kungliga Biblioteket, Cod. Holm. K45 

(ca 1500; papper, quart; Hertig Fredrik på blad 17r–89v) 

F = Kungliga Biblioteket, Cod. Holm. D2 

(1480–1500; papper och pergament, folio; Hertig Fredrik på blad 148r–184r) 

G = Kungliga Biblioteket, Cod. Holm. K47 

(ca 1500 men före 1504; papper, quart; Hertig Fredrik på blad 112r–153r) 

Dessa handskrifter kategoriseras i två grupper: de sex svenska handskrifterna (A–F) och den 

danska handskriften (G). Klemming (1853:227) konstaterade att D4 (A), D4a (B) och K47 (G) 

spelar en särskilt viktig roll för textkritiken, då läsarten i D4 och K47 respektive D4a och K47 

ofta överensstämmer med den andra svenska läsarten – i D4 antingen D4a. Dessutom har 

Klemming (1853:227) också lagt märke till att läsarterna i D3, E9013, K45 och D2 sluter sig 

nära till den i D4a. Denna iakttagelse fick Klemming att tro att handskrifterna D3, E9013, K45 

och D2 är ”afskrifna led för led antingen derefter, eller efter andra afskrifter af den codex 

hvarifrån B [D4a] härstammar”. Lütjens (1912:9) lade sedermera fram belägg som tydliggjorde 

att D4a och de andra fyra handskrifterna (D3, E9013, K45 och D2) härstammar från en 

gemensam förlaga, se figur 2 nedan, men på grund av deras närhet till D4a menar Lütjens (1912) 

liksom Klemming (1853) att de inte har något textkritiskt värde. 

  

                                                           
10 Översikt enligt Florian Bambeck (2009:18) i Herzog Friedrich von der Normandie. B:s datering enligt Patrik 

Åströms (1997) och Per-Axel Wiktorssons (1997) undersökning av handskriften. 
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Fornsvenska originalet 

x 

y     x1 

A  z    G 

B  C–F 

Figur 2: Stemma för Hertig Fredrik av Normandie enligt Lütjens (1912:17). I stället för handskrifts-

beteckningar har dessa sigler använts. Med beteckningen C–F avses de fyra handskrifter som betecknas 

med siglerna C–F. 

Enligt Lütjens (1912:9) undersökning av Hertig Fredrik i D4a och D3, E9013, K45 och D2 ska 

D4a vara en noggrann avskrift av en gemensam förlaga medan de andra fyra handskrifterna ska 

gå tillbaka till en starkt förkortande och av skrivaren till synes slumpmässigt förändrad förlaga 

som också härstammar från samma förlaga som D4a. Lütjens (1912:8f) når denna slutsats 

genom ett fåtal läsarter (åtta rader) i D3 som denna handskrift har gemensamma med de övriga 

handskrifterna förutom D4a. 

Erik Noreen (1927b:13ff) presenterar bevis som motsäger Lütjens (1912) tes om att hand-

skrifterna D3, E9013, K45 och D2 har en gemensam förlaga med D4a.11 Noreen (1927b) 

utvärderar var och en av dessa läsarter, som enligt Lütjens (1912) talar för att D4a och D3 ska 

ha en gemensam förlaga, och motbevisar samtliga av dem. Hans motbevis, som är väldigt 

kortfattade, baseras huvudsakligen på utsagan: ”skrivaren av C [D3], som kunde fornsvenska, 

kan alltför väl på fri hand ha rätt rekonstruerat B:s [D4a:s] på denna punkt felaktiga text” 

(Noreen, 1927b:11). En annan gång rekonstruerar Noreen själv den ursprungliga läsart som 

varken finns i D4a eller D3, och det sista exemplet i Lütjens (1912) argumentation betraktar 

Noreen (1927b:13) ”som ren lapsus av den värdelösa skrivaren”. Utifrån sina motbevis av 

Lütjens (1912) exempel och egna undersökningar drar Noreen (1927a:VII) slutsatsen att ”C 

[D3] är en tämligen starkt förkortande avskrift av B [D4a]. [...] Från C [D3] härstammar – direkt 

eller indirekt – DEF [E9013, K45, D2].” Dessutom är han enig med Klemming (1853) och 

Lütjens (1912) om D4:s och K47:s betydelse för textkritiken (Noreen, 1927b:15f). 

Sina resultat manifesterade Noreen (1927b) i ett stemma, figur 3 nedan, som lade grunden 

till det traditionella synsättet på Hertig Fredrik mellan handskrifterna. Detta synsätt lär enligt 

Noreen (1927b) inte enbart gälla för Hertig Fredrik utan också för själva handskrifternas 

förhållande till varandra: 

  

                                                           
11 Några av dessa skillnader mellan Hertig Fredrik som Lütjens (1912) presenterar kan inte längre beaktas, 

eftersom de aktuella sidorna 463–466 har gått förlorade ur handskrift D3. När dessa sidor försvann är oklart, 

möjligtvis var de redan förkomna när Klemming skrev D3:s innehållsförteckning 1843 (där till se Backman, 

2017:89). Hur Lütjens i detta fall skulle ha haft tillgång till läsarten i D3 är oklart. 
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Det mesta av Codex Verelianus [D4a] synes f.ö. ha avskrivits i Cod. D 3. Av B:s [D4a:s] 

innehåll återfinns i C [D3] allt utom »Hur jul och fasta trätte». Av detta har Karlamagnus saga 

tydligen icke avskrivits ur B, men antagligen allt det övriga. Ordningen i de två handskrifterna 

är till stor del den samma (Namnlös och Valentin – Hertig Fredrik – Tungulus – Lilla 

rimkrönikan – Prosaiska krönikan). Om Ivan i C heter det hos (Liffman-) Stephens (Ivan s. 

XCIII): »Synes vara endast en avskrift ifrån B (=Verel.)». Särskilt märkes att slutverserna om 

bokens ägarinna överensstämma. »Lilla Rimkrönikan» i D 3 härstammar enligt Klemming, 

Medelt. Rimkr. 3:252 »utan tvifvel» från Cod. Verel., likaså satiren om abbotarna o.s.v. 

Beträffande Flores är saken klar, se Olson, Ark. 32, s.132 ff. och Floresuppl. s. XIV. Även 

Erikskrönikans text i C utgår helt säkert från Verel. Detta var Klemmings åsikt (Rimkr. 3:352). 

Noreen, 1927b:14 

Denna syn har också delats av andra forskare som exempelvis David Kornhall (1959:59f), som 

i enlighet med de grundliga textkritiska undersökningarna av texterna Erikskrönikan, Flores 

och Blanzeflor, Namnlös och Valentin och Hertig Fredrik av Normandie betraktar D3 som 

avhängig av samma texter i D4a. Kornhall (1959) framför i detta sammanhang vidare att inte 

bara de textkritiska undersökningarna utan också handskrifternas (D4a och D3) samman-

sättning stöder Noreens argumentation för att betrakta D3 som avskrift av D4a. I båda 

handskrifterna bildar nämligen texterna Namnlös och Valentin, Hertig Fredrik av Normandie, 

Tungulus, Lilla Rimkrönikan och Prosaiska Rimkrönikan ett sammanhängande stycke, och en 

parallelläsning av detta textstycke talar enligt Kornhall (1959:60) för att D3 är en kopia av D4a. 

Fornsvenska originalet 

x 

y 

A  B    G 

C 

D E F 

Figur 3: Stemma för Hertig Fredrik av Normandie enligt Noreen (1927b:18). Med sigelbeteckningar 

istället för handskriftsbeteckningar. 

3.2 Förhållandet mellan handskrift D4a och D3 

Det av Noreen (1927b:14) beskrivna förhållandet mellan handskrifterna D4a och D3 som seder-

mera har fått stöd av Kornhall (1959:60) har varit oanfäktat fram till slutet av 1990-talet. Först 

då började man ifrågasätta detta synsätt enligt vilket handskrift D3 anses som en avskrift av 

D4a. Närmare beskrivet var det Patrik Åström (1997) som ifrågasatte D3:s avhängighet av D4a. 

Åström (1997:248) redogjorde i en undersökning av Skemptan, också känd under titeln Satiren 

om abbotarna, i handskrift D4a och D3 för avsaknandet av textkritiska bevis, som skulle stödja 

Noreens (1927b) teori om D3:s avhängighet av D4a. Detta resultat har sedan dess fått ytterligare 

stöd av Britta Olrik Frederiksen (2006) som undersökte Skemptan i handskrifterna D4a och D3 

ytterligare en gång. Förutom påpekandet att textkritiken inte ger några tillfredställande svar för 
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att beskriva D3:s förhållande till D4a, presenterade Frederiksen (2006:240) positiva belägg för 

att en språklig undersökning av Skemptan i handskrift D4a och D3 ger indicier på D3:s o-

beroende av D4a. I denna undersökning av Skemptan påpekar Frederiksen användningen av 

th:et i D3:s thæsker gentemot D4a:s tæfkar. Frederiksen (2006:243) menar att th:et i thæsker är 

en arkaism som ”i denne form går tilbage til et forlæg der ikke er identisk med D 4 a”. Fastän 

Frederiksens resultat kan anföras för att hävda D3:s självständighet från D4a bör det ändå på-

pekas att Skemptan med sina ca två sidor är relativt kort jämfört med de andra texterna i dessa 

handskrifter. Detta är Frederiksen fullt medveten om och argumenterar därmed för att en 

undersökning av en text med större omfång skulle ge tydligare bild av D3:s förhållande till D4a. 

En sådan undersökning genomfördes av Agnieszka Backman (2017) med snarlika resultat för 

texten Flores och Blanzflor i D4a och D3 som för Fredriksens (2006) undersökning av 

Skemptan. Backman (2017:110–119) framhäver i sin undersökning av Flores och Blanzeflor 

belägg för att texten i D3 inte kan vara en avskrift av D4a. Backman (2017:110) presenterar 

exempel som tydliggör att texten i D3 har den ”bättre” läsarten än D4a och som tydligt visar att 

Flores och Blanzeflor i D3 är oberoende av texten i D4a. Till exemplen för dessa belägg hör 

bland annat rimställning i D3 och D4a samt några personnamn. Liksom Frederiksen (2006:237) 

hänvisar Backman (2017:118) till Paul Maas och textkritiken, det vanliga verktyget för att 

beskriva texternas och handskrifternas förhållande till varandra, vilket ger deras resultat ytter-

ligare stöd. 

Både Frederiksens (2006) och Backmans (2017), framförande av resultat i respektive 

undersökning av Skemptan och Flores och Blanzeflor visar att dessa texter i D3 är oberoende 

av D4a. Sidoordningen av Skemptan och Flores och Blanzeflor i D4a och D3, bryter dock med 

den traditionella uppfattningen om att D3 är en starkt förkortad avskrift av D4a. Detta innebär 

att det finns skäl att konstruera en alternativ modell, enligt figur fyra nedan, för att beskriva 

D4a:s och D3:s förhållande till varandra. Denna alternativa modell skulle i detta fall likna 

Lütjens (1912) stemma för Hertig Fredrik, se figur 2 s. 20, vad angår förhållandet mellan D4a 

och D3. 

x      x 

D4a  D3     D4a 

         D3 

Figur 4: Den alternativa och den traditionella modellen. Modellen till vänster representerar den 

alternativa modellen baserad på Frederiksen (2006) och Backman (2017) medan modellen till höger 

presenterar en förenkling av Noreens (1927b) traditionella stemma. 
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4. Teori och metod 

Frederiksens (2006) och Backmans (2017) iakttagelser har givit mig anledning till att på nytt 

granska Hertig Fredrik i handskrifterna D4a och D3, för att se om deras resultat för respektive 

undersökning av Skemptan och Flores och Blanzeflor också kan appliceras på denna text. Att 

undersöka Hertig Fredrik i detta sammanhang är särskilt intressant, eftersom texten, som 

Kornhall (1959:60) har nämnt, ingår i båda handskrifterna i ett sammanhängande textstycke 

bestående av fem texter (Namnlös och Valentin, Hertig Fredrik av Normandie, Tungulus, Lilla 

Rimkrönikan och Prosaiska Rimkrönikan) med samma ordningsföljd både i handskrift D4a och 

D3. Om det skulle visa sig att Hertig Fredrik i D3 inte är en avskrift av D4a så skulle det ge 

goda skäl till att undersöka de fyra återstående texterna som ingår, för att utreda D3:s 

förhållande till D4a. Visar det sig inom ramen för denna undersökning att Hertig Fredrik i D3 

inte är en avskrift av D4a, så har detta två möjliga följder: För det första ger detta ett ytterligare 

stöd för att handskrifterna D4a och D3 är tillkomna oberoende av varandra, och därmed för den 

alternativa modellen som presenteras ovan figur 4. För det andra vore man tvungen att om-

värdera Hertig Fredriks tradering, antingen genom en direkt sidoordning av D4a och D3 som 

Frederiksen (2006:240) och Backman (2017:118f) förespråkar eller genom indirekt släktskap 

som Klemming (1853:227) och till en viss del Lütjens (1912:9) har argumenterat för. 

4.1 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning av Hertig Fredrik i handskrifterna D3 

och D4a utgörs i första hand av filologin. Denna disciplin utvecklades under första halvan av 

1800-talet av bland andra Karl Lachmann (1793–1851). Filologin syftade ursprungligen på att 

återupptäcka och rekonstruera den äldsta och mest ursprungliga och genuina formen av en text, 

den så kallade arketyp:en, med utgångspunkt i de bevarade textvittnena (varianter av samma 

text). De olika textvittnenas förhållande till varandra uttrycks med ett stemma (stamträd över 

textvittnen). Problemet med framställandet av en arketyp är dock att den är rekonstruerad och 

därmed inte återger något verkligt, existerande textvittne (Eriksen, 2017:202). Detta problem 

har också iakttagits av Joseph Bédier (1864–1938) som ansåg att filologins uppgift är, istället 

för att rekonstruera denna arketyp, att återge det textvittne som i jämförelse med de andra är det 

bästa – alltså det mest ursprungliga (Eriksen, 2017:202). Till skillnad från Lachmanns arketyp 

förespråkar Bédier alltså användningen av ett bevarat textvittne som medför en närmre för-

bindelse till textens produktion och läsning. Detta upptogs sedermera av Paul Zumthor (1915–

1995) och Bernad Cerquiglini (1947–) vilka påpekade att variation är karakteristiskt för den 

medeltida litterära traditionen, vilket lade fokus på en texts individuella särdrag (Eriksen, 

2017:202). Denna syn ledde till en spaltning av filologin i två grenar: traditionell filologi och 

den så kallade nyfilologin eller materialfilologin. I motsats till den traditionella filologins mål, 

att rekonstruera en arketyp eller endast ta hänsyn till den text som anses vara mest ursprunglig, 

undersöker nyfilologer samtliga aspekter av en handskrift, det vill säga skrivmaterial, hand-

skriftens sammansättning, såsom den kulturella, sociala och politiska kontexten i vilken texten 

har tillkommit (Eriksen, 2017:202). 
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I föreliggande undersökning har jag framför allt utgått från traditionell filologi. Jag anser 

nämligen att den i figur 2 (s.20) presenterade alternativa modellen, som bygger på att D4a och 

D3 är oberoende av varandra, kan bevisas respektive motbevisas med hjälp av den traditionella 

filologin. Men i motsats till Lachmann gör jag inte något anspråk på att framställa en möjlig 

arketyp av Hertig Fredrik, inte heller kommer jag ifrågasätta Hertig Fredriks stamträd i sin 

helhet, då endast dess förhållande mellan D4a och D3 är intressant för den undersökning som 

genomförts här. Glimtar av nyfilologin finns i min undersökning i intresset för en variant av 

Hertig Fredrik som enligt den allmänna vetenskapliga uppfattningen, hos bland andra 

Klemming (1853), Lütjens (1912) och Noreen (1927b), inte alls har något textkritiskt värde för 

Hertig Fredriks uppkomst och utformning. Nyfilologiskt inflytande syns också i material-

beskrivningen, där skrivmaterialet (i det här fallet pappret) tillskrivs en avgörande roll för 

handskrifternas datering. Mitt hänsynstagande till textens beskaffenhet i D3 förtydligas i avsnitt 

5.3, Problem med materialet, där jag påpekar att förstörda eller saknade textavsnitt i D3 inte 

kommer (förutom i vissa undantag) återställas med hjälp av D4a, därför att det helt enkelt inte 

finns någon säkerhet kring att D3 motsvarar D4a i dessa fall. 

Tät förbunden med filologin är textkritiken, som kan betraktas som metod och redskap 

inom den traditionella filologin för att kartlägga olika textvittnens släktskap till varandra. Detta 

sker bland annat genom jämförelse av olika läsningar i olika handskrifter och genom jämförelse 

av utelämnanden, missförstånd och dylikt. Med hjälp av textkritiken blir det alltså möjligt att 

beskriva Hertig Fredriks inbördesförhållande i D4a och D3, och på detta sätt kan släktskapet 

mellan D3 och D4a antingen bekräftas eller förkastas. Paul Maas (1957) presenterar i sin bok 

Textkritik en lista över tecken som kan användas som verktyg för en undersökning vars mål är 

att reda ut hur olika textvittnen förhåller sig till varandra, och hur det med denna information 

blir möjligt att åstadkomma ett stemma. Det för denna under-sökning mest utslagsgivande 

kriterium är följande: 

Zeigt ein Zeuge, [D3], alle Fehler eines anderen erhaltenen, [D4a], und noch mindestens einen 

eigenen, so muß [D3] von [D4a] abstammen.12 § 8a, 1957:6 

Uppfylls detta kriterium inte, så torde Hertig Fredrik i D3 per definition inte betraktas som 

avskrift av D4a. Maas (1957:§11:9) påpekar i fortsättningen relevansen av att presentera 

positiva bevis för en texts avhängighet från en annan. Dessa två paragrafer har en avgörande 

betydelse för undersökningen, då textkritiska skillnader mellan D4a och D3 kan leda fram till 

en omvärdering av D3:s Hertig Fredrik i relation till samma text i D4a. 

Genom en utförlig textkritisk granskning av Hertig Fredrik i D4a och D3 bör man därför 

kunna dra tillförlitliga slutsatser att Hertig Fredrik i D3 kan betraktas som oberoende av D4a, 

och därmed stödja Frederiksens (2006) och Backmans (2017) resultat gällande Skemptans och 

Flores och Blanzeflors respektive förhållande mellan dessa handskrifter. 

  

                                                           
12 ʼVisar ett vittne, [D3], alla fel av ett annat vittne, [D4a], och minst ett eget fel till, så måste [D3] härstamma från 

[D4a]ʼ (egen översättning). I originalet använder sig Maas av bokstäverna J och F. Jag tillät mig dock att byta dem 

med D3 och D4a eftersom de motsvarar handskrifterna i denna undersökning. 
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4.2 Metod 

För att pröva om Frederiksens (2006) och Backmans (2017) resultat, den alternativa modellen, 

också kan appliceras på Hertig Fredrik i handskrift D4a och D3 har det först genomförts en 

pilotstudie för att undersöka om det finns några skillnader mellan Hertig Fredrik i D4a och D3 

som kan beskrivas utifrån den traditionella modellen respektive den alternativa. I denna 

pilotstudie av Hertig Fredrik i handskrift D4a och D3 jämförde jag tio rader (vilket motsvarar 

ungefär en tredje del sida i D3) av var femte sida i D3 och D4a. Dessa tio rader var alltid 

sammanhängande textstycken som har hämtats från sidans början, mitt och slut. Resultatet av 

denna pilotstudie visade att det finns skillnader mellan D4a och D3 som motsäger den 

traditionella synen – alltså att D3 är en avskrift av D4a. Dock var dessa skillnader i det 

excerperade materialet för få för att kunna ge en bestämd och slutgiltig uppfattning om Hertig 

Fredriks förhållande i båda handskrifterna. 

Denna iakttagelse gav mig anledning att utvidga undersökningen till hela texten i hand-

skrifterna D4a och D3. För denna undersökning har det genomförts en synoptisk jämförelse av 

Hertig Fredrik i D4a och D3, där varje rad i båda textversionerna jämfördes med varandra (del 

II, s. 54). Denna jämförelse skedde med utgångspunkt från den ovannämnda teoretiska ramen. 

Under användning av Maas (1957) textkritik har de mellan D4a och D3 uppträdande 

skillnaderna markerats och sedermera undersökts efter deras textkritiska värde för att en pålitlig 

slutsats ska kunna dras kring om D3:s förhållande till D4a. Bland ett flertal skillnader, som rör 

tempusskillnader, radomkastning, tillägg med mera, excerperades de för undersökningen 

relevanta skillnader mellan D4a och D3. Dessa skillnader kan kategoriseras i två huvudgrupper: 

skillnader på makronivå och skillnader på mikronivå. Med detta avses skillnader som antingen 

berör textens yttre struktur (makro) eller dess inre struktur (mikro). 

Till den förstnämnda gruppen hör skillnader som avser bland annat textlängden, utseendet 

och textens utformning, den andra gruppen innehåller däremot skillnader som rör textens 

semantik och syntax. Efter denna operationalisering granskades de skillnaderna ytterligare en 

gång, men den här gången separat inom kategorierna makro och mikro med målet att strukturera 

de relevanta skillnaderna inom dessa kategorier i undergrupper (se kapitel 6). Inom dessa 

undergrupper beskrivs skillnader och diskuteras möjliga orsaker till deras uppkomst. Detta sker 

under konsultation av Hertig Fredrik i D4 och K47 samt av Fornsvensk Lexikalisk Databas.13 

Dessutom avser jag att i viss mån reflektera över skrivarens motivering till att genomföra för-

ändringar i texten Hertig Fredrik. Undergruppernas resultat har sedan sammanfattats för att ge 

en helhets perspektiv för makro- respektive mikronivå. Utifrån denna sammanfattning har 

sedan slutsatser dragits kring Hertig Fredriks tradition i D4a och D3, det vill säga huruvida 

Hertig Fredrik i D3 är den tidigare förmodade avskriften av samma text i D4a eller om den är 

oberoende av denna. 

                                                           
13 Denna databas är en online-korpus som baseras på Knut Fredrik Söderwalls (1842–1924) Ordbok Öfver svenska 

medeltids-språket (1884–1918), dess Supplement (1953–1973) och Carl Johan Schlyters (1795–1888) Ordbok till 

Samlingen af Sweriges Gamla Lagar (1877). 
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5. Material 

Materialet för denna undersökning utgörs av texten Hertig Fredrik enligt handskrift D4a och 

D3. Båda handskrifterna finns i Kungliga Biblioteket i Stockholm och går under beteckningarna 

Cod(ex) Holm(iensis) D4a respektive Cod. Holm. D3. Handskrifterna är också kända under 

namnet av sina ursprungliga ägare: Fru Märtas bok (D4a) och Fru Elins bok (D3). Information 

om Märtas respektive Elins ägarskap framgår ur själva handskrifterna.14 Ett intressant faktum 

är också att Märta var moder till Elin. Båda kvinnorna tillhörde den svenska eliten och som en 

del av denna är det inte heller förvånansvärt att de ägde sådana handskrifter, eftersom sådan 

litteratur brukade skrivas för denna samhällsklass i underhållningssyfte. Båda handskrifterna 

liknar varandra innehållsmässigt och till en viss mån också vad gäller texternas inbördes 

ordning, se tabell 1 nedan – ordning av texterna Namnlös och Valentin fram till Prosaiska 

krönikan är identiska i båda handskrifterna. Skillnader mellan D4a och D3 utgör avsaknandet 

av texterna Julen och Fastans träta i D3 såsom Schacktavelslek, Den omvände juden och 

djävulen, Rådmannens son i Ungern och Procopius i D4a. 

Tabell 1: Handskrifternas innehåll. Enligt Patrik Åströms (1997:247) framställning. 

Innehåll handskrift D4a Innehåll handskrift D3 

Erikskrönikan Herr Ivan 

Karl Magnus krönika Karl Magnus krönika 

Flores och Blanzeflor Erikskrönikan 

Skemptan Flores och Blanzeflor 

Julens och Fastans träta Namnlös och Valentin 

Herr Ivan Hertig Fredrik av Normandie 

Namnlös och Valentin Tungulus 

Hertig Fredrik av Normandie Lilla rimkrönikan 

Tungulus Prosaiska krönikan 

Lilla rimkrönikan Skemptan 

Prosaiska krönikan Schacktavelslek 

 Rådmannens son i Ungern 

 Procopius 

 Den omvände juden och djävulen 

För att undersöka Hertig Fredrik i handskrift D3 har jag använt mig av den digitaliserade 

versionen av denna handskrift som finns tillgänglig via Kungliga Bibliotekets hemsida.15 Den 

digitala versionen är också utgångspunkten för Hertig Fredriks transkribering, se del II s. 54. 

För att återge Hertig Fredrik i D4a har jag använt Noreens kritiska upplaga från 1927. 

Anledningen till att jag har använt mig av Noreens upplaga som utgångspunkt för D4a är att 

den är lättare tillgänglig än själva handskriften, då den inte är digitaliserad i sin helhet. 

                                                           
14 I handskrift D4a står det i slutet av Herr Ivan att en fru Märeta äger boken (Kornhall, 1959:25), och i handskrift 

D3 står det i slutet av Herr Ivan att en fru Elin äger boken (Backman, 2017:60). 
15 Länken finns i litteraturförteckningen. 
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5.1 Handskrift D3 och dess Hertig Fredrik 

Hertig Fredrik är den tredje av totalt fjorton texter i handskrift D3, som av bland andra Gösta 

Holm (1993:173) brukade dateras till 1476. Denna datering baserades på uppgiften anno domini 

mcDlxxvi (1476) som finns i texten Karl Magnus krönika. Dock är det oklart om detta datum 

markerar Karl Magnus krönika:s färdigställning eller om datumet refererar till hela hand-

skriftens färdigställning. Patrik Åström (1997:246) visade i en undersökning av Skemptan i 

handskrift D3 att de yngsta vattenstämplarna på pappret i handskriften dateras till 1488. På 

grund av denna terminus post quem kan handskrift D3 inte ha varit färdigställd före 1488, då 

inte allt papper som har använts i handskriften existerade vid denna tid. Dateringen 1488 är den 

som i dagsläget gör sig gällande. 

Handskriften har ett format av 28x10 cm och bestod ursprungligen av 322 paginerade 

pappersblad, alltså 644 sidor, varav enstaka sidor numera är förkomna.16 Hertig Fredrik 

återfinns i denna handskrift på sidorna 461–524, men åtta sidor (463–466, 487f och 513f) 

saknas. Hela handskriften bands på nytt av hovbokbindaren Gustaf Hedberg någon gång vid 

övergången till 1900-talet,17 ett precist datum är dock okänt (Åström, 1997:243). Vid detta 

tillfälle har också den genomgående vattenskadan utefter ytterkantens nedre hälft lagats, genom 

att Hedberg har förstärkt med japanskt papper – se bild 1. Denna vattenskada har förstört delar 

av sidan och därmed av texten Hertig Fredrik, se bild 1. I vissa fall går det dock att rekonstruera 

de skadade orden, särskilt om det bara handlar om en eller två bokstäver som saknas i början 

av ett ord. Denna rekonstruktion kan också ske med hjälp av motsvarande textstycke i D4a. 

Däremot är det inte möjligt att rekonstruera de få ställen i D3:s Hertig Fredrik där ett helt ord 

eller tre fjärdedelar av ett ord saknas, i dessa fall kan D4a inte heller användas för 

rekonstruktionen eftersom man inte har tillräckliga spår av det ursprungliga ordet i D3. 

Skrivarsituationen i D3 är också värd att belysa. I början antogs nämligen att flera skrivare 

(minst tre) ha varit inblandade i skapandet av D3, något som emellertid har relativiserats. 

Noreens (1929:5f) antagande att handskriften är ett kollektivarbete av minst tre skrivare, varav 

den första har skrivit sidorna 1–13 och de andra två omväxlande resten av handskriften, har 

också funnit stöd hos Kornhall (1959:34f), även om denne var tvungen att själv erkänna ”hur 

vanskeligt det är att yttra sig om stilar och skrivare” (ibid. 44) i denna handskrift.18 Numera är 

det vedertaget att endast två skrivare har varit involverade i skapandet av D3: den ene har skrivit 

sidorna 1–13 och den andre resten av handskriften. Detta betyder för texten Hertig Fredrik att 

man får utgå från att en enda skrivare har skrivit denna text. Per-Axel Wiktorsson (1997:265) 

nämner att vissa skrivardrag i texten har använts i Strängnäs stift eller Uppsala ärkestift, men 

skrivarna förblir oidentifierade. 

                                                           
16 En noggrann upplysning över de saknade sidor ges i innehållsförteckningen till handskriften samt i Backmans 

(2017:90) avhandling. 
17 Som belägg för detta finns en stämpel i handskriften: G. HEDBERG KUNGL. HOVBOKB. STOCKHOLM. 
18 Hur svårt detta är framgår också av Kornhalls (1959:43) arbete, eftersom han påpekar att stilen av skrivare två 

allt mer börjar likna mer stilen hos skrivare tre ju längre den har kommit i skrivprocessen. 
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Bild 1: Vattenskada i D3:s Hertig Fredrik. På bilden till vänster ser man bladets tydliga lagning längs 

ned den vänstra kanten, och man kan också se spår av fuktskadan i texten. Bilden på höger sida visar 

bladet före Hedbergs lagning. Bilden är hämtad från Kungliga Bibliotekets hemsida. 

5.1.1 Den digitaliserade versionen av Hertig Fredrik 

I inledningen till materialframställningen har jag nämnt att Hertig Fredrik i D3 har återgivits 

enligt dess digitaliserade version. Denna version finns tillgänglig på Kungliga bibliotekets 

hemsida och består av högupplösta färgfotografier av hela handskriften. Den digitaliserade 

Hertig Fredrik börjar på sidan 451 och slutar på sidan 524. Det finns endast ett fåtal problem 

med den digitaliserade versionen av Hertig Fredrik i D3. I slutet av texten förekommer fyra 

sidor (508, 518, 520, 522,), samtliga verso (baksidor), där enskilda bokstäver och ord saknas 

vid höger innerkanten. Dessa delar finns dock med i vänsterkant av följande recto-sida, se bild 

2 nedan. Detta beror förmodligen på bokens bindning som i samband med inskanningen inte 

tillåter en bättre presentation av sidan än den i bild 2 visade. Trots allt är det möjligt att 

identifiera de delar av texten, som saknas på verso-sidan, på recto-sidan när man lägger dem 

bredvid varandra. 

           

Bild 2: Avbildningsproblem. De bokstäver och ord som saknas i den digitaliserade versionen på sida 

508 verso finns med på sida 509 recto. Den vita kanten i den vänstra bildens högerkant visar att inte 

hela verso-sidan lyckades avbildas. Men de saknade bokstäverna och orden finns med på nästa recto-

sida, se bilden till höger. Bilderna är hämtade från Kungliga Bibliotekets hemsida. 
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5.2 Handskrift D4a och dess Hertig Fredrik 

Handskrift D4a, också känd under namnet Codex Verelianus efter Olof Verelius (1618–1682) 

som var handskriftens ägare på 1600-talet (Klemming, 1844:XXVII), har ett likadant format 

som handskrift D3, 29,5x11 cm, och består av 516 paginerade papperssidor, alltså 258 blad. 

Enligt texten Tungulus dateras handskriften till mcdlviio (1457), men det är oklart om denna 

bokstavskombination ska läsas som ett årtal (Åström, 1997:240). Wiktorsson (1997) tyckte sig 

kunna bevisa att handskriften är från 1448. I en paleografisk undersökning av handskriften 

kunde Wiktorsson (1997:260) identifiera Sigge Ulfsson, biskop av Strängnäs (1449–1463), som 

en av dess skrivare. Denne Sigge Ulfsson var broder till Märta Ulfsdotter, handskriftens ägare. 

Det är också känt att Märta dog någon gång mellan den 18 oktober 1448 och den 9 februari 

1449, vilket betyder att hon inte kan ha varit ägare till handskriften om den verkligen skulle 

dateras till 1457 (Wiktorsson, 1997:262). Iakttagelsen av Märtas ägarförhållande till handskrift 

D4a måste ses som terminus ante quem och tyder på att handskriften måste ha tillkommit före 

Märtas död. Detta får också stöd i Åströms (1997) undersökning av handskriftens vatten-

stämplar. Enligt vattenstämplarna har handskriften tillkommit kring 1448 ±5 år. Denna 

datering har dock inte fått så mycket uppmärksamhet i senare undersökningar, Bambeck 

(2009:18) håller således fast vid den tidigare dateringen (1457) i Tungulus; och endast Backman 

(2017:31) använder sig av Wiktorssons (1997:262) och Åströms (1997:242) datering. Hertig 

Fredrik är den åttonde texten i handskriften och börjar på sida 403 och slutar på sida 474. Texten 

i handskriften är bleknad och delvis skadad – se bild 3 nedan. Per sida finns det endast en spalt 

med ungefär 42 rader. 

               

Bild 3: Slutet av Herr Ivan i handskrift D4a och D3. På vänster sida Herr Ivan i D4a (s. 349) och på 

höger sida i D3 (s. 167). Kontrasten mellan D4a:s och D3:s skrift är tydlig. Bilderna är hämtade från 

Kungliga Bibliotekets hemsida. 
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5.2.1 Noreens edition av D4a:s Hertig Fredrik 

Hertig Fredrik som den presenteras i Noreens upplaga skiljer sig i vissa avseenden från texten 

i själva D4a. Noreen må säga att hans upplaga baseras på D4a men det betyder inte att han 

håller sig ordagrant till texten i denna handskrift. Noreen hade nämligen enligt den traditionella 

filologins anda som mål med sin upplaga att återskapa den autentiska versionen av Hertig 

Fredrik i handskrift D4a. För detta ändamål använde han sig också av Hertig Fredrik i D4 (den 

äldsta handskriften) och K47 (den danska handskriften) som referens. Noreen påpekar själv i 

inledningen till sin kritiska upplaga att: 

Ändring av texten i B har – utom i fråga om rena småsaker, som jag ansett kunna bero på  

tillfälligheter – skett då A överensstämmer med G. Då AB stå mot G ha naturligtvis de svenska 

handskrifternas text bibehållits, om icke särskilda påtagliga skäl förelagt att uppta G:s läsart 

eller att våga en rekonstruktion. Noreen, 1927a:X 

Detta betyder att Hertig Fredrik i Noreens upplaga i vissa avseenden är en konstruktion av de 

tre handskrifterna D4, D4a och K47, som inte längre motsvarar den ordagranna texten enligt 

D4a. Hur starkt Noreens upplaga av Hertig Fredrik avviker från texten i handskrift D4a ses 

tydligt i variantapparaten till Noreens upplaga. I denna variantapparat finns exempel där text 

från D4 och K47 har föredragits före D4a:s text. 

5.3 Problem med materialet 

I detta avsnitt framgår tydligt att det finns vissa problem som uppträder vid användning av 

handskriften D3 och Noreens upplaga av D4a. För det första är Hertig Fredrik i D3 vatten-

skadad (se bild 1, s. 28) och för det andra är Hertig Fredrik i Noreens upplaga en delvis 

konstruerad text som inte bara baseras på D4a utan också på D4 och K47. Till dessa fakta bör 

hänsyn tas vid undersökningen av Hertig Fredrik i båda källor. I fallet med vattenskadan i D3 

innebär det att det i de för svårt skadade avsnitten endast tas hänsyn till de ord som är bevarade 

i D3. Ett undantag finns gällande de skadade avsnitten där enbart en eller två bokstäver av ett 

ord saknas, dessa ord kan supplementäras (markerat med hakparentes) med hjälp av samma 

avsnitt i handskrift D4a – detta är naturligtvis endast möjligt om handskrift D4a innehåller 

samma ord. Den i handskrift D3 beskrivna vattenskadan gör det delvis omöjligt att kunna 

rekonstruera enstaka textrader i Hertig Fredrik. För Hertig Fredrik enligt Noreens upplaga 

gäller det däremot att förvissa sig om att de skillnader som uppträder mellan handskrift D4a 

och D3 verkligen tillhör handskrift D4a och inte D4 eller K47. Detta kan garanteras med hjälp 

av den i Noreens upplaga befintliga variantapparaten som innehåller samtliga varianter enligt 

handskrift D4, D4a och K47. I sådana fall där D3 skiljer sig från D4a gäller det alltså att se efter 

i variantapparaten till Noreens upplaga om den aktuella formuleringen verkligen härstammar 

från D4a. 
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6. Resultat 

Undersökningen av Hertig Fredrik i handskrifterna D4a och D3 har visat att det finns skillnader 

som tyder på att Hertig Fredrik i handskrift D3 inte är en avskrift av texten i handskrift D4a. 

Detta resultat styrker också Lütjens (1912:17) resultat från undersökningen av Hertig Fredrik i 

handskrift D4a och D3. Dock kan det påpekas att Lütjens (1912:8f) i motsatsen till min 

undersökning enbart har presenterat åtta skillnader som tyder på att Hertig Fredrik i handskrift 

D3 borde betraktas som oberoende av handskrift D4a.19 Det går dock inte att förneka att Hertig 

Fredrik i handskrift D3 jämfört med D4a är 142 rader kortare, vilket motsvarar ungefär fyra 

sidor – intressant är dock att textens omfång i båda handskrifterna motsvarar 73 sidor. De i 

Hertig Fredrik uppträdande skillnaderna mellan handskrifterna är mångfaldiga och omfattar 

texternas ortografi, tempus, syntax och semantik. Utgångsläget för den följande framställningen 

är Noreens (1927a:VII) påstående att Hertig Fredrik i handskrift D3 är en starkt förkortad 

avskrift av D4a. I tabell 2, nedan, presenteras de skillnader som har relevans för detta spörsmål. 

Tabell 2: Översikt över relevanta skillnader i Hertig Fredrik i handskrift D4a och D3. Siffrorna mot-

svarar antalet relevanta skillnader. En lista över dessa skillnader finns i bilaga 1, s. 120–123. 

Skillnader: Antal: 

Rader som saknas i D4a 4 

Rader som saknas i D3 146                         Makronivå 

Radomkastning 8 

Substantiv 15 

Verb 34 

Adjektiv 11 

Perfekt particip 3 

Adverb 2                         Mikronivå 

Pronomen 2 

Räkneord 1 

Olika uttryckssätt 13 

Totalt: 239 

Tabellen presenterar ett totalt antal av 239 skillnader mellan Hertig Fredrik i handskrifterna 

D4a och D3 samt antalet fördelat över samtliga undergrupper. De skillnader som visas i tabell 

2 är de relevanta skillnader som har utgjort belägg för att besvara inledningens frågeställningar. 

I tabellen ovan har dessa skillnader delats in i makro- (textens yttre struktur) och mikronivå 

(textens inre struktur). Nedan följer en framställning av enstaka skillnader på makro- och 

mikronivå som förtydligar att Hertig Fredrik i D3 är oberoende av samma text i D4a. Detta 

                                                           
19 Det var inte möjligt att ta hänsyn till alla åtta av Lütjens (1912:8f) exempel, då en del av dessa befinner sig på 

de sidor som numera saknas. 
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sker med hänsynstagandet till de textkritiskt värdefulla varianterna D4 och K47 – för att kunna 

stämma av hur de förhåller sig till läsarterna i D4a och D3. 

Dock bör påpekas att Hertig Fredrik i D4a och D3 innehåller ett flertal skillnader som inte 

ingår i tabellens uppställning, till exempel omkastningar av två ord i samma rad (siden optæ 

D4a 413] optæ sidhen D3 472), avsaknaden av små ord i D4a respektive D3 som inte är 

avgörande för radens betydelse (Thet windøghe war ther ey swa stort D4a 410] thet windøghe 

war ey swa storth D3 469) liksom titlar (hertig D4a 424/423] herræ D3 485).20 Detta är utan 

tvekan intressanta skillnader, men de har inte en tillräckligt stark textkritisk innebörd för 

beskrivandet av förhållandet mellan Hertig Fredrik i de båda handskrifterna D4a och D3. 

6.1 Makronivå 

6.1.1 Rader som saknas i D4a respektive D3 

Vid granskningen av Hertig Fredrik i D4a och D3 upptäcktes att texten i D4a innehåller ett 

flertal rader som saknar motsvarighet i D3, medan Hertig Fredrik i D3 innehåller endast ytterst 

få rader som saknar motsvarighet i D4a. Totalt handlar det om 146 rader som endast finns i D4a 

och om fem rader som endast finns i D3 – en förteckning över dem finns i bilaga 1 s. 120–123. 

Detta innebär att Hertig Fredrik i D4a är 142 rader längre än i D3.21 Trots avsaknandet av rader 

i D4a och D3, inverkar detta inte på textens stringens. 

D4a 404 D3 462 

han war tro och toktelik han war dygdigh ok thoktelik 

Hwo han skal loffua rættelik [h]wo han skall loffue rætteligh 

han ma wæl sighiæ medh æræ  

han finder tolkæ færræ.  

Han war from medh rættæ tro, [h]an war from medh rætte tro 

mildh och stadugh, gladh och fro; [mi]ldh och stavgh gladh ok fro 

Fetstil i D4a markerar de rader som saknas i D3 och hakparentesen visar på grund av vattenskadan 

supplementerade bokstäver i D3. 

Det ovan presenterade textstycket ur Hertig Fredrik anförs för att visa att trots att två rader 

saknas i D3 uppstår inte några problem för förståelsen. Detsamma gäller också för de flesta 

andra exemplen, oberoende om det är en, två, tre eller fyra rader i sträck som saknas. Detta ger 

intrycket att skrivaren av Hertig Fredrik i handskrift D3 kan ha betraktat dessa rader som 

utsmyckningar som varken behövs för textens förståelse eller sammanhang och därmed kan 

utelämnas. Dock finns bland de 148 rader som saknas i D3 två rader där avsaknandet av dessa 

skapar problem för förståelsen. Dessa två rader råkar vara de som inleder berättelsen om Hertig 

Fredrik i D4a. 

                                                           
20 Noreen (1927a:50) påpekar att hertig står i handskrift D4a på sida 424, sida 423 ska vara en felaktig beteckning 

i själva handskriften. 
21 Observera att Hertig Fredrik saknar åtta sidor i handskrift D3, vilket motsvarar ca 321 rader (utgående från 

D4a), som inte kan tas i beaktning. Med textens omfång avses här den textmängden i D4a (2877 rader) och D3 

(2735 rader) som kan jämföras med varandra. 
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Istället för att inleda texten med eTH æuintyr thet byriæs hær / wilin j høræ huru thet ær D4a 

403 bestämde sig skrivaren av D3 för att inleda Hertig Fredrik med den gemensamma tredje 

raden: [t]ha moghin her forstandhe D3 461 som måste betraktas som konsekvens av den 

retoriska frågan i rad två. I detta fall kan skrivarens syfte inte längre ha varit utelämnandet av 

utsmyckningar, vilket också antyds av textens typografi (utformning). Att texten i D3 verkligen 

ska börja med [t]ha moghin her forstandhe visar det lilla t:et i handskrift D3 där initial-

bokstaven T, se bild 4 nedan, skulle stå om texten hade utsmyckats med en anfang. Faktumet 

att de första raderna i D3:s Hertig Fredrik uppvisar en lucka för en anfang är ett belägg för att 

skrivaren har valt att inleda denna version av Hertig Fredrik med den tredje raden i D4a. 

Skrivarens skäl till att utelämna de första två raderna vid avskriften av Hertig Fredrik i 

handskrift D4a är oklart. Den enklaste förklaringen, att de första två raderna av texten i D4a 

står längst ner på föregående sida och därför råkade glömmas, är för detta exempel inte brukbar 

då den första sidbrytningen enligt Noreens (1927a:1) upplaga följer efter fem rader, vilket tyder 

på att skrivaren av Hertig Fredrik i handskrift D3 inte rimligen kan ha glömt att kopiera de 

första två raderna medan de resterande raderna på denna sida har kopierats. 

 

Bild 4: Inledning till Hertig Fredrik i handskrift D3 (s. 461). Bilden visar att den textinledande anfangen 

saknas. Skrivaren har gjort ett indrag av rad ett och två så att det återstår plats för illustratören att infoga 

den utsmyckande anfangen. Att texten ska inledas med anfangen T visar det lilla t:et vid bildens 

vänsterkant (röd cirkel) som skrivaren har lämnat där. 

Det är också uppseendeväckande att majoriteten av 142 rader som endast finns i D4a uppträder 

i Hertig Fredriks första hälft, medan de övriga fördelar sig över de resterande sidorna. 

Annorlunda förhåller det sig dock med fördelningen av de rader som endast finns i D3:s Hertig 

Fredrik. Första hälften återfinns i första delen av texten och den andra hälften i den senare delen 

av texten. En iakttagelse kring dessa fyra rader i D3:s Hertig Fredrik är att en av dem 

förekommer vid ett ställe där motsvarande textstycke i D4a bryter med slutrimmet. 

D4a 444f D3 508f 

Jach wil idher tiæne medh all min makt, [ia]gh will ider thiæne medh all min makt 

 [m]ælthe then stolthe gaymorin 

och ridhin sidhen hem til sin. och ridhin sidhen hem tiill min 

Hertigh Frederik idher enæ gaymorin foor hem medh sine swenæ 

wtan allæ swennæ och hertigh frederiik ridher all enæ 

Återställning av slutrim? Fetstil markerar raden som saknas i handskrift D4a och understrykningar 

markerar slutrimmet. 

I detta sammanhang bör man också hänvisa till att de resterande tre rader i D3:s Hertig Fredrik 

som saknas i D4a inte bryter med slutrimmet i D4a. Det ovan nämnda textstycket, räcker dock 
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inte som bevis för skrivarens möjliga avsikt att återställa det i D4a:s Hertig Fredrik 

korrumperade slutrimmet, eftersom det också bör tas hänsyn till ett flertal ytterligare ställen, 

både i handskrift D4a och D3, där det nästan genomgående slutrimmet bryts utan att skrivaren 

i handskrift D3 har utfört några åtgärder. Däremot är det nämnvärt att avsaknaden av rader i 

D4a:s och D3:s Hertig Fredrik nästan aldrig bryter med textens slutrim. Ett exempel där 

slutrimmet i D3 är korrumperat är utelämnandet av utsmyckningen omattelik D4a 444. Bland 

de fyra rader som saknas i handskrift D4a är en rad som vittnar om ett möjligt avskrivningsfel. 

I denna rad följer nämligen de två sista orden från föregående rad med i nästa. 

D4a 450 D3 516 

breff medh liuff budskap sin medh all liiff wenskap sin 

 bødh honum sin thiænsth medh wenskap sin 

bødh honum sin tiænistæ och allæ ære ok bødh honum sin thiænsth medh alle æræ 

Fetstil markerar raden som saknas i D4a:s Hertig Fredrik, understrykningen markerar det som har 

kopierats två gånger och kursiv markerar den del som har kopierats en gång till, möjligtvis för att följa 

förlagan. 

Det ovan nämnda textutdraget ger två exempel på dittografi (dubbelteckning av samma 

element). I det första fallet handlar det om wenskap sin och i det andra om bødh honum sin 

thiænsth medh. Dubbelteckningen av wenskap sin kan ha skett omedvetet vid kopieringen, 

medan det andra exemplet ser ut som skrivarens försök att återgå till förlagans text. Denna rad 

samt dess kontext är unik bland de rader som saknas i D4a:s och D3:s Hertig Fredrik och enligt 

Noreens (1927a:114) variantapparat förekommer raden bødh honum sin thiænsth medh 

wenskap sin inte i någon av de textkritiskt värdefulla textvittnena D4 eller K47. 

6.1.2 Radomkastning 

Den andra delen av de skillnader som finns på makronivån utgörs av så kallade rad-

omkastningar (se bilaga 1 s. 123). Med radomkastning avses att en rad i D4a:s eller D3:s Hertig 

Fredrik inte återfinns på motsvarande plats i den andra handskriften. Totalt finns det åtta 

exempel på sådana radomkastningar mellan texten i handskrift D4a och D3. Fyra av dem 

uppträder i Hertig Fredriks första hälft, och de resterande återfinns i andra halvan. Bland dessa 

åtta exempel på radomkastningar finns sju fall där endast radföljden på två rader har ändrats. I 

fem av dessa fall (D4a 413, 413, 414, 444, 465) påverkar radomkastningen inte förståelsen av 

texten. Men i ett av fallen lyckades skrivaren upprätthålla textens stringens enbart genom en 

förändring i raden. 
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D4a 413 D3 473 

Tha sik haffde lægræt then hær, tha sig haffde lægræt then thær 

tha saa man badhæ hiit och ther tha swa man bade thiit och ther 

manghan eldh braskelik lætæ; the reddo theræ madh ok gingo æthæ 

the reddo thera math och gingo ætæ. the haffde eldh medh braskelig læth[æ] 

Förändring vid radomkastning. Linjerna mellan textstyckena visar vilka rader som har omkastats mellan 

D4a:s och D3:s Hertig Fredrik. Fetstil i texten visar förändringen som har genomförts mellan handskrift 

D4a och D3. 

Förändringen från manghan D4a till the haffde D3 i det ovan nämnda textutdraget kan tyda på 

en medveten korrigering från skrivarens sida när denne lade märke till ett eventuellt fel. I detta 

fall skulle det dock handla om en enda åtgärd som har genomförts av skrivaren för att 

upprätthålla textens stringens vid radomkastning. Mot en sådan medveten förändring talar dock 

tre exempel i D3:s Hertig Fredrik (D3 498, 517, 524) som tydligt bryter med textens stringens. 

D4a 435 D3 498 

Wi ridhom war wægh thæden brath wi ridhom war wægh thædhen brath 

och kommonm æn om samma nath och kommæ æn om saman nath 

j en stadh ther fore os laa. medh all the tgingh iagh kunde rade 

Husbonden kom och mælte swa: husbonden skapide oss alle nadhe 

J ærin wæl kompne badhæ. j en stadh ther fore oss laa 

Han skipade os ræth alla nadhæ. husbonden kom wth sagde swa 

Medh all the tingh iach kunde radha j ærin well kompne badhe 

Radomkastning som bryter med stringensen. De olika understrykningar visar vilka rader som har 

omkastats mellan textstycken i D4a och D3. 

Textutdragen ovan är ett av dessa exempel som utmärker sig på två sätt. För det första handlar 

det om det enda belägget i Hertig Fredrik, enligt handskrift D4a och D3, där det inte bara har 

vänts på två raders följd, utan där också deras position har förskjutits i texten; för det andra kan 

detta textutdrag utgöra motbevis för skrivarens avsikt att återställa textens stringens (jfr med 

förändringen i D3 473 – ovan). Det ovan nämnda exemplet illustrerar hur textens stringens i 

D3:s Hertig Fredrik har brutits med den i D4a, vilket snarare tyder på ett omedvetet 

avskrivningsfel, då läsarten i D4a håller sig till den i de textkritiskt värdefulla textvittnena D4a 

och K47. Med tanke på Noreens (1927b:14) påstående att handskrift D3 är en avskrift av D4a 

väcks också frågan varför skrivaren av D3 har genomfört radomkastningar där de inte behövs. 

D4a 413 D3 471 

hertigh Frederik soffua gik J en sengh øffriit riik 

j en sengh øffrith riik. hertigh frederik soffnæ gik 

Linjerna mellan textstyckena tydliggör radomkastningen. 

Anledningen till radomkastningen i det ovan nämnda textstycket kan bero på stilen; som det 

framgår ur materialet, kapitel 5, är handskrift D3 ca 30 år yngre än handskrift D4a. Dessa 30 år 

kan vara en möjlig anledning till sådana stilistiska förändringar i D3:s Hertig Fredrik. Men om 

skrivaren av Hertig Fredrik i handskrift D3 har avsett att genomföra stilistiska förändringar 
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gentemot förlagan gjordes detta sparsamt, då det totalt endast finns tre exempel på sådana 

radomkastningar i D3:s Hertig Fredrik (D3 471, 472, 532). 

6.1.3 Sammanfattning makronivå 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det är tvivelaktigt att betrakta Hertig Fredrik i handskrift 

D3 som en avskrift av samma text i D4a, då analysen av de ovan nämnda skillnaderna inte kan 

förklaras på ett trovärdigt sätt med utgångspunkt i D4a:s Hertig Fredrik. 

För det första kan det framhållas att Hertig Fredrik i handskrift D3 är 142 rader kortare än 

dess förmodade förlaga i handskrift D4a. Det ges inte någon förklaring till varför skrivaren 

skulle ha strukit alla dessa rader eller varför det finns fler strykningar i första halvan än i den 

andra. Om man ändå vill anta att Hertig Fredrik i handskrift D3 är en avskrift av D4a, då skulle 

skrivaren ha genomfört en väldigt medveten avskrivningsprocess eftersom en stor del av dessa 

strykningar i handskrift D3 har genomförts utan att påverka textens stringens. Det finns dock 

sådana exempel där skrivaren inte tycks ha varit lika noggrann, exempelvis dittografin wenskap 

sin D3 516 och bødh honum sin thiænsth medh D3 516 (s. 33), vilket i viss mån motsäger 

antagandet om en medveten avskrivningsprocess. 

För det andra existerar skillnader mellan D4a:s och D3:s Hertig Fredrik som inte kan 

förklaras med hjälp av varken avskrivningsprocessen eller förkortningsprocessen och därför 

tyder på att texten i handskrift D3 inte är en avskrift av D4a. Detta angår först och främst de 

fyra rader som endast finns i D3:s Hertig Fredrik och fortsätter med de två första raderna i D4a 

som utelämnas i D3, liksom i de textkritiskt värdefulla textvittnena D4 och K47. I detta 

sammanhang kan det också hänvisas till att D3 delar en av dessa fyra rader ([m]ælthe then 

stolthe gaymorin D3 508) med det textkritiskt värdefulla textvittnet D4 (sagdhe then stolte 

gamorin D4 63)22, vilket stöder antagandet att Hertig Fredrik i D3 har haft en annan förlaga än 

D4a. 

För det tredje menar jag att fyra av de åtta radomkastningar som har skett i D3:s Hertig 

Fredrik inte tyder på en slumpmässig omkastning som följd av avskrivningsprocessen, efter-

som det i sådana fall skulle ha slumpat sig lyckligt för skrivaren genom att textens stringens 

inte påverkas. Även om några av dessa skillnader kan anses att vara stilistiska förbättringar från 

skrivarens sida, kommer de inte att inverka på uppfattningen att Hertig Fredrik i handskrift D3 

inte är en ren avskrift av texten i D4a. Förklaringen till detta är att endast ett fåtal exempel, fyra 

stycken på 65 sidor, visar en medveten radomställning i D3:s text.23 I detta sammanhang är det 

också nämnvärt att fördelningen av de flesta skillnader, i första halvan av Hertig Fredrik i 

handskrift D3, inte har något att göra med faktumet att handskrift D3 har haft två skrivare 

(Backman, 2017:67ff), det finns nämligen inga belägg för att texten Hertig Fredrik är utförd av 

två olika skrivarhänder.24 

                                                           
22 Sidnummer enligt Klemmings tryckta utgåva av Hertig Fredrik från 1853. 
23 Hertig Fredrik i handskrift D3 omfattade ursprungligen 73 sidor såsom i handskrift D4a, dock saknas numera 

åtta sidor av denna text i D3. Därför nämns här endast 65 sidor. 
24 Flera forskare, däribland andra Kornhall (1959:33ff), har hävdat att handskriften D3 har haft tre skrivare. Den 

första ska ha skrivit sidorna 1–13 medan den andra och tredje skrivaren växelvis ska ha skrivit resten av 

handskriften. Dock kunde Kornhall, liksom andra, inte identifiera någon fast gräns mellan den andra och tredje 

skrivaren. 
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6.2 Mikronivå 

6.2.1 Substantiv 

I Hertig Fredrik enligt handskriften D4a påträffas exempel på substantiv som skiljer sig från 

motsvarande i D3. Det rör sig om totalt femton exempel som har betydelse för denna under-

sökning. 

før æn æuentyreth nempner them her D4a 418] for æn boken nempner hær D3 477 

thet ær høgæ skatta wærdh D4a 423] thet er høghæ ære wærdh D3 483 

nidher a graffsens guda D4a 423] nidher a graffsens grwndæ D3 484 

och kærde medh kimer rødhæ D4a 425] och kærde medh kinder rødhe D3 48625 

ower math och giordom os gladha D4a 428] offer bordh ok giorde oss glade D3 489 

jnnan tweggiæ natta fræst D4a 445] innan twegge daghe fræsth D3 509 

breff medh liuff budskap sin D4a 450] medh all liiff wenskap sin D3 516 

och gudh hans æro bewara D4a 453] och gud hans liiff beware D3 519 

mæst hans eyghit jngesinnæ D4a 456] mæsth hans eyghin gode qwinnæ D3 522 

thy ma hans fingergull radæ D4a 459] thet ma hans gull fingher radhe D3 525 

tha the herra opp stodhæ fra bordh D4a 470] tha the herræ opp stodhe fra borgh D3 538 

tha saa man aldra wegnæ bohord D4a 470] tha saa man aldra handhe bohordh D3 538 

medh manga hwita swanza D4a 470] medh manghe hwithe kranzæ D3 538 

then priiff for riddara och swenæ D4a 471] then priis for riidare och swenæ D3 538 

fra gudz føtzlo lidhin war D4a 474] [e]pther gudz byrdh lidhin war D3 542 

Några av deras särdrag presenteras i följande exemplifierande. 

D4a 453 D3 519 

och gudh hans æro bewara och gud hans liiff beware 

Substantiv har makerats i fetstil. 

Detta exempel tydliggör en sådan betydelseskillnad i valet av substantiv mellan raderna i 

handskrift D4a och D3. För de flesta av dessa skillnader i texten finner man inte någon 

förklaring i själva texten. Detta antyder att dessa skillnader beror på att de bygger på olika 

förlagor eller på förändringar som skrivaren själv har genomfört. Exemplet ovan visar också att 

det inte kan handla om ett avskriftsfel då orden æro och liiff betydelsemässigt inte är desamma 

och inte heller rimligtvis kan tolkas så. Däremot finns det några skillnader som tycks ha uppstått 

just på detta sätt, det vill säga mellan ord som ser någorlunda lika ut: 

D4a 470 D3 538 

tha the herra opp stodhæ fra bordh tha the herræ opp stodhe fra borgh 

Substantiv har markerats i fetstil och de åtskiljande bokstäverna har understrukits. 

I detta textutdrag kan man se hur substantivet bordh i D4a och borgh i D3 endast skiljer sig 

minimalt ortografiskt (d:et respektive g:et), vilket kan leda till antagandet att borgh i D3:s 

Hertig Fredrik har uppstått genom ett slarvfel i avskrivningsprocessen. I detta fall är det 

                                                           
25 Möjligtvis ett läsfel från Noreens sida där denne identifierade -nn- som -m- i handskrift D4a. Stöd för ordet 

kinder enligt D3:s Hertig Fredrik finner man också i den textkritiska varianten D4. Ytterligare verkar betydelsen 

ʼkinderʼ (D3) gentemot ʼsötʼ (D4a) vara den ursprungligare läsarten i denna kontext. Jag hade möjligheten att själv 

undersöka handskriften och kom fram till att det är svårt att komma fram till om det står kimer eller kinner. Vid 

första anblicken skulle jag också ha identifierat ett m och inte nn. 
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förutom kontexten i D3 också det brutna slutrimmet som tyder på att D4a:s bordh borde 

föredras framför borgh i D3. Övriga exempel, däribland budskap D4a 450] wenskap D3 516 

eller swanza D4a 470] kranzæ D3 538, är däremot inte så lätta att tolka med hjälp av textens 

kontext eller slutrim. Det kan dock påpekas att de flesta av de exempel som tillhör under-

gruppen substantiv verkar ha sin ursprungliga läsart i D4a:s Hertig Fredrik och inte i D3:s. 

Dock finns det också en välgrundad anledning till att betrakta vissa förändringar i handskrift 

D3 som stilistiska, då radens innehåll inte avviker från det i handskrift D4a. 

D4a 428 D3 489 

tha wi sathom badhæ tha wi sathom badhæ 

ower math och giordom os gladha offer bordh ok giorde oss glade 

Substantiv har markerats i fetstil. 

Detta textutdrag visar trots substantivens, math och bordh, olika innebörd att kontexten är 

densamma i båda texterna. Av båda texterna framgår fortfarande att några sitter till bords. 

Stilistiska skillnader mellan D4a och D3 kan kanske förklaras med att D3 är yngre än D4a. 

Dessutom kan dessa möjligtvis vara ett tecken på att det är en mer kompetent skrivare som har 

skrivit Hertig Fredrik i D3. Men även om skrivaren av Hertig Fredrik i D3 har gjort vissa 

medvetna förändringar, vet man inte varför det i hela Hertig Fredrik endast finns några få 

stilistiska förändringar. 

Av särskild betydelse är skillnaden mellan ordet priiff D4a 471 och priis i D3 538. Detta 

exempel är det enda bland substantiven där de textkritiskt värdefulla textvittnena D4 och K47 

har samma läsart som D3. I kontexten är bruket av priis rimligare än priiff, särskilt eftersom 

det enligt Söderwall inte finns några belägg för ordet priiff. Detta betyder att D3:s priis antingen 

bör betraktas som en korrigering av skrivaren eller som ett tecken på att texten i D3 har haft en 

annan förlaga än D4a. 

D4a 471 D3 538 

then priiff for riddara och swenæ then priis for riidare och swenæ 

Substantiv har markerats i fetstil. 

I handskrift D4a står ett tydligt -ff- som i gaff, vilket står i följande rad i D4a. Dubbelt f i priiff 

kan också utan problem skiljas från de högställda s:en (-ſſ) i exempelvis thæss D4a 470. 

6.2.2 Verb 

Hertig Fredrik i handskrift D4a och D3 uppvisar exempel där olika verb uppträder i båda 

texterna, och precis som i föregående stycke om substantiv finns det bland verben också en stor 

del exempel som endast skiljer sig åt genom smärre ortografiska skillnader. En del av dessa 

skillnader skulle kunna förklaras med att skrivaren av Hertig Fredrik i D3 har varit mindre 

noggrann vid skrivprocessen så att skillnader som fundh D3 499 istället för kundh D4a 436 

nedtecknades i D3. Men bland dessa skillnader finns också exempel där läsningen i handskrift 

D3 är den bättre. Nedan följer en lista med alla trettiotre exempel som innehåller relevanta 

verbskillnader mellan Hertig Fredrik i D4a och D3. 
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otrolik haffua mik hannat hæræ D4a 408] otroligh haffue mik giorth hæræ D3 467 

hon badh honum wæl kommen wæræ D4a 411] hon sagde wel kommæ her godh D3 470 

man kan ther engin genom vnda D4a 416] ther kan enghen gønom hugghæ D3 475 

at ørs och man widh jorden laa D4a 416] ath ørs ok man widh jordhen brasth D3 476 

the wartho sik allæ fagnæ giffuæ D4a 417] [the] mathe sigh alle fagne giffue D3 476 

allan hæræn, for hans wrede sky D4a 417] allan hærren for hans wredhe ey fly D3 477 

konungh Malmrit thenkte medh sik D4a 418] konung malimrit mælth widh sigh D3 477 

at iach hauer them hannat wtan wæl D4a 418] ath iach haffuer then hatat wtan skæll D3 478 

tha laten mik, godhæ herra, see D4a 418] tha laten mik gode heræ ske D3 478 

wndhrykten honum landh och æræ D4a 421] och thogen aff honum landh och æræ D3 481 

atj tiggiæ thet och foræ thet hem D4a 422] [a]th i take thet och føre thet hem D3 482 

før æn han lykte henderna fore han D4a 424] [fø]r æn han oploth hendernæ fore han D3 484 

swa gørla han aa the stenæ saa D4a 424] [sw]a optha han a stenæne saa D3 484 

hertig Frederik thæden redh D4a 424] hertig fredriik then genast ledh D3 485 

æn thu honum hielpæ ma D4a 425] [æ]n thu honum løsæ ma D3 486 

hwar han medh resen hiolt en stridh D4a 433] hwar han medh resen haffde en stridh D3 495 

tha warth mik annor tiidhende kund D4a 436] tha warth mik annen thiiddis fundh D3 499 

hwar thera wil en annan fortrykke D4a 440] hwar thera wil annan nidertrykke D3 503 

en stak och annar sloo D4a 441] en stak och annor laa D3 505 

j eth lithit herberge ther nær stær D4a 447] j eth lithit herberge ther ey fiær D3 512 

kunnogha honum thære D4a 450] och kungøre honum thære D3 516 

hwarth honum war timat til ære D4a 450] hwath honum war kommit tiill ære D3 516 

them skulde matte math ey fortrytæ D4a 452] [th]em skulde kosth ey trythæ D3 518 

hon løper opp medh jemmerlik ordh D4a 455] hon øper opp medh iemmerlig ordh D3 521 

henne ware saktare dødhæ D4a 456] henne stod nær tiill dødhe D3 522 

eller hwat landh han effter stær D4a 457] eller i hwat land han heme er D3 523 

lath enghin wndan ganga D4a 457] wath enghin wndhan ganga D3 524 

thet skall thit liiff nw kosta j stadh D4a 458] thet skall thiit liiff kaste nw i stadh D3 525 

hiolt opp sin hand och mælte swa D4a 465] hiolth opp sin hand ok giorde swa D3 532 

man redde thera math man raskast ma D4a 466] man redde theræ math thet raskast man gaat D3 533 

och sidhen the herra æthæ gaa D4a 466] ok sidhen the herre saa sik math D3 533 

wilin j mik thet til æro giffuæ D4a 466] wilin i mik thet tiill æro gøre D3 534 

kloster och kirkior giorde han rika D4a 472] closther ok kirkior gode han riike D3 539 

then hona skreff fangæ och swa D4a 474] [the]n honæ skreff haffue ok swa D3 542 

Några av dessa beskrivs detaljerat nedan. 

D4a 455 D3 521 

hon løper opp medh jemmerlik ordh hon øper opp medh iemmerlig ordh 

Verbet har makerats i fetstil. 

Verbet øper ʼroparʼ i D3 kan i detta fall betraktas som en mer sannolik läsning, men om an-

vändningen av ordet øper var en medveten korrigering av D4a:s løper eller om øper härstammar 

från en annan handskrift är oklart. Textvittnena D4 och K47 har i detta fall läsningen løper som 

i D4a. Att Hertig Fredrik i handskrift D4a har samma läsart som D4 och K47 förtydligar att det 

föreligger en skillnad i handskrift D3 vars härkomst inte utan tvekan kan förklaras utifrån D4a. 

Andra skillnader är däremot lättare att förklara. Bland dessa finns ett exempel som troligen 

har uppstått genom dittografi. I D3 dubbeltecknades ey fly istället för D4a:s sky. 

D4a 417 D3 477 

En lithen dwærgh han bad ey fly en lithen dwærgh han bad ey fly 

allan hæræn, for hans wrede sky allan hærren for hans wredhe ey fly 

Verbet har markerats i fetstil och dubbelteckningen har understrukits. 
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Detta fel har förmodligen uppstått genom ouppmärksamhet från skrivarens sida, då denne 

kopierade förra radens sista ord. I detta fall kan man utgå ifrån att D4a:s Hertig Fredrik har den 

rättare läsningen. 

Men den största delen av verbskillnader mellan D4a och D3 är vanskliga att förklara, detta 

beror först och främst på att kontexten i D4a och D3 inte påverkas nämnvärt av dessa skillnader, 

som följande exempel illustrerar: 

D4a 418 D3 477 

konungh Malmrit thenkte medh sik konung malimrit mælth widh sig 

Verbet och verbpartikeln har makerats i fetstil. 

Ovanstående är ett tydligt exempel på att kontexten/stringensen inte bryts varken i D4a eller 

D3. Å ena sidan är det visserligen så att textvittnena D4 och K47 har samma läsning som D4a, 

men å andra sidan finns det inte någon förklaring till varför skrivaren av D3:s Hertig Fredrik 

skulle ha bestämt sig för att skriva mælth widh istället för att endast kopiera D4a:s thenkte medh. 

Ett annat intressant exempel i detta sammanhang är användningen av giorth D3 467 respektive 

hannat D4a 408. 

D4a 408 D3 467 

otrolik haffua mik hannat hæræ otroligh haffue mik giorth hæræ 

Verbet har markerats i fetstil. 

Noreen (1927a:37) har i sin textkritiska utgåva av Hertig Fredrik i D4a återgivit ordet hanat 

som hannat. Men istället för detta hannat förväntas i kontexten egentligen ett hamnat, vilket 

enligt Söderwalls ordbok (1884–1918) betyder ʼförkastat, avvisatʼ. Detsamma hannat i 

betydelsen ʼförkastat, avvisatʼ dyker upp en gång till i D4a på sida 418, men vid detta tillfälle 

påpekar Noreen (1927a:37) att hannat också återges i D4 – däremot med handled i K47. 

Skrivaren av D3:s Hertig Fredrik använde sig inte vid något av dessa tillfällen av ordet hamnat 

respektive hannat i betydelsen ʼförkastat, avvisatʼ, vilket antingen beror på att denne inte har 

kunnat tyda på vilket ord som avses i förlagan, vilket är mer troligt, att dess förlaga har inte 

innehållit ordet hamnat/hannat. Det kan nämligen konstateras att i jämförelse med läsarten i 

D4, D4a och K47 bidrar D3:s läsart med en (för oss) logisk innebörd. 

I det här stycket har det blivit tydligt att de olika verben i D3:s och D4a:s text inte levererar 

några tydliga belägg för hur Hertig Fredrik:s förhållande mellan båda handskrifter ser ut. 

6.2.3 Adjektiv 

Bland adjektiven finns enbart ett litet antal (närmare bestämd elva) skillnader mellan Hertig 

Fredrik i handskrift D4a och D3. Men liksom skillnaderna bland substantiv och verb handlar 

det i de flesta om enstaka ortografiska skillnader inom orden, vilka ger upphov till de olika 

läsningarna i handskrift D4a och D3. 

  



41 

 

the haffua han werdigh ther man weth D4a 412] the haffue honum kær hwo thet weth D3 471 

idher ærffuæ herra matte wæræ D4a 421] som idher rætte herræ skulde wæræ D3 481 

Iach haffde en wægh war yffrit breff D4a 428] jag haffde ey wægh war øffrit bredh D3 489 

warth wndfangin riddarlikæ D4a 438] warth wnfangin hedherlighæ D3 502 

medh riddarligha skara D4a 438] medh raddherlik skare D3 502 

them war enghin glædi fath D4a 442] them war enghin glædi ofath D3 505 

ther lusteligh war at see pa; D4a 445] ther liisteligh war ath see paa D3 509 

och the frvr minnelikæ D4a 463] och medh the frrvr innerlike D3 530 

han kom ther gantzka skiutelik D4a 464] han kom ther ganske skønligh D3 531 

ther komber en konungh halla riik D4a 468] ther komber en øffriit riik konung D3 535 

nylikæ jnnan stuntan tima D4a 474] nw for stakkathen thimæ D3 542 

D4a 438 D3 502 

medh riddarligha skara medh raddherlik skare 

Adjektiv har makerats i fetstil och de åtskiljande fonemen har understrukits. 

Läsarten i handskrift D4a stöds av de båda textvittnen D4 och K47, likaså berättelsens kontext 

rimliggör läsningen riddarligha i handskrift D4a. Icke desto mindre bör det reflekteras över vad 

avvikelsen i D3:s Hertig Fredrik beror på. Att D3:s förlaga skulle ha innehållit raddherlik är 

troligtvis orimligt, då detta ord enligt Söderwalls ordbok (1884–1918) inte har påträffats i 

medeltida svenska handskrifter. Anledningen till läsningen i handskrift D3 är snarare ett 

avskrivningsfel som uppstått när skrivaren läste raden i förlagan och sedan försökte att återge 

den i avskriften. På ett liknande sätt förehåller det sig med följande exempel: 

D4a 463 D3 530 

och the frvr minnelikæ och medh the frrvr innerlike 

Adjektiv har markerats i fetstil. 

I detta fall har Hertig Fredrik i D4a, jämfört med den i D3, den ”bättre” läsningen, där D3:s 

innerlike kan betraktas som ett stavfel som härrör från ett bortglömt m- i början av ordet. 

Läsarten i D4a:s Hertig Fredrik håller sig också till densamma i D4 och K47. I Söderwalls 

ordbok (1884–1918) finner man heller inte någon information om att innerlike har använts med 

samma betydelse som D4a:s minnelikæ ʼvänligen, kärligʼ. Bland de skillnader mellan Hertig 

Fredrik i handskrift D4a och D3 som rör bruket av adjektiv finns också sådana som utmärker 

sig genom att valet av adjektiv medför en betydelseskillnad i handskrift D4a och D3. 

D4a 421 D3 481 

idher ærffuæ herra matte wæræ som idher rætte herræ skulde wæræ 

Adjektiv har markerats i fetstil. 

Vid betraktelse av dessa textstycken i Hertig Fredrik i D4a respektive D3 uppdagas att an-

vändningen av ærffuæ ʼärvaʼ i handskrift D4a försvårar begripligheten i stycket. Intressant i 

detta samband är också att detta är ett av få exempel där D3 ansluter sig till läsarten i D4 och 

K47, det vill säga rætte. Detta talar för att läsarten i D3 i det här fallet kan betraktas som den 

bättre, och därmed inte torde ha sitt ursprung i D4a:s ærffuæ. På samma sätt förhåller det sig 

med breff i D4a och bredh i D3. 
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D4a 428 D3 489 
Iach haffde en wægh war yffrit breff jag haffde ey wægh war øffrit bredh 

Adjektiv har markerats i fetstil. 

Användningen av ordet breff i D4a går inte att förklara utifrån kontexten eller de textkritiskt 

värdefulla textvittnena D4 och K47, då läsarten bredh i D3 håller sig till deras. Inte bara det 

faktum att kontexten förespråkar användningen av bredh, utan också förekomsten av detta ord 

i D4 och K47, ger en anledning att betrakta läsarten i D3 som den ”bättre”. 

Utöver detta finns exempel som endast förefaller vara stilistiska, exempelvis an-

vändningen av fath D4a 442] och ofath D3 505. I båda fallen har orden samma betydelse 

nämligen ̓ bristfälligʼ. Men varför D3:s skrivare har valt att skriva ofath istället för fath är oklart, 

kanske handlar det i detta fall endast om den variant som skrivaren själv föredrog. 

6.2.4 Perfekt particip 

Handskrift D4a och D3 innehåller endast tre exempel på relevanta skillnader som rör an-

vändningen av perfekt particip i Hertig Fredrik. 

han ær wæghen medh æræ D4a 433] han er slaghun medh ære D3 496 

tha the morselat haffdo D4a 442] tha the sig wæmpt haffdo D3 506 

alt henne anlite krattath war D4a 456] swa ath thet alth blodokt war D3 522 

D4a 433 D3 496 

han ær wæghen medh æræ han er slaghun medh ære 

Perfekt particip har markerats i fetstil. 

Mellan båda textavsnitten råder ingen betydelseskillnad; av båda raderna framgår att han dog 

med ära. Men D4a:s läsart wæghen ʼdräpt el. dödadʼ håller sig till den textkritiskt värdefulla 

varianten D4, medan K47 istället innehåller läsningen wrekedh. Läsarten slaghun i D3:s Hertig 

Fredrik kan inte förklaras utifrån D4a. Att skrivaren av D3 använde sig av ordet slaghun istället 

för wæghen kan bero på en stilistisk skillnad, slaghun passar eventuellt bättre i ett ridderligt 

sammanhang, eller helt enkelt på att skrivarens förlaga innehöll ordet slaghun. Ett annat 

exempel i denna undergrupp är följande: 

D4a 442 D3 506 

tha the morselat haffdo tha the sig wæmpt haffdo 

Perfekt particip har markerats i fetstil. 

Betraktas båda raderna i sin omedelbara kontext är det uppenbart att läsarten morselat ʼätit 

frukostʼ i D4a borde föredras framför wæmpt ʼväpnatʼ i D3. Detta wæmpt är förmodligen en 

dittografi av föregående radens wæmptos D4a 442] wæmpte D3 506, om inte skulle riddarna i 

D3:s händelseförlopp väpna sig två gånger. Att läsarten i handskrift D4a verkar vara den bättre 

får sitt stöd också i läsarten i D4 och K47 som också återger ett morselat och inte ett wæmpt. 
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6.2.5 Adverb 

Det finns två exempel i Hertig Fredrik enligt D4a och D3 där ett adverb gör en avgörande 

skillnad. Dock handlar denna skillnad främst om ordvalet och mindre om dess innebörd. 

kæræ them harmelikæ D4a 436] kære them hardelighæ D3 498 

man sigher oss æn mere D4a 468] man sigher oss ey mere D3 535 

D4a 436 D3 498 

kæræ them harmelikæ kære them hardelighæ 

Adverb har markerats i fetstil och den åtskiljande ortografin har understrukits. 

Raderna i D4a respektive i D3 skiljer sig enbart i avseendet hur klagandet framförs enligt D4a 

harmelika ʼsorgligtʼ och enligt D3 hardelighæ ʼhårt, svårtʼ. I detta fall får varken D4a eller D3 

något stöd av varianterna i D4 och K47 som också dessa har olika läsarter: iæmirlika D4 och 

ønckeligh K47. Något som här kan konstateras är, såsom det har gjorts tidigare, att det endast 

handlar om mindre ortografiska skillnader mellan orden i D4a och D3, och som lätt kunde ha 

uppstått under avskrivnings-processen. Att tolka valet av hardelighæ som ett belägg för att D3 

baseras på en annan förlaga än den som D4a bygger på kan tyckas orimligt. 

D4a 468 D3 535 

man sigher oss æn mere man sigher oss ey mere 

Adverb har markerats i fetstil. 

Skillnaden mellan läsarten i D4a:s och D3:s Hertig Fredrik är tydlig; D4a återger æn istället 

för ey. D3:s ey bryter också med stringensen i texten då det förutsätter att läsaren inte vill veta 

mer eller att det inte finns mer att säga vilket borde leda till en avslutning av texten Hertig 

Fredrik, så är dock inte fallet. Denna läsart delar D4a med D4 och K47. Med denna betydelse-

skillnad verkar det orimligt att försöka härleda läsarten i D3 till den i D4a. 

6.2.6 Pronomen 

Bland pronomenen finns det två exempel som uppmärksammas i följande stycke. Båda 

exemplen utmärker sig genom att det inte går att med bestämdhet att avgöra varifrån D3:s läs-

arter härstammar. 

ther han medh troskap menæ D4a 410] ther iagh medh troskap menæ D3 468 

gudh gømæ idhert with och sinne D4a 455] gud gøme mith widh och sinne D3 522 

D4a 410 D3 468 

ther han medh troskap menæ ther iagh medh troskap menæ 

Pronomen har markerats i fetstil. 

I sin kontext är D4a:s han rimligare än D3:s iagh, då läsarten i D4a i detta fall inte avser 

subjektsformen utan objektsformen av personalpronomenet han, vilket i detta sammanhang 

refererar till dvärgkungen Malmrit. Kontexten framträder ännu tydligare i det textkritiskt 

värdefulla textvittnet K47, där det enligt Noreens (1927a:16) variantapparat heter: som 
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konningh malmerikt medh troskab tiente. I D4 saknas däremot motsvarande rad komplett. 

Läsarten iagh i D3 är också opassande i kontexten därför att följande rad börjar med ett han 

som åsyftar hertig Fredrik. Om iagh i D3 skulle ha sitt ursprung i D4a, så kan detta ha sin grund 

i det iagh som står några rader tidigare i texten i D4a, men dock måste det påpekas att det i D4a 

såsom i D3 finns tre rader som ligger mellan dessa pronomen. Denna iakttagelse utgör dock 

inte en rimlig förklaring för skrivarens val av iagh i D3. Det andra exemplet i denna grupp 

borgar för ett liknande problem, då det inte heller går att förklara varifrån D3 har fått den 

avvikande läsningen. 

D4a 455 D3 522 

gudh gømæ idhert with och sinne gud gøme mith widh och sinne 

Pronomen har markerats i fetstil. 

Med detta exempel förhåller det sig såsom med det förstnämnda. Kontexten i Hertig Fredrik 

stöder D4a:s idhert som också tycks vara den ”bättre” formen om man betraktar läsarterna i D4 

och K47. Däremot går D3:s mith inte att förklara utifrån D4a, då detta förefaller malplacerat i 

kontexten. Medan idhert i D4a uppenbarligen syftar på Floria syftar D3:s mith på kungen som 

i detta fall skulle utropa denna rad när han ser vad Floria ämnar göra. Men även med denna 

tydning av den ovannämnda raden i D3 tycks detta inadekvat i sammanhanget. 

6.2.7 Räkneord 

Bland räkneord finns det enbart ett intressant exempel, där Hertig Fredrik i D3 skiljer sig från 

D4a. Denna skillnad har dock inte någon inverkan på varken Hertig Fredriks kontext eller 

stringens: 

viij frvr liggiæ ther nær D4a 447] x ffrver ligge thre nær D3 512 

D4a 447 D3 512 

viij frvr liggiæ ther nær x ffrver ligge thre nær 

Räkneordet har markerats i fetstil. 

Anledningen till denna skillnad i D3 går inte att förklara utifrån D4a. Skillnaden mellan åtta 

och tio kvinnor spelar för berättelsens kontext inte någon roll. Ändå kan det påpekas att D4a 

torde ha den ursprungligare läsarten, då båda de textkritiskt värdefulla textvittnena D4 och K47 

innehåller samma uppgift om viij frvr. Att skrivaren vid avskrivningstillfället valde att skriva 

tio istället för åtta är möjligt, men skrivarens avsikt med detta går dock i så fall inte att utröna. 

Det verkar snarare så att skrivaren av D3 har haft tillgång till en förlaga som redan har innehållit 

läsarten x ffrver. Detta förefaller mer sannolikt än att tänka sig att skrivaren av D3 bestämde sig 

för en medveten ändring. Speciellt med tanke på att alla andra räkneord som förekommer i D3 

motsvarar dem i D4a. 
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6.2.8 Olika uttryckssätt 

Till denna undergrupp räknas sådana skillnader i D4a:s och D3:s Hertig Fredrik som utgör 

större betydelseskillnader som i enstaka fall kulminerar i helt unika läsningar med komplett 

avvikande betydelse från varandra. Nedan redovisas samtliga tretton exempel, därefter 

presenteras ett exempel som innehåller en större betydelseskillnad, och slutligen två exemplen 

där raderna i Hertig Fredrik i handskrift D4a och D3 avviker helt och hållet från varandra. 

hertig Frederik j laten han liffua D4a 419] [...] badh ath han skulde liffuæ D3 478 

loth sinæ mæn allæ kalla thiit D4a 420] ok badh kallæ friæ mæn thiith D3 479 

thet mæstæ han ma, then genast leedh D4a 424] tiil sith huss han tha redh D3 485 

hwat thet mik til ledhe eller liuffuo gær D4a 425] Aawintyr kom iagh hær D3 485 

siæx aar thet ær eller och mer D4a 431] [siæx] aar och en mer D3 492 

iij hundrath riddaræ medh æro kendh D4a 439] iii hundrade riddare ok wereande hans D3 502 

thok ær hon eke enæ D4a 446] [tho]k ær ther skemptan øffrit tiill D3 510 

han gaff the frva rikæ D4a 462] han gaff honum the riike D3 528 

hans ørs han sielffuer redh pa D4a 465] thet ørss han redh a D3 532 

jach wil idher, herra, bidhiæ D4a 466] jagh wil idher kerligh bidhiæ D3 533 

jach wil thet fortiænæ medh iach ma liffuæ D4a 466] jach wil thet medh idher forthiæne D3 534 

en liffnad haffde haffde han sik wtkoren D4a 472] swa war then ædle wth koren D3 540 

thæs skulom wi allæ loffuade wæræ D4a 473] thy skulom wi alle loffua gudi D3 541 

D4a 462 D3 528 

han gaff the frva rikæ han gaff honum the riike 

Skillnaden mellan dessa två läsarter är att enligt kontexten i D3 får hertig Fredrik ett rike medan 

i D4a får de rika kvinnorna många dyrbarheter (för kontexten se den följande raden i D4a: 

margha køstelikæ). Läsarten i D4a återfinns också i D4 och K47 med den enda skillnaden att 

de omtalar endast en rik fru, enligt K47 florie. Denna iakttagelse i samband med berättelsens 

kontext tyder på att D4a:s läsning av Hertig Fredrik skulle vara att föredra framför den i D3, 

särskilt då Floria tre rader senare refereras igen genom pronomenet, henne.26 Uppkomsten av 

honum i D3 ur D4a:s frva går inte att förklara. Möjligheten finns att läsarten i D3 härstammar 

från en annan förlaga som redan innehållit ordet honum eller som innehållit henne som ändrats 

till honum under avskrivningsprocessen. De följande två exemplen är sådana skillnader där 

innehållet i läsarterna i D4a och D3 skiljer sig komplett från varandra. Båda exemplen uppträder 

inom ett avstånd av tio rader från varandra – på samma sida i D3 (s. 458) men på två olika sidor 

i D4a (s. 423f). 

D4a 423 D3 485 

thet mæstæ han ma, then genast leedh tiil sith huss han tha redh 

I fallet av det ovannämnda exemplet motsvarar läsarten i D4a densamma som i D4 och K47, 

vilket ger anledning att preferera D4a:s framför D3:s läsart. Betraktar man dock kontexten i D3, 

särskilt i samband med den föregående raden, hertig frederiik then genast ledh / tiil sith huss 

han tha redh och jämför båda raderna med de motsvarande raderna i D4a, Hertig Frederik 

thæden redh / thet mæstæ han ma, then genast leedh, så kan läsarten i D3 ha uppstått genom ett 

                                                           
26 Här måste det påpekas att också läsarten i D4a inte nämner Floria tidigare vid detta tillfälle förutom i 

formuleringen frva rikæ. Detta kan ses som ett tecken för att Hertig Fredrik i D4a också har genomgått för-

ändringar som avlägsnar den D4 och K47. 
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avskrivningsfel där skrivaren har omkastat den sista delen av raden thæden redh med följande 

radens sista del, then genast ledh. Detta fel tycks dock ha upptäckts av skrivaren vilket 

resulterade i skapandet av raden tiil sith huss han tha redh för att få med föregående radens 

redh. Ett alternativ till detta förklaringssätt är att skrivaren av Hertig Fredrik i D3 kan ha 

bestämt sig för att göra detta textstycke mer förståeligt då det ur D4a inte framgår vart hertig 

Fredrik är på väg. 

D4a 424 D3 485 

hwat thet mik til ledhe eller liuffuo gær Aawintyr kom iagh hær 

Båda läsarter passar väl in i kontexten, enda skillnaden mellan handskrift D4a och D3 är att 

läsarten i D3:s Hertig Fredrik bör ses som ett utrop; ”Äventyr, här kommer jag”. Vid en 

jämförande betraktelse av texten i D4 och K47 finner man dock att handskrift D4a håller sig 

närmare läsarterna i dessa. D3:s läsart Aawintyr kom iagh hær kan inte förklaras utifrån D4a, 

vilket tyder på att skrivaren av D3 antingen har genomfört en medveten förändring eller har 

haft tillgång till en annan förlaga än D4a. 

6.2.9 Sammanfattning mikronivå 

Genomgången av skillnader i textens mikronivå har för det första visat att läsarterna i D4a i de 

flesta fall håller sig närmare läsarterna i D4 och K47 än D3. För det andra kan en del skillnader 

mellan D4a:s och D3:s Hertig Fredrik förklaras med en eventuell ouppmärksamhet hos 

skrivaren av D3 – här avses framför allt de skillnader som har uppstått genom dittografi liksom 

de mindre, ortografiska skillnader som finns mellan läsarterna i D4a och D3, till exempel 

riddarligha och radderlik. Sedan finns det också sådana skillnader som jag har kallat för 

stilistiska skillnader mellan D4a och D3; i detta fall har D3:s skrivare använt sig av ett annat 

ord som har samma betydelse som det motsvarande ord i D4a, till exempel stuntan D4a 474] 

stakkathen D3 542 i betydelsen ʼkort(varig)ʼ. Dessa iakttagelser skulle kunna leda till 

antagandet att Hertig Fredrik i D3 är en avskrift av D4a, men det finns också indicier som talar 

emot detta. 

Bland texten i D4a och D3 finns det sådana skillnader som inte kan förklaras med 

skrivarens ouppmärksamhet och det är framför allt sådana skillnader som D3:s Hertig Fredrik 

har gemensamma med D4 och K47 – exempelvis idher rætte herræ skulde wæræ D3 481. 

Därtill kan också räknas samtliga läsarter som D3 varken delar med D4a eller D4 och K47. 

Dessa skillnader tyder snarare på att skrivaren av Hertig Fredrik i D3 måste ha haft en annan 

förlaga än D4a som får betraktas som ursprung till läsarten i D3, eller att skrivaren varit mindre 

noggrann vid avskrivningsprocessen. Det sista verkar dock orimligt då det i detta fall skulle 

finnas exempel där skrivaren av D3:s Hertig Fredrik har korrigerat texten på sådant sätt att D3:s 

läsart skulle förefalla rimligare än den i D4a och i D4 och K47. Existensen av skillnader mellan 

D3:s och D4a:s Hertig Fredrik som D3 har gemensamma med D4 och K47 tyder på att 

skrivaren av D3 har haft en annan förlaga än D4a eller åtminstone en förlaga vid sidan av denna. 
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6.3 Skillnader i D4a och D3 i jämförelse med D4 och K47 

För att kunna avgöra om skillnaderna i D3 härrör från en annan handskrift har jag också jämfört 

skillnaderna i Hertig Fredrik på makro- och mikronivå i D4a och D3 med textvittnena D4 och 

K47. Med D4 och K47 avses det äldsta textvittnet (ca 1430) som innehåller Hertig Fredrik (D4) 

och den danska varianten (ca 1500) av Hertig Fredrik (K47). Båda har enligt Klemming 

(1853:227) textkritiskt värde och enligt Noreens stemma (1927b:18) ska de sidoordnas med 

handskrift D4a. 

Tabell 3: Makronivå. Tabellen visar hur de textrader som saknas i D4a:s och D3:s Hertig Fredrik 

överensstämmer med textvittnena D4 och K47. 

 D4a överensstämmer D3 överensstämmer 

Endast med D4 41 1 

Endast med K47 10 - 

Både med D4 och K47 83 - 

Varken med D4 eller K47 12 3 

Totalt: 146 4 

Tabell 3 visar att Hertig Fredrik i D4a motsvarar, förutom i tolv exempel, läsarten i D4 eller 

K47. Tabellen tydliggör också att tre av de fyra rader som endast finns i D3 varken finns i D4 

eller K47. Endast en av dessa fyra rader ([m]ælthe then stolthe gaymorin D3 508) delar Hertig 

Fredrik i D3 med D4. Detta leder till följande slutsatser: Skrivaren av D3:s Hertig Fredrik 

borde ha haft kännedom om textens utformning i D4, eller åtminstone ha haft kännedom om en 

förlaga som haft en närliggande läsart. Vidare har skrivaren av texten i D3 använt sig av 

formuleringar som varken finns i D4, K47 eller i den påstådda förlagan D4a. Dock går det inte 

att avgöra om dessa tre rader som Hertig Fredrik i D3 varken har gemensamma med D4, K47 

eller D4a härrör från en annan förlaga eller om skrivaren av texten i D3 har diktat raderna själv. 

Ett liknande förhållande mellan Hertig Fredrik i D4a, D3, D4 och K47 återspeglas också i 

mikronivån. 

De flesta skillnader på mikronivå håller sig nära den läsart som finns i D4 och K47. Det 

handlar om 65 av 81 ställen, där läsarten i D4a håller sig till den i D4 och K47. 40 av dessa 

delar D4a både med D4 och K47. De resterande 25 skillnaderna håller sig antingen till läsarten 

i D4 eller K47. För Hertig Fredrik enligt handskrift D3 förhåller det sig däremot annorlunda. 

Det finns totalt endast sex exempel där D3 håller sig antingen till läsarten i D4 och K47 eller 

till en av dem, varav ett exempel möjligtvis är en felläsning av Noreen, där han identifierade nn 

i ordet kinner som m (jfr fotnot 24, s. 37). Det intressanta med dessa fem skillnader är att D3, 

trots sina skillnader från D4a, i vissa fall håller sig till de textkritiskt värdefulla textvittnena D4 

och K47, vilket tyder på att skrivaren av Hertig Fredrik i D3 har haft kännedom om antingen 

båda dessa källor eller en annan källa som har tagit hänsyn till D4:s och K47:s läsart men ändå 

har skiljt sig från D4a. I detta sammanhang bör det nämnas att det också finns tio exempel där 

läsarten i D4a och D3 skiljer sig från den i D4 och K47. I enstaka fall handlar det om rader som 

saknar motsvarighet i något av de textkritiskt värdefulla textvittnena D4 och K47, men det 
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vanligaste fallet är att de skiljer sig i ordval och innehåll. Nedan presenteras ett exempel där 

läsarten skiljer sig mellan alla fyra handskrifterna: D4, K47, D4a och D3. 

før æn han rækte handena for han D4 32 

førræ han affther ratte hanum fram K47 233 

før æn han lykte henderna fore han D4a 424 

[fø]r æn han oploth hendernæ fore han D3 484 

Exempel där alla fyra texter visar olika läsarter. De avgörande orden är markerade i fetstil. Sidnummer 

för D4 enligt Klemming (1853) och för K47 enligt Brandt (1869). 

Dessa skillnader är intressanta på så sätt att de antingen borde betraktas som belägg för att D3:s 

skrivare har haft en annan källa än D4a eller för skrivarens egna redaktionella arbete. Dessutom 

finns det ett exempel, där läsarten förutom en avvikelse i formen (guda D4a 423] grwndæ D3 

484), står mot läsarten i D4 och möjligtvis K47.27 

nidher a graffsens guda D4a 423 nidhre a hafsins grunda D4 31 

nidher a graffsens grwndæ D3 484 nedher a hafsens grundhæ K47 233 

Läsarten i D4a och D3 till vänster, den i D4 och K47 till höger. De avgörande orden är markerade i 

fetstil. Sidnummer för D4 enligt Klemming (1853) och för K47 enligt Brandt (1869). 

Här har man försökt att betrakta läsarten i D4a som ursprung för densamma i D3 om det inte 

vore för ordet grwndæ i D3, vilket texten i D3 har gemensamt med D4 och K47. Skillnaden 

mellan å ena sidan D4a och D3 och å andra sidan D4 och K47 kan tyda på att D4a och D3 har 

haft en gemensam förlaga, som skiljde sig från D4 och K47. 

6.4 Resultatsammanfattning 

Som jag har påvisat i beskrivningen av de relevanta skillnaderna i Hertig Fredrik mellan 

handskrifterna D4a och D3, liksom i jämförelse med de textkritiskt värdefulla textvittnena D4 

och K47 finns det belägg, både på makro- och mikronivå, för att Hertig Fredrik i D3 inte kan 

betraktas som en avskrift av D4a. Det kan dock inte bestridas att Hertig Fredrik i D3 jämfört 

med texten i D4a är en förkortad version. 

Det tydligaste belägget för detta resultat finns på makronivå i avsaknaden av de fyra 

raderna i D4a respektive de 148 raderna i D3, eftersom det inte finns någon förklaring för varför 

skrivaren av Hertig Fredrik i D3 skulle å ena sidan ha återgivit sin förlaga förkortad men å 

andra sidan lagt till några rader, som dessutom återfinns i D4 och K47. Betraktar man enbart 

mikronivån verkar det som att Hertig Fredrik i D3 skulle kunna härstamma från texten i D4a, 

men också på mikronivån finns det bevis för att Hertig Fredrik i D3 inte är en avskrift av texten 

i D4a. Som belägg för detta ges de exempel som D3:s Hertig Fredrik har gemensamma med 

textvittnena D4 och K47. Det finns även andra skillnader på mikronivå i D3:s Hertig Fredrik 

som inte kan härledas från texten i D4a eller D4 och K47, som till exempel hannat D4a 408] 

                                                           
27 Lakun i texten av K47, raderna 780–840 saknas. Brandt (1877:312) nämner att det är oklart om sidan med dessa 

rader har rivits ut ur handskriften eller aldrig funnits. Ändå tycker han att det första antagandet är det rätta, trots 

att det inte saknas några blad i detta lägg. 
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giorth D 467 och ærffuæ D4a] rætte D3 481. Detta gäller till och med kompletta rader; hwat 

thet mik til ledhe eller liuffuo gær D4a 425] Aawintyr kom iagh hær D3 485. Denna divergens 

mellan D4a och D3 är markant och borde betraktas som exempel på att D3 härstammar från en 

annan förlaga än D4a. Dessa skillnader tyder också på att Hertig Fredrik i D3 borde ha haft en 

annan förlaga än texten i D4a. I vissa fall kan naturligtvis några av dessa skillnader förklaras 

som fel som har uppkommit under avskrivningsprocessen eller som medvetna förändringar av 

skrivaren. Dock är det framför allt i det sistnämnda fallet svårt att avgöra vad som kan betraktas 

som medveten förändring från skrivarens sida. 

7. Slutsatser 

Detta leder till följande slutsatser: För det första härstammar Hertig Fredrik i D3 inte direkt 

från motsvarande version i D4a, då det finns belägg för att D3:s skrivare bör ha haft kännedom 

om de textkritiskt värdefulla textvittnena D4 och K47 eller om en förlaga som ligger nära D4a, 

möjligtvis samma som D4a härstammar från – något som redan Lütjens (1912:17) har 

argumenterat för i sitt stemma. Denna iakttagelse stöder både Frederiksens och Backmans 

respektive undersökningsresultat av Skemptan (2006) samt Flores och Blanzeflor (2017) som 

sidoordnade motsvarande texter i D3. För texten Hertig Fredrik i D4a och D3 gäller enligt mina 

resultat detsamma: enligt den alternativa modellen, figur 4 s. 22, borde D3 sidoordnas med D4a, 

och därmed kan texten i D3 inte betraktas som avskrift av D4a – även detta har tidigare hävdats 

av Lütjens (1912:9). För det andra kan det inte förnekas att Hertig Fredrik i D3 jämfört med 

motsvarande i D4a är en förkortad textvariant. Dock saknas belägg som kan bevisa att Hertig 

Fredrik i D3 är en förkortad avskrift av D4a eller någon annan existerande förlaga. Däremot 

kan det påpekas att de rader som D3 saknar i förhållande till D4a inte har utelämnats inte slump-

mässigt under skrivprocessen eftersom textens stringens inte berörs av radernas utelämnade. 

Detta anknyter vidare till den tredje och sista slutsatsen: D3:s skrivare som redaktör. Några av 

de förändringarna mellan Hertig Fredrik i D4a och D3 tyder på att skrivaren av Hertig Fredrik 

i D3 har genomfört medvetna förändringar i texten. Ändå är det i detta fall svårt att avgöra i hur 

hög grad skrivaren medvetet har förändrat i texten, då man i dag inte vet hur mycket tid denna 

skrivare har lagt ner på sitt arbete och hur den genomförde detta. 

8. Diskussion 

Genom min undersökning av skillnader på makro- och mikronivå mellan Hertig Fredrik i 

handskrift D4a och D3 har jag framlagt argument som tyder på att Hertig Fredrik i D3 inte är 

en förkortad avskrift av D4a utan en text som härstammar från en förlaga som är nära D4a och 

möjligtvis härrör från samma förlaga. I detta sammanhang har jag också påpekat att några få 
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skillnader mellan D4a och D3 kan bero på skrivarens redaktionella arbete. Dock vore det o-

rimligt om inte fel att betrakta hela Hertig Fredrik i D3 som redaktionell bearbetning av Hertig 

Fredrik i D4a. 

Noreen (1927b) och Klemming (1853) var ense om att Hertig Fredrik i D3 borde betraktas 

som avskrift av D4a då texterna onekligen är näst intill identiska, vilket resulterade i att D3:s 

och dess avskrifter förlorade sitt värde för textkritiken (Noreen, 1927b:15f och Klemming, 

1853:227). Ändå måste det påpekas att åtminstone Lütjens (1912) och Noreen (1927b) var 

medvetna om att det fanns tydliga skillnader mellan Hertig Fredrik i D4a och D3. Lütjens 

(1912:8f) genomförde en undersökning av Hertig Fredrik i D4a och D3 som också resulterade 

i en sidoordning av Hertig Fredrik i D4a och D3, vilket han också presenterade i ett stemma 

(Lütjens. 1912:17). Noreen (1927b:11ff) levererade däremot motbevis för Lütjens (1912) tes 

genom att vederlägga alla skillnader han påpekade mellan Hertig Fredrik i D4a och D3. Men 

också Noreen (1927b:13) var tvungen att erkänna att det inte gick att bortförklara samtliga av 

Lütjens (1912) påpekanden. Sätter man de resultat och slutsatser jag har presenterat i förgående 

kapitel i relation till uppsatsens syfte och de därmed förbundna frågeställningarna: 

• Vilka skillnader uppträder mellan texterna i D4a och D3? 

• Vilka faktorer kan dessa skillnader tillskrivas? 

• Är texten Hertig Fredrik av Normandie i D3 en förkortad avskrift av samma text i D4a? 

kan man konstatera följande: I stort sett skiljer sig Hertig Fredrik i D4a och D3 åt i längd, men 

inte nämnvärt vad gäller innehållet. Hertig Fredrik i D3 är inte bara kortare än texten i D4a, 

eftersom åtta sidor är förkomna, utan D3 saknar också 143 rader som återfinns i D4a medan 

den också innehåller fem rader som saknas i D4a. Dessutom skiljer sig Hertig Fredrik i D3 från 

D4a i en del radomkastningar liksom i ett fåtal semantiska avseenden. Dessa skillnader som rör 

textens längd och radomkastning (betecknad med makronivå) såsom semantik (betecknad med 

mikronivå) utgör de relevanta skillnaderna mellan D4a och D3 som bör betraktas om man 

önskar besvara på frågan om huruvida D3 är en förkortad avskrift av D4a. Bland dessa 

skillnader finns det naturligtvis också en del som rör texternas ortografi och tempus. Dessa 

skillnader bidrar dock inte med belägg som kan svara på om D3 är en förkortad avskrift av D4a 

eller inte. 

Undersökningen av de skillnader som har relevans för denna fråga har visat att skillnader 

på makronivå, textens längd och radomkastningar, snarare kan härledas till en förlaga som inte 

följer D4a, än ett redaktionellt arbete från skrivarens sida. Ett liknande resultat får man också 

för skillnaderna på mikronivå. Ändå måste det påpekas att det finns avvikelser både på makro- 

och mikronivå mellan D4a och D3, där D3 har samma text som textvittnena D4 och K47, vilket 

tyder på att skrivaren av D3 måste antingen ha haft kännedom om läsarten i D4 och K47 eller 

om en annan förlaga än D4a. Gentemot de läsarter i D3 som inte finns i D4 och K47 råder 

endast två möjligheter: antingen härstammar de från en annan förlaga än D4a eller så är de ett 

bevis på skrivarens redaktionella aktivitet – som i så fall har varit noggrant genomtänkt. Vissa 

skillnader mellan D4a och D3 kan påstås ha uppstått slumpmässigt under skrivningsprocessen, 

eftersom några av dessa exempel kan nämligen tydligt förklaras som dittografi eller som rent 

avskriftsfel. Och skillnader som uppstått i direkt följd av dessa verkar vara medvetna 

förändringar från skrivarens sida. Icke desto mindre kan inte alla skillnader förklaras på detta 
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sätt, vilket tyder på att Hertig Fredrik i D3 antingen baserar sig på en annan förlaga än den i 

D4a eller att D3 är en redaktion av D4a. 

Med undersökningens resultat i åtanke menar jag att Hertig Fredrik i D3 inte bör betraktas 

som en redaktion av D4a och därmed inte som en förkortad avskrift av denna handskrift. Ändå 

måste jag påpeka att D3 trots allt håller sig nära läsarten i D4a vilket ger mig anledning att tro 

att D3 är baserad på en förlaga som ligger väldigt nära D4a, kanske en som härstammar från en 

gemensam förlaga. Vidare instämmer jag med Noreen (1927b:15) att Hertig Fredrik i D3 är en 

förkortad version av den ursprungliga Hertig Fredrik, bland textvittnena D4 och K47 är endast 

K47 kortare än D3. Det återstår dock för framtida forskning att utröna om skrivaren av D3 har 

genomfört dessa förkortningar eller om den förkortade versionen utgjorde själva förlagan till 

D3. Förhållandet torde dock oavsett vara detsamma mellan Hertig Fredrik i D4a och D3, de två 

texterna bör sidoordnas (se figur 5 nedan) i enlighet med Frederiksens (2006) och Backmans 

(2017) resultat för att visa att Hertig Fredrik i D3 inte är en avskrift av texten i D4a. 

X     X 

B  C     x1 

        B C 

Figur 5: Hertig Fredriks förhållande mellan D4a och D3. Till vänster visas den alternativa modellen 

vilken förespråkas av både Frederiksen (2006), Backman (2017) och som jag också förespråkar. Till 

höger presenteras en modell som visar att det har funnits minst ett mellanled mellan D4a:s förlaga och 

D3, vilket kan ha varit anledning till D3:s särskiljande drag. 

Med figur 5 vill jag förtydliga det som jag har sagt ovan både vad gäller Hertig Fredriks 

förhållande mellan de båda handskrifterna och om den tydliga förkortningen av Hertig Fredrik 

i D3 – som också kan ha skett genom en mellanled. Dessutom visar jag med figuren också en 

tydligare distinktion mellan härkomsten från samma förlaga (vänstersidan) vilket kan förklara 

varför D3:s läsart ligger så pass nära D4a:s, men ändå inte visar vad D3:s särdrag och egenart 

kan bero på. Detta antyds i högre grad till höger i figuren. 

Frågan om Hertig Fredrik i D3 kan vara ett resultat av redaktionell bearbetning av D4a har 

följt mig genom hela undersökningen, framför allt eftersom det i dag är nästan omöjligt att ana 

sig till hur lång tid skrivaren lagt på att producera texten i D3. I min undersökning har jag, i 

synnerhet när det handlar om makronivån, kommit fram till att den redaktionella bearbetningen 

i detta fall måste ha varit mycket genomtänkt och väl förberedd, eftersom det varken rör sig om 

stora textstycken som har utelämnats (utan om många små stycken, vanligtvis bestående av två 

till fyra rader) eller om problem med textens stringens. Enligt min mening vore det fel att utgå 

från en sådan redaktionell bearbetning vid framställandet av Hertig Fredrik i D3, detta av två 

skäl: för det första är skrivaren medveten om att inte inverka på berättelsens stringens eller 

slutrim även om det vid avskrivningsprocessen har skett en del slumpmässiga fel, som dittografi 

och några radomkastningar. För det andra är det tillkomsten av de fyra extra raderna i D3, varav 

en ([m]ælthe then stolthe gaymorin D3 508) är ett tecken på att det inte är skrivaren själv som 

har formulerat den då den också finns i D4. På ett liknande sätt förhåller det sig med resultaten 

på mikronivån. Det finns sex exempel där Hertig Fredrik i D3 håller sig till en om inte till båda 
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läsarterna i D4 och K47, liksom två exempel där D3 är komplett oberoende av både D4, D4a 

och K47. Men inte ens det skulle jag vilja betrakta som redaktionell bearbetning i och med att 

kvantiteten är obetydlig i förhållande till övriga förändringar, i synnerhet i jämförelse med de 

förkortningar (142 rader) som skrivaren i D3 tycks ha genomfört. 

9. Sammanfattning 

Föreliggande uppsats utgörs av en filologisk undersökning av den medeltida dikten Hertig 

Fredrik av Normandie i 1400-tals handskrifterna D3, också känd som fru Elins bok, respektive 

D4a, också kallad fru Märtas bok. Uppsatsen består av två delar varav den första utgörs av den 

filologiska undersökningen, medan den andra delen består av en transkription i synoptisk form 

av Hertig Fredrik i de båda handskrifterna, D3 och D4a. 

Målet med uppsatsen är att bidra till forskningsfrågan om handskrift D3 bör betraktas som 

oberoende av D4a. Enligt den gängse meningen som har postulerats av bland andra Erik Noreen 

under första halvan av 1900-talet betraktades D3 som dotterhandskrift till D4a – närmare 

bestämt en förkortad avskrift av D4a. Under början av 2000-talet började forskare inom fältet 

dock tvivla på detta traditionella synsätt. Britta Olrik Frederiksen ansåg sig i en språklig 

undersökning av texten Skemptan (också ingående i handskrifterna D3 och D4a) från 2006 

kunna bevisa att texten i D3 å ena sidan ska vara oberoende av den variant som återges i D4a, 

och å andra sidan att likheter i Skemptan mellan D3 och D4a tyder på att dessa handskrifter här-

stammar från en gemensam förlaga. Fredriksen påpekar dock också att hennes material var för 

litet för att kunna dra allmänna slutsatser om handskrifternas förhållande till varandra. En sådan 

större undersökning har framlagts år 2017 av Backman, vars syfte var att beskriva de texter som 

ingår i handskrift D3, med huvudsakligt fokus på texten Flores och Blanzeflor och dess möjliga 

ursprung i D4a. Backman kom till ett liknande resultat som Frederiksen presenterade några år 

tidigare. Detta har givit upphov till denna uppsats; att fortsätta i dessa forskares spår och bidra 

med en undersökning av ytterligare en text som ingår i både D3 och D4a. 

För att uppnå målet med uppsatsen genomfördes en filologisk undersökning av Hertig 

Fredrik i D3 och D4a med avseende på att urskilja och beskriva textkritiska skillnader dem 

emellan. Vidare har de funna skillnaderna kartlagts i en ansats att utröna upphovet till dessa, 

vilket har utmynnat i en framställning av förhållandet mellan Hertig Fredrik i D3 och D4a. 

Uppsatsens frågeställningar har undersökts med hjälp av textkritiska verktyg enligt Paul Maas 

och med beaktande av Hertig Fredrik i de textkritiskt värdefulla varianterna i handskrifterna 

D4 och K47. Den synoptiska jämförelse som utgör uppsatsens andra del tillkom som en 

nödvändighet för att en jämförande undersökningsmetod skulle vara brukbar. Uppsatsen bidrar 

därmed till forskningen genom att den presenterar den första transkribering som har gjorts av 

Hertig Fredrik enligt D3 i direkt jämförelse med dess motsvarighet i D4a. Undersökningen har 

visat att Hertig Fredrik i D3 inte bör betraktas som en avskrift av D4a, utan som oberoende av 

denna. Därmed kan det konstateras att undersökningen stöder Frederiksens och Backmans 

resultat, som också talar för att D3 är tillkommen oberoende av D4a. Det kan dock inte förnekas 
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att Hertig Fredrik i D3 faktiskt är en förkortad version jämfört med texten i D4a. Vad gäller 

texten Hertig Fredrik vore det en intressant uppgift att undersöka och jämföra de övriga hand-

skrifternas (E9013, K45, D2) version av texten med den i D3, och att även framställa utgåvor 

av dessa. Utöver detta skulle en undersökning av resterande handskrifter innehållande texten 

Hertig Fredrik, inklusive textens olika skrivarhänder, kunna bringa en (åtminstone hypotetisk) 

klarhet beträffande de unika textraderna i D3. 
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II. Transkription av Hertig Fredrik i D3 
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Synopsis av Hertig Fredrik enligt D4a och D3 

I uppsatsens andra del publiceras Hertig Fredrik enligt texten i D4a och D3. Hertig Fredrik i 

D4a återges enligt Noreens (1927a) textkritiska utgåva och texten i D3 återges enligt min egen 

transkription. Denna transkription av Hertig Fredrik i D3, som aldrig har gjorts tidigare, baserar 

sig på den digitala versionen av handskrift D3 som finns tillgänglig via Kungliga Bibliotekets 

hemsida – länken till texten finns i litteraturförteckningen. 

Den föreliggande texten Hertig Fredrik i D4a har jag återgivit Noreens textkritiska utgåva 

från 1927 och jag har hållit mig till den framställning som Noreen presenterar. Skillnaden till 

denna utgåva är endast att jag i vissa fall fick ta D4a:s läsning ur variantapparaten, då Noreen 

med sin utgåva ville återge den ursprungliga Hertig Fredrik. Annars har jag hållit mig till 

Noreens upplösning av förkortningar och jag har också bibehållit hans interpunktion med de 

följande skrivreglerna, det vill säga användning av versal i början av en mening även om 

handskriften inte innehåller en versal. Eftersom det saknas åtta sidor i D3:s Hertig Fredrik har 

dessa sidor också utelämnats i D4a:s redovisning nedan, då det inte går att jämföra dessa sidor 

i D4a med D3. 

I min transkription av Hertig Fredrik i D3 har jag upplöst förkortningar (markerat med 

kursiv) enligt Noreens (1927a:IX) beskrivningar, däremot har jag inte tillagt någon 

interpunktion och versal uppträder bara vid sådana tillfällen där man tydligt kan se denna i 

handskriften. Vid transkriptionen har jag tagit hänsyn till understrykningar, strykningar etc. 

Dessutom har jag också tagit hänsyn till de vattenskadade avsnitten genom att supplementära 

dessa, om möjligt, med av texten i D4a. De supplementerade orden har makerats med 

hakparentes. Men det finns också exempel där det står [...] vilket innebär att det inte är möjligt 

att supplementära med hjälp av D4a. Ett bindestreck (-) har använts där en bläckfläck i ordet 

uppträder. Utöver detta har jag angivit i transkriptionen var de förkomna sidorna i D3 skulle ha 

befunnits – se uppsatsdel I, s. 27. 

För båda texterna gäller att jag har infogat radnumrering i hakparentes liksom sidnumrering 

enligt Noreens upplaga av Hertig Fredrik i D4a samt sidnumrering enligt textens samman-

sättning i den digitaliserade versionen av Hertig Fredrik i D3. 

Hertig Fredrik i D4a (enligt Noreen) Hertig Fredrik enligt D3 

(slutet av 403) (slutet av 461) 

eTH æuintyr thet byriæs hær;  

wilin j høræ huru thet ær  

tha moghin j hær forstanda [t]ha moghin her forstandhe 

hwat thet haffde ther til handa hwat thet haffde ther til hande 

[5] the aff kunung Artus sighiæ kunno. the aff konungh artus sigie kunno 

(404)  

Wm hans dagha mæn thet funno Om hans daghe mæn thet funno 

at man engin herra wiste [5] Ath man enghin herræ wisthæ 

flere æuintyr att frjstæ. flere æwintyr ath fresthæ 
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Tha thet wars herra wili war tha thet wars herre wili war 

[10] han skulde ey liffuæ flere aar  han skulde ey liffue flere aar 

- konung Artus ær then iach menæ, konungh artus er then iach me[næ] 

then ædlæ førstæ renæ - [10] then ædlæ førsthæ renæ  

 (462) 

tha forgik thet siøuælæ borth tha førgik thet siøvæle borth 

ther førre manga stoltæ or ordh ther førra magen stolthe orth 

[15] wærdho riddaræ och frvr sendæ; worde riiddare och ffrur sendhe 

tha thog thet en endhæ. tha thok thet en endhe 

Thet tro hans riddare och andra mæn [15] thet tro hans riiddare ok andra mæn 

at konung Artus liffuer æn. ath konungh artus liffver æn 

och thet siøuælæ bordh thet kompanj,  

[20] ther allæ timæ ware frij,   

thok ey alt medh konungh enæ: thok ey alth medh konungh enæ 

ther liffdo effter riddare och swenæ ther liffdo epther riiddare och swenæ 

ther allæ daghæ foro at finnæ ther alle daghe foro ath finnæ 

riddarskap och stoltæ qwinnæ, [20] Riddarskap ok stolthæ qvinæ  

[25] j Englandh och j Britaniæ, J engelandh och i britaniæ 

j Franka riik och Spaniæ J frankerike ok i spaniæ 

och j annor landh ther widhæ. Och annor landh ther widhæ 

Och j Normandi then samma tidhæ J normandi then samma thidæ 

war eth hertugh, heth Frederik; [25] war en hertugh heth fredæriik 

[30] han war dandis och øffrit riik;  han war dandis och offriit riik 

ther til haffde han froma ther til haffde han fromæ 

at han skulde til dygder komma; Ath han skulde tiill dygder kommæ 

han war dygdigh och toktelik han war dygdigh ok thoktelik 

Hwo han skal loffua rættelik [30] [h]wo han skall loffue rætteligh  

[35] han ma wæl sighiæ medh æræ  

han finder tolkæ færræ.  

Han war from medh rættæ tro, [h]an war from medh rætte tro 

mildh och stadugh, gladh och fro; [mi]ldh och stadvgh gladh ok fro 

thet angrade engin herra.  

[40] Ower all sin slækt bar han æræ.   

For hans tro war han hær riik [for] hans tro war han hær riik 

och æræt nw j himmerik [och æræt] er nw i himmeriik 

Tha then ædlæ herra riik [35] [tha] then ædlæ herre riik 

haffde her liffuad swa wiislik [haff]de her liffuet swa wislik 

[45] thet hans liffuande widhæ [thet ha]ns liffvande widhæ 

waro j then samma tidhæ [w]aro i then samma tiidhe 

riddarskap och æræ nidhatt swa, [ri]ddarskap och æræ nidhrat swa 

(405)  

at man næplikæ matthe faa [40] [at] man næplikæ matthe faa  

then thet wilde oppehalda; [then] thet wilde oppehalde 

[50] thy matthe tha ræth lykkyæ walda  [thy m]atte tha lykke walde 

ræth riddarskap man plægade thæræ [ræth ridd]arskap man plægadæ thære 

gømde medh fromhet och æræ. [gømde medh] fromheth ok ære 

The æru nw faa, thet rætteligh plæghæ; [45] [the æru n]w faa thet rættelighæ plægæ 

 sida 463–466 saknas i D3 
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The herra och frænder minæ magha æræ the herræ ok frænder mina maghe æræ 

[55] otrolik haffua mik hannat hæræ: otroligh haffue mik giorth hære 

en annan konung ær ower mik wald, en annan konungh er ower mik wald 

mith rike och landh ær fra mik sald. mith riike och land ær fra mik sald 

The komma her j thre dagha fræst [50] the kommæ her i thre daghæ fræsth  

til Karllawint och warda min gæst til karllewinnt ok warde min gæsth 

[60] och wilia aff mik thaka landh och æræ.  ok wiliæ thake aff mik landh ok æræ 

Jach kærir for idher, hertigh, hæræ jak kærir for idher hertugh hære 

(409)  

och bedhis iach thet swa nadelik ok bedhis iach thet swa nadelik 

ati wilden følgiæ mik; [55] ath i wilden følgæ mik 

for gudz skuld mith hws at weria, for gudz skuld mith hwss ath wææ 

[65] konu och barn, for them mik heriæ. konu ok barn fore them mik hæræ 

Then hertigh swarade dygdelik: then hertigh swarade dygdeligh 

Iach wil gernæ følgiæ tik jach wil gernæ følgæ tik 

och hielpæ tik hwat iach forma, [60] ok hielpæ tik hwat iagh forma  

swa frampt iach ma them en besta; swa frampt iagh kan them besta 

[70] mith liiff wil iach wagha hæræ  mith liiff wil iagh wage hære 

for idher nyttæ och idher æræ for idher nyttæ dygd ok ære 

gernæ fore wilian thin.  

Thæs thakkade honum then dwærgelin.  

Tha the haffdo swa taladz widh tha the haffde swa thaladis widh 

[75] the ridho at eth bærgh lidh. [65] the ridho ath eth bærgh lidh 

The funno en porth genom eth bergh. the funno en porth genom eth bergh 

For hertigh Frederik redh then dwærgh fore hertugh fredrik redh then dwærgh 

och honum wæghen alt kende na.  

Honum thykte berghit alt brinnæ  

[80] aff the stenæ dwærghen førdhe  aff the stenæ dwærghen førde 

j hiælm ok skiold, tha han sik rørde. i hielm ok skioldh tha han sigh rø[rde] 

 [70] skimme langhe leedh  

 ther epther hertugh fredrik redh 

Then port genom berghit war swa bredh, then porth genom bærghit war swa b[redh] 

then hertigh Frederik genom redh ther hertugh frederiik genom redh 

wtan allæ mødhæ. wthan alle mødhæ 

[85] Tha wart han war en faagran grødæ. [75] tha warth han war en fagran grødæ 

Eth hws war faghert a then tiidhæ. eth hwss wart faghert a then tiidhaær 

Then tiidh the ower berghit ridhæ then tiidh the offuer berghit riidhæ 

och ware kompne j dwærgxsens rikæ ok ware kompnæ i dwærgsens riikæ 

tha mælte hertigh Frederikæ: tha melthe hertugh frederikæ 

Hwo ægher thetta hws her star? [80] hwo ægher thetta hwss her star 

[90] then dwærghæ konungh gaff honum swar  then dwærghe konungh gaff honum […] 

Thet ær Karllawint, mit fæstæ, thet er karllewint mith fæsthæ 

 (468) 

ther skulen j herra, j apton gæstæ. ther skullen i herræ i apton gæsthæ 

Enkte hws j thetta rikæ  

[95] ma sik widh Karllawint likæ.  

thet fæstæ la thet bærgh full næræ, thet fæsthæ la thet bergh fvll nære 

ther the skuldo then apton wæræ. [85] ther the skule then apton ware 

Daghen fast at qwældit leedh; daghen fasth ath qwældit ledh 

dwærghen thog orloff och bort han redh. dwærghen thok orloff ok borth han redh 

[100] och wil til husit fore ridhæ. och wil tiill husset fore riidhæ 

J skulen mik, herra, her wte bidhæ.  i skullen mik herre her wtho bidhæ 



58 

 

Iach wil mina riddaræ at waræ, [90] jach wil minæ riiddere ath ware 

(410)  

tha haffua the ey for idher faara tha haffve the ey for idher fare  

thy at faa the owarandis sea idher thy fa the owarand sea idher 

[105] - ther wil iach idher wara widher - ther will iach idher ware widher 

tho the waræ thusande heræ: tho the ware thusande theræ 

the flyddo allæ wtan weriæ, [95] the flyddo alle wthan weriæ 

aff the riddaræ och swenæ aff the riiddere och swenæ 

ther han medh troskap menæ. ther iagh medh troskap menæ 

[110] han wart vnfangin medh æræ han war wnfanghen medh æræ 

them thøktis som en reese fore them wæræ  them tykkis han som en rese fore them were 

thy the æræ litzlæ som iach er [100] thy the æræ litzlæ som iach ær 

sagde then dwærghæ konungh ther [s]agde then dwærgæ konungh ther  

Then dwærghæ konung til husit redh, [the]n dwærgha konungh tiill husset redh 

[115] hertigh Frederik ther wte bleff. […]h hertugh frederik ther wthe bleff 

Han mondhe ey lenghe wæræ; [han] monde ey lenghe wære 

han wart vnfangin ther medh æræ [105] [han] warth wnfanghin medh ære 

Han loth sith folk alt kallæ [han l]oth sith folk alth kallæ 

och bødh them sidhen allæ [och] bødh them sidhen alle 

[120] sin ørs at redhæ och ekke bidhæ [sin] ørs ath r-ede28 ok icke bidhæ 

och wt mot hertigh Frederik ridhæ.  [och] wth moth hertigh frederik ridhæ 

tha ware the allæ saman gladh [110] [th]a ware the allæ saman glad 

och foro mot honum tha j stadh. [och] fore moth honum tha i stad  

Aff thet hws for nidhan thet bergh [aff] the hwss for nidhan thet bergh 

[125] wnfingo then herra mang stolt en dwærg [wnfi]nge then herræ mang stolt en dwærg 

och lekare medh søthæ thona. [och le]kare medh søthe thonæ 

En greffue het Belona [115] [en gr]effwe heth belonæ 

nidher medh konungin redh [nidher] medh konungh redh 

och andra herra samuledh; [och andra] herræ samuled 

 (469) 

[130] wæl xl och ey færræ wæll xl och ey færæ 

følgdo then herra medh æræ  følgde then herræ medh æræ 

jn for thera adhell port. [120] in for theræ adell porth 

Thet windøghe war ther ey swa stort thet windøghe war ey swa storth 

han matthe ther genom ridhæ, han matthe ther genom ridhæ 

[135] thy hans ørs ther wte bidhæ. thy skulde hans ørs wthe bidhe 

Han kallade en dwærgh het Klariant: han kallade en dwærgh heth chlariant 

Mith ørs antwarder iach tik j hand; [125] mith ørs antwordher iach tik i handh 

mæden thet kan ey genom porten gaa mædhen thet kan ey gønom porthen gaa 

tha lathom thet her wte staa. tha lathom thet her wthe staa 

[140] Thet skal wæl wardhæ gømpth,  

och enga lundhom warda glømpth.   

Iiij dwærghæ man kalla badh, iiii dwærghe man kalle badh 

the ther fore skulde gøræ radh the ther fore skulde gøra radh 

(411)  

ath plægæ thet ørs medh nadhæ [130] ath plæghe thet ørs medh nadhe 

[145] til watn och fodher badhæ. tiil watn ok fodher badhe 

Før æn the redhit aff ørssit faa før æn the redit aff ørssit faa 

                                                           
28 Första e:et står ovanför raden, över den strukna bostaven (makerat med -). 
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en stoll twe dwærgha baro tha, en stoll twe dwærghe bare tha 

ther medh lengdo sik then litzlæ man ther medh lengde sik then litzlæ man 

swa at han redhit aff ørssit wan. [135] swa ath han redhit aff ørssit wan 

[150] Then konungh togh hertig Frederik - then konungh thok hertugh frederik 

j skulen nw, herræ, følghiæ mik!  i skullen nw herræ følgæ mik 

och førdhe honum genom then portelin, ok forde honum genom then portelin 

ther the ridho badhæ wth och in; ther the riidho bade wth ok in 

them sielffuom dwærghom alla riidh [140] them sielffvom dwærgom alle ridh 

[155] och war them øffrit høgh och widh; och war them øffrit høgh ok widh 

tho the mattho badhæ ridhæ och ganga tho the matte bade ridæ ok ganga 

hans ørs och skiold matto wte standa. hans ørss matte wthe stonde 

Han gik medh konungen j herberge in; han gik medh konungh i herberghe in 

tha saa han medh mykell win [145] tha saa han medh mykell win 

[160] aldra handa rikhet finnæ Alle handæ riikheth finnæ 

ther husith war medh draghit innæ  ther husseth war medh draghit innæ 

tribaldh, bliald och sameedh,  

fra then galbænk och til the dør. j ffra then galbenk ok til then dør 

The wænæ drøtningh gemdor the wenæ drotningh gemdør 

[165] swa het the frua stolta clara, [150] swa heth the ffruæ stoltæ claræ 

ther sinæ tokth kunne wæl bewaræ. ther sinæ thok kwnde well b[ewaræ] 

Konungen herra Clariant badh:  

J skulen kunnogha nw j stadh  

 (470) 

nw hauer drøtningen thet fornummet Nw haffver drotninghen thet fornwmmeth 

[170] at hertigh Frederik hauer her kommet. ath hertigh frederik war her kommeth 

En gik borth och wara hona widher;  en gik borth ok waræ honum widher 

æn hon gik tha gensten nidher [155] en hon gik tha genstan nidher 

medh the frvor hon haffde thæræ; medh the frugher hon haffde thæræ 

the mondhe thok ey manghæ wæræ: the monde tha ey mangæ wæræ 

[175] the waræ fæm och ther tile een; the ware fæm och ther tiill en 

the gingho hertigh Frederik igen. the gingo hertigh frederik ighen 

Tha drøtningen wt aff palatz tradh [160] tha drøtninghen wth aff palatz trad 

hertigh Frederik sik hielpæ badh hertigh frederik sik hielpæ badh 

aff sith harnisk, thet war och giorth aff sith harnisk thet war ok giorth 

[180] før æn drøtningen mælte widh honum eth 

ordh.29 

for æn drøtningen mælte wid honum eth ordh30 

Tha han haffde aff wæpnadh sik  tha han haffde aff wæpnæt sigh 

tha gik han swa skiutelik [165] tha gik han swa skivtelig 

opp tiidh ther drøtningen stæræ; opp tiid ther drøtningh stodh 

hon badh honum wæl kommen wæræ. hon sagde wel komnæ her godh 

(412)  

[185] Han thakkade henne høffuisklik,  

then wældigh hertigh Frederik.  

Skal iach sighiæ wndher flere? skall iagh sighæ wnder flere 

The litzlæ drøtningh war ey mere [the] litzlæ drøtning war ey mere 

æn halffua tridhiæ spanna langh; [170] [æ]n halffue spanne langh 

[190] gull a henne mantoll klangh [gu]ll a henne mantell klangh  

och ædhlæ rikæ stenæ   

the ther waro ekke enæ;  

                                                           
29 Tillhör rad 180, därför ingår denna rad inte i räkningen. 
30 ordh står i handskriften i högermarginalen vid följande rad. 



60 

 

en krona aff gull ower henne haar, [en] kronæ aff gull øffuer henne haar 

rike stenæ ther j war; [rik]e stenæ ther i war 

[195] eth belte haffde hon om sik [eth] belthe haffde hon om sigh 

ther prisat war for mykell rik. [175] [th]er prisat war for mykell riik 

Hwo androm gaffuo tolikæ fundh, [h]wo androm gaffvo tholke fund 

han ware wærdh thusandh pundh. [h]an ware werdh thwsande pundh 

then konungh och drøtningenæ [t]hen konungh och drøtninghe 

[200] then hertigh ther ther wndfingo  

och medh honum j palatz ginghæ.  [...] hertigen i palatz ginghæ 

Thet war giorth aff malmarsten; [180] [thet] war giorth aff malmar stæn 

fyræ handa færghæ liws ther sken: [fyræ] hande færgæ liws ther sken  

eth liws som en snio [eth li]ws som heth snio 

[205] annat grønt, thet magen j tro, [annat] grønth thet maghen i troo 

thet tridhiæ brun færgæ godh, [thet tridh]iæ brun færge god 

 (471) 

thet fiærdæ war røth som en blodh. [185] thet fiærdhæ rødh færghæ som blodh 

The windøgæ ware aff cristall allæ, the windoghæ ware aff cristall allæ 

benkæ aff cipræs swa the pallæ. benkæ aff cipræs ok swa the pallæ 

[210] The hempta for the herra in the hempthe for the herræ in 

drikkæ, badhæ miødh och win,  drikkæ bade miød ok win 

clareth och moraath [190] clareth och morath 

war ther engom manne faat. war ther inghe manne faat  

Theræ ætænde reddis wel til matthæ, there ætende reddis wel till mathe 

[215] the gingo til bordh och giordo sik katæ; the gingho til bord ok giorde sig kathe 

them skipadis thøm alla nadhæ them skipade alle nadhe 

aff wildiwr och tamma badhæ. [195] aff wildiwr ok tammæ badhe 

Haffuin j hørt sakt j fra haffuin i hørth sakt i ffra 

aff rikom preste iohanne aff riikom præstæ iohnne 

[220] Han konung j India lande ær. han konungh in inidiæ lande ær 

Man sigher at j hans huse stær  man gher sigher ath i hans huse stær 

bordzstolæ, the æru aff fiilsben; [200] bordzstolæ the ærw aff fiilsben 

wnder hwariom diske star en sten wnder hwariom diske stor en sten 

then ther heter amatiste; then ther hether amatisthe 

[225] the æru ther sættæ medh føgæ liste; the æru ther sætte medh føge listæ 

thessæ natur hauer then sten,  

som os sigher stenæ boken een:  

han dugher wæl fore drukkenhet then sten dugher for driukkenheth 

- the haffua han werdigh ther man weth -; [205] the haffue honum kær hwo thet weth 

(413)  

[230] bordhit sielfft aff smaragdo giorth, Bordhit sielfft aff smaragdo giort 

ther wnder twæ stolpa aff amatist ifordh;  ther wndher ii stolpæ aff ametiste [ifordh] 

hwar ther aff æter for tolik saka  

aff dryk faar han ey omaka.  

Tho thesse tingh waro rikæ tho thessæ tingh ware riike 

[235] the mattho thesse bordh ey likæ the ma thesse bordh ey liikæ 

ther fore hertigh Frederik stær: [210] ther for hertigh frederiik stær 

thet thusandhe luthum rikare ær. thet thvsande luthum rikere ær  

The litzlæ drøtningh Geindor/Genidor31  

swo optelikæ hon ther om swor  

[240] han skulde sik gøræ gladha;  

                                                           
31 Sic Noreen (1927a:23). 
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Man skop honum ræth allæ nadhæ   

Tha thet ætændhi en endhæ fik tha thet ætænde en ændhæ fik 

hertigh Frederik soffua gik J en sengh øffriit riik 

j en sengh øffrith riik. hertigh frederik soffvæ gik 

[245] all enæ j thet senghæ hws [215] all enæ i thet senghæ huss 

til morghons annar dagh war liws til morghons annar dagh war [liws] 

och time war ath han opp stodhe; ok time war han opp stode 

tha klædde sik then hertigh godhæ. tha klæddhe sik then hertigh [godhæ] 

 (472) 

En lithen dwærgh heth Arribant en lithen dwærgh heth aribant 

[250] twa gulmulløghiæ han haffde j hand, [220] twa gull mulløghæ han haffde i hand 

han war en kemmenære  

och andra dwærghæ flere;  

Handklædhæ och watn til redho war tha handklæde och watn til redhe war tha 

then hertigh skulde sik tørkiæ a. then hertigh skulle sigh tørkiæ a 

[255] Man thedde honum clenodia mangalunda man thede honum clenodia mange lunda 

honum til skemptan allæ stunda. honum til skemptan alle stwnde 

Skaktaffuell the ware ther vnderliga [225] skafftavel the ware ther wndherlige 

och wardtaffuill øffrit rike; ok wardtaffvil øffrit riike 

en wnderlikit skaktaffuill han ther saa eth wndherligh skafftavil han ther saa 

[260] som han sagde siden optæ j fra, Som han sagde optæ sidhen i ffra 

then stolte hertigh Frederik,  

och thet war aff sten swa rik,  

medh alt thet han j Normandij aa thet thavil han ey for geldhæ ma 

thet taffuel han ey forgældæ ma; [230] medh alth thet han i normandi aa 

[265] eth wardtaffuill war och thæræ eth wardtaffuil war ok thære 

ther prisat war for høgæ æræ, ther prisath war for høge ære 

listen sat medh smaragdæ grønæ, listen sath medh smaragde grønæ 

thet wil iach ey for idher lønæ, thet wil iach ey for idher lønæ 

tafflith halfft aff robiin [235] thafflith halfft aff robin 

[270] swa røth som soll om morgon skiin; [s]wa røth som soll om morganom skin 

then annor leek aff iaspis war, [t]hen annor leek aff iaspis war 

(414)  

graffuen medh mangh siellsyns par, [o]ch graffuen medh mang siellsyns par 

mæsterlikin wndherlik;  

thet bordh war innan och wtan rik.  

[275] Som æuintyreth sigher j fra [so]m æwintyreth sigher i ffra 

a eth sihwalfft huset laa; [240] [a e]th hwalfft husseth laa 

man haffuer ey wænare hws æn seeth [man] haffver ey wænere huss en seet 

wtan Mons Gebell, the widhæ haffua leth. [wt]an mons gebell the widæ haffve leth 

En hagha haffde allæ wegnæ om kringh [en] hagæ haffde allæ wegnæ omkring 

[280] thet bærgh begripit medh en ringh; bergh begripeth medh en ringh 

eth want wtan hagan fløth [245] [eth] watn wthan haghen fløth 

at man aff huset ther ower skøth; [a]th man aff husseth ther offuer skøth; 

æn æuintyreth sigher os thet rættæ, [æ]n æwwintyreth sigher oss thet rætte 

ther wte fore lagh en slætte. [ther] wthe fore lagh en slætte 

[285] Medh alskons glæde han ther fik  

tiidhende ther honum skyth forgik.  

Then tridhiæ morghon warthog the waræ [then] tridiæ morghan worthe the ware 

hwar the fiænde stappa thære. [250] [hwar] the fiænde stappa thære 

Han gik for skemptan a then wær; [han gik] for skemptan a then wær 

[290] tha warth han war widh thera hær, [tha war]th han war theræ hær 
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 (473) 

hwar the drogho ower eth bærgh; hwar the droghæ ower eth bergh 

ther foor swa mang en liithen dwærgh; ther foor swa mang en lithen dwærgh 

bærgh och dala toko ther widher  

ther the drogho for husit nidher;  

[295] the drogho sik til watnit tha [255] the droghe sigh tiill watnit tha 

a then hedh for husit laa, A then hedh for husset laa, 

slogho ther manigh tiæld rikæ; sloghæ ther mang tiæld rikæ 

the herra waro wildo ey wikæ. the herræ waro wilde ey wikæ. 

Swa herbærghado thessæ herra ther swa herbergadho thessæ herræ ther 

[300] och for thet folk ther kommit ær  

for thet hws margh och sæær  

sloghos tiældh badhæ fiærre och nær; [260] ok sloghos tiæld bade fiære ok nær 

Thet rikaste tiældh iach hauer aff hørth thet rikasthe tiældh jagh haffver aff hørt 

haffde konungin tiidh medh sik førth; haffde konghen tiid mz sigh førth 

[305] græsduken sielff aff peld all ær, Græs duken siellff aff peld ær 

snøren all aff silke skær, snøren all aff silke skær 

knappen war aff gullit rødh, [265] Knappen war aff gullet rødh 

ther a en ørn som konungen bødh ther a en ørn som konungh bødh 

ræth som han flyghæ wilde, Ræth som han flyghæ wilde 

[310] then man giorlæ skilde. thet man giørla skildhe 

Tha sik haffde lægræt then hær, tha sig haffde lægræt then hær 

tha saa man badhæ hiit och ther [270] tha swa man bade thiit ok ther 

manghan eldh braskelik lætæ; the reddo theræ madh ok gingo æthæ 

the reddo thera math och gingo ætæ. the haffde eldh medh braskelig læth[æ] 

[315] Konungh Malmrit mælte swa, konungh malmrit melthe swa 

badh hertigh Frederik ætæ gaa. badh hertigh frederiik æthæ gaa 

Tha han war mæth loth han kallæ [275] tha han war mæth loth han kall[æ] 

the borghare a husit allæ, the borgære a husset allæ 

(415)  

bødh them wapnas tha j stadh; bødh them wæpnnas tha i stad 

[320] the giordho strax hwat han badh; the giorde strax hwath han badh 

thøy the haffdo warit flere, thy the haffde warit flere 

the ware tha allæ til redhe. [280] the ware tha alle redhe 

Hertigh Frederik dragher sin wapn pa hertigh frederiik dragher sin wapnn pa 

aldra raskast ther han forma, Aldra raskasth han forma 

[325] gaar swa thiit han sith ørs fan, Gaar swa tiidh han sith ørs faan 

sadlar sielff som han bæst kan Sadlær sielff som han bæsth kan 

och giordadhe thet fastelikæ,  

swa at sadlen skulde ey wikæ.  

Nw war til redhæ then konung riik, [285] Nw war tiill redhæ then konung riik 

[330] och redh til hertigh frederik; ok redh tiill hertigh frederiik 

swa hiærtelik han om badh: swa hiærthelik han badh 

 (474) 

Nw ær thet komit j then stadh Nw er thet komit i then stadh 

thet j mik hielpæ maa; thet mik hielpæ maa 

iach sigher idher, iach huxar aa, [290] Jag sigher ider iach huxar aa 

[335] hielper j dagh mik idher handh hielp i dagh mik idher handh 

at iach behalder borgh och landh, Ath iag behaldher borgh ok landh 

dyræ stenæ och gull iach giffuer ider til dyre stenæ och gull jag giffver ider tiill 
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swa mykit j mest haffua wil, Swa mykit i mæsth haffvæ wil 

æn os j dagh ma lykkæ skee [295] Æn oss i dagh ma lykke skee 

[340] Han swarade honum och sagde: Nee han swarade honum och sagde nee 

thit gull och stenæ wil iach ey faa, thith gull ok stenæ wil iag ey fa 

thok wil iach tik hiælpæ hwat iak ma thok wil jag tik hielpæ hwat jag ma 

før æn thenne dagh en endhæ faar. før æn thenne dagh en ændhæ foor 

Gudh løne ider, herra, huru thet gaar [300] gud løna ider herræ hwru thet gaar 

[345] Tha mælte en swen pa the wær: tha melthe en swen pa the wær 

Nw ær folkit j konungxsins hær. Nw er alth folkit i konungxsens hær 

Tha konungen hørde talatz swa, tha konung hørde thalatz swa 

til hertigh Frederik han mælte tha: tiill hertigh frederiik han mælthe tha 

Nw dugher ey lengher bidhæ, [305] Nw dugher ey lenger ath bidhæ 

[350] wi wardhom genast ridhæ; wi wordhom genstan ath ridhæ 

och gøræ thet iach siger idher; ok giøre thet iagh sigher i-her32 ider 

thet hauer warit allæ stund min sidher, thet haffuer warith alle stundh min sidher 

iach hauer them opta kommit j wanda, [i]agh haffuer them optæ komit i wandæ 

aff tio herra thor mik ey en bestanda [310] [aff] x herre thor mik ey en bestande 

[355] ther starkast ær aff all then hær, [ther] starkasth ær aff all then hær 

och withæ the førre hwo iach ær; [och] witæ the førre hwo jagh er 

j skulen thet see iach wærffuæ kan, [j sku]len thet see iagh wærffue kan 

the prisæ mik fore en froman man; [the] prisa mik fore fromæ man 

iach wil ridhæ thessæ sinne [315] [iach] wil ridhæ ath thessæ sinne 

[360] for konungxsins tiæld, thet skulen j finnæ [for] konungxsins tiæld thet skulen i finnæ 

(416)  

riddara och swenæ mik effter iagha [ri]ddere och swenæ mik epter iaghæ 

the liiff och æræ thora wagha. [th]e liiff och ære thore waghæ 

Tha mælte och hertigh Frederik: [th]a mælthe ok hertigh frederiik 

Thet wil iach, herra, radhæ tik, [320] [t]het wil jagh herræ radhæ tik 

[365] j gømen idher wæl mæden j æren enæ, [j] gømen idher well mædhen i æren enæ 

ellers gaar thet ower riddara och swenæ. [e]llers gaar thet offuer riiddere ok swenæ 

Tha swarade konung Malmrit: [tha swar]ade honum konung malmrit 

Iach wi, herra, trøstæ mik, [iach will] herræ trøstæ mik 

 (475) 

jach hauer j mina handa [325] Jag haffuer i minnæ handæ 

[370] thet bætztæ ørs aff manigh landa, thet betzstæ ørs aff mang landæ 

ther iach skal pa ridhæ, ther jagh skall pa riidhæ 

thy torff iach ekke qwidhæ; thy torff iag ey qwidhæ 

ther ligger eth kopertygh pa, ther ligger eth kopar stykke pa 

thet ær aff orma hudher twa, [330] thet er aff ormæ hudher twa 

[375] swa hart och starkt j allæ stunda, swa hart ok starkt i alle stundæ 

man kan ther engin genom vnda. ther kan enghen gønom hugghæ 

J skulen j thenne dagh bidhæ j skulen i thenne dagh bidhæ 

til j seen mik til idher ridhæ; tiil i seen mik tiil idher idher ridæ 

tha skulen j mik til hielpæ komma [335] tha skulen i mik tiill hielpæ kommæ 

[380] medh idher makt och idher fromma; bade medh makt ok medh frommæ 

thæs skal iach idher thakka och lønæ. thæs skall iagh ider thakke ok lønæ 

hertigen hiolt sik vnder en rønæ. hertugin hiolt wnder en rønæ 

Tha konungen haffde taladh thesse leedh, tha konungen haffde thalz thessæ leed 

han tha genast thæden redh [340] han tha genasth thædhen redh 

[385] och thrykte effter sins hiærtæ lyst ok thrykte effther sins hiærthe lyst 

                                                           
32 Bläckfläck, därför förmodligen ett ider till. 
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sinæ glaffuio widh sith bryst sinæ glans wid sith brysth 

och rendhe som iach sagath hørde ok rendhe som iagh saghat hørde 

at engin riddara thet bætter giorde Ath enghen ridder thet bætter giorde 

bland riddarskap for frvr æræ [345] bland riiderderskap for frvr ære 

[390] æn thenne dwærgh giorde thæræ; som then dwærgh giorde thære 

Percefall och Gaffuian pællæfalæ och gavian 

aldre mere priis wan Alle mere priis wan 

och alla konung Artus companj Ok allæ konung artus kompani 

æn then litzle konung, swa war han fri. [350] Æn then litzlæ konung swa war han frii 

[395] Nw kom han ridhande a then heedh Nw kom han riidandhæ a then hedh 

for konungxsens tieldh then genast leedh, for konungxsens tiældh then genasth ledh 

ther the førsto satho ower bordh, ther the førstæ satho offuer bordh 

the kalzadho mang gamans ordh. the kalzadhe mang gamans ordh 

Tha the konung Malmrit sagho fara, [355] tha the konungh malimrit sagho fare 

[400] hans skiold togho the ful gørlæ wara Hans skioldh thokæ the wel til r[…] 

och wæmptis tha arme och rikæ Ok wæmpnadis bade arme ok riik[æ] 

som hwar matte skiutelikæ. Som hwar matte skinthelikæ 

Boken sigher mere: Boken sigher oss mere 

xij riddara waro redhæ [360] xii riiddere ware tha redhæ 

[405] the konungen gørlæ kendho the konungh gørlæ kendhæ 

 (476) 

tha wth moth honum rendho. tha wth moth honum rendho 

Then førstæ riddaræ ther han møtte then førsthæ riidder han møtthe 

han hardeligæ medh sinæ glaffuio støtte han hardelighæ medh sinæ glavio stotte 

och stak han genast tha swa [365] ok stak han genstan tha swa sath 

[410] at ørs och man widh jorden laa ath ørs ok man widh jordhen brasth 

och rykte siden sith godha swærdh och rykthe wth sidhen sith gode swærd 

(417)  

ther optæ bøtte for hans færdh ther opthe bøtte fore hans ofærdh 

och hugger fast a badhæ hender, ok hugger fast a bade hendher 

han sparde hwarken wener eller frænder. [370] han sparde hwaske wener eller frænder 

[415] Nw kom swa mangen dwærgh hæræ; Nw kom swa mang dwærg thæræ 

han trøste sik ey en for them weriæ At han trøsta sik ey forre them enæ weriæ 

och wiker vndhan medh føgho liste Ok wiker wndan medh føghe listhæ 

thit han hertigen halda wiste; tiid han hertighen h-halde33  wistæ 

effter honum war eth mykit trangh,  

[420] aff bruten skapt swa mykit bang,  

ther brutos a hans liiff j stykke.  

Gud halp honum thæden medh lykke  

tha han hertig Frederik fore sik fan; [375] tha han hertigh frederiik fore sigh fan 

han halp honum thæden som en man, han halp honum thæden som en man 

[425] thet førstæ han honum see fik thet førstæ han honum see fik 

han wende sik om swa skytelik: han wende sigh om swa skutelik 

Nw hielpin mik, ædhlæ herra rike, Nw hielpin mik ædlæ herræ riike 

iach torffte her ey for skammelik wike. [380] [i]ag skall her ey forskammelik wike 

Then hertig redh j then dwærgæ skara, [t]hen hertigh redh i then dwærghæ skare 

[430] omakligh monde han medh them fara: [...]dhe monde han medh them fare 

han togh them saman twa och twa [han] thok them saman twa ok twa 

och kastadhe hwan en annan fra; [och] kastade hwan en annan i ffra 

thøy the haffdo hafft tio sliik hær [385] [thø]y the haffde hafft tio sliik hær 

                                                           
33 Efter första h:et bläckfläck. 
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the haffdo mot honum engæ hafft wær; [th]e haffdo ey hafft moth honum war 

[435] han kastedhæ en hiit och annan thær [han] kastade en hiit ok annan ther 

swa at hwar laa om annan twær; [s]wa ath hwar laa honum twær 

the wartho sik allæ fagnæ giffuæ [the] mathe sigh alle fagne giffue 

swa frampt om the wildæ liffuæ [390] swa frampt the wilde lenger liffue 

Tha the aff husit thetta see [tha] the aff husset thetta see 

[440] swa skiutelik kommo thee swa skiutelik kommæ the 

och fingo ther mangan stoltan dwærgh Ok finghe ther mang en stoltæ dwærg 

ther prisath war for høgæ wærdh; ther prisath war før høghe wærdh 

ther wartho fagnæ j thet sinne [395] [ther] wortho fagne i thet sinne 

 (477) 

fiorton hundrad ey en minne; fiortan hwndert och ey minnæ 

[445] han haffde wæl fangit flere,  

æn konungen sielff wilde ey mere -  

thy iach halder nw wæl æro och land, Nw haldher jagh wel ære ok land 

mædhen iach hauer thessæ j mina hand, mædhen iag haffuer thessæ i minæ hand 

the rikastæ allæ hæræ the rikastæ allæ hæræ 

[450] ther hær j landhit æræ, [400] ther hær i landhit æræ 

the mik hulpo fordriffua, the mik hulpo fordriffuæ 

Hertigen badh han sendæ i stadh hertigh badh han sendæ i stadh 

en swen; han giorde som han badh. en swen han giorde som han badh 

En lithen dwærgh han bad ey fly en lithen dwærgh han bad ey fly 

[455] allan hæræn, for hans wrede sky; [405] allan hærren for hans wredhe ey fly 

then hæren tordhe ey ridhæ then hærren tordhe ey ridhe 

siden dwærgen badh them bidha; sidhen dwærghen badh them bidhæ 

(418)  

thet war aff angist och ey aff dygdh, thet war aff angist ok ey aff dygd 

swa sigher boken wtan lygdh. swa sigher boken for wthan lygdh 

[460] Nw ær thenne striidh forgangen; [410] Nw er thenne striden for gangen 

hwilkæ herra ther æræ fangen, hwilke herræ ther ære fangen 

thet idher alt okunnokt ær thet idher okunkuokt ær 

før æn æuentyreth nempner them her. for æn boken nempner hær 

Thera øuerste konungh het Otrik; theræ øperstæ konungh heth otrik 

[465] then annar war en hertigh rik, [415] then anner war en hertigh riik 

han war konung Malmritz systerson, han war konungh malmzrit systerson 

och æn en war kalladh Yrpon; ok en war kallæde yrpon; 

then tridhie han het Malizir, then tridiæ heth malizir 

som os sigher thet æuintyr. som oss sigher thet æwuintyr 

[470] For wtan fals thessa hertigæ tre  

raskeligh aff wæpte wartho the;  

konungen sielff och miste  

siin wapen wtan freste.  

Ther ware och fangne mere [420] ther ware ok fagne mere 

[475] herra och greffue flere, herræ ok greffue flere 

the iach kan ey nempna, the iagh kan ey nempnæ 

thy iach matthe them ey kennæ, thy iagh them ey kende 

the aff rikom førstom ware kompna the aff rikom førstan ware kompnæ 

och war them ræth til lithen frommæ. [425] ok war them ræth til lithen fromæ 

[480] Konungh Malmrit thenkte medh sik konung malimrit mælth widh sigh 

och mælte til hertig Frederik: och sagde tiil hertigh frederiik 

Nw spørin thæsse godhæ herra, nw spørin thessæ godæ herræ 

mina mæn j seen hæræ, Minæ mæn i seen hæræ 
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 (478) 

hwat sak the haffdo mik at giffua, [430] hwath sakt the haffde mik ath giffuæ 

[485] hwi the wildo mik fordriffua. Hwi the wilde mik fordriffue. 

Kunno the wisa thet medh skæll Kunno the thet wisæ medh skæll 

at iach hauer them hannat wtan wæl, Ath iach haffuer then hatat wtan skæll 

tha biwder iach mik her til swara tha biwdher iagh mik her tiill sware 

for thetta folk alt oppenbara, [435] for thetta folk alth openbare 

[490] och bidher iach idher, herra Frederik, Ok bidher iach idher herræ frederiik 

ati rætten først ower sielffuan mik. Ati rætthem førsth offuer sielffuan mik 

Kunno the thet ey for idher tee, Kunno the ey thet for idher thee 

tha laten mik, godhæ herra, see tha laten mik gode herræ ske 

at idher ær min skadhi leedh  

[495] och rætten ower them sammeledh, [440] och rætten ow offwer them sameoled 

at andre magho see ther widh ath ther magho andra wider see 

at plæghæ tolkan falskan sidh;  

thet the wildo mik fordærffua thet the wildo mik fordriffue 

iach ær thera herra at ærffua. Jach er theræ herræ ath ærffue 

[500] Hertigh Frederik sættis nider: hertigh frederiik sætte nidher 

J herra, gørin som iach ider bidher; [445] J herræ gørin som iagh idher bidher 

idher vrsaka hwar iach ma, jdher wrsaka hwar jagh ma 

eller skulen j gensten døden faa. eller skulen i genstan dødhen faa 

Swarade en greffue j samw stund, swarade en greffue i samw stundh 

[505] han war kalladh Fridlemundh: han war kalladh fridlæmlomd 

(419)  

Jach wenter, herra, idher kunnokt ær, [450] [i]ach wenther herræ idher kunnokt ær 

iach haffde idher gernæ standit nær, [ia]gh haffde idher gernæ standit nær 

tha the mik tyngdo wtan weriæ [tha] the mik tyngdo wthan weriæ 

iach skulde Otrike troskap sweriæ. [ia]ch skulde otrike torskap sweriæ 

[510] Konungen mælte och sagde: Iaa, [konun]g mælthe ok sagde iaa 

sannerlik, thet ær ræth swa; [455] [san]nerlik thet er ræth swa 

iach hauer idher engæ skuld at giffua; [iach] haffuer idher enghæ skuld at giffuæ 

hertigh Frederik, j laten han liffua! [...] badh ath han skulde liffuæ 

Konungen badh swa hiertelik: [k]onungh badh swa innerlik 

[515] J gørin ræth ower Yrrik! [j] gørin ræth offuer yrrik 

Han haffuer waldit alt thetta omak [460] [h]an haffuer waldit alth thet omak 

och atte mik ey giældæ tolik sak; [och] atte mik ey giælde tolkit sak 

han weth thet wæl medh rættæ skæll,  

iach vnthe honum aff hiærtath wæl;  

[520] iach loth honum landh och giorde han rik [...] honum loth land ok giorde han riik 

och æradhæ han medh sielffuom mik. [och] ærædhe han medh sielffuom mik 

Min systerson, for thenne saka [min] systerson for thenne sake 

at mik skedde all thenne omaka. [465] [at] mik skedde all thenne omakæ 

 (479) 

Mælte the fagnæ konungh tha: mælthe the fagne konunga tha 

[525] Gudh weth, herra, thet ær swa, gud weth herræ thet er swa 

at landzens folk till herra togh mik  

thet walt engen wtan Yrrik.  

Thæs wartho tha ower enæ the wortho tha offuer enæ 

Badhæ riddara och swa swenæ badhe riddære och swenæ 

[530] han skulde sith liff at mistæ [470] han skulde sith liiff ath misthæ 



67 

 

for sinæ falska listæ. for sinæ falskæ listhæ 

En lithen dwærgh war øffrit stark en lithen dwærgh war øffrit stark 

hiogh hans hoffwdh aff wt a mark; hiogh hans hoffwdh aff wt a mark 

swa giordis och wid hertuga twa swa giordis ok widh hertuga twa 

[535] ther boken sagde førre j fra; [475] ther boken sigher førræ i ffra 

atta greffue ower eth wærdh Atte greffue ower eth wærdh 

foro tolika samma færdh, ther foro the sama færdh 

ther til andra herra rikæ ther til andra herræ riikæ 

sa man ther til døden wikæ; Saa man thre tiill dødhen ath wikæ 

[540] ther hempde han sin oræt [480] ther hempde han sin oræth 

a them moth honum haffde træth. A them ther haffde moth honum træth 

Tha mælte och hertigh Frederik: tha melth och hertigh frederik 

Hwi rætten j ey ower Otrik, hwi rætten i ey ower otrik 

ther tik togh thit land j fra? ther tik thok tith land i ffra 

[545] Ney, thet later iach mik forsma, [485] Ney thet lather iagh mik forsma 

thet hauer nw guldit Yrrik thet haffuer nw guldit yrrik 

ther thenne til herra thog ower mik ther thenne til herræ thogh offuer mik 

och thera kompana flere,  

thy ær thera skadha mere;  

[550] om hans liiff ær mik engin makt, Om hans liiff er mik enghen mak[t] 

iach hauer a honum engæ akt; Jagh haffuer a honum enghæ akt 

iach wil honum ater latha hæræ, [490] jagh wil honum ather lathe hæræ 

(420)  

æn han wil mik troskap swer, om han wil miik troskap sweræ 

thet hertuga dømæ han førre atte. thet hertughæ dømæ han førre atte 

[555] otrike han thet iatte otrike honum thet iætte 

han thakkade honum hiærtelik han thakkade honum hiærthæligh 

at han honum giorde swa nadelik. [495] Ath han honum giorde swa nadeligh 

Nw sættis nidh konungh Malmrit, Nw sættis nidh konungh malimrit 

loth sinæ mæn allæ kalla thiit ok badh kallæ friæ mæn thiith 

[560] the wt driffne haffdo wærit. the wthe driffne haffdo wærith 

Iach hauer idher æn enkte æræt Jag haffuer idher æn enkthe æreth 

her til thetta sinne;  

nw skulen j thet finnæ,  

atj haffuin warit trolik nær mik [500] ath i haffuin warith trolig ner m[ik] 

[565] nw skal medh ærom lønæ hwar sik Nw skal medh ærom lønæ hwar [sik] 

 (480) 

landh och godz wil iach idher giffuæ landh ok godz wil iagh ider giffuæ 

och æræ idher mæden iach ma liffuæ. ok ære idher mædhen iag ma liffuæ 

Gan nw fram, mina trone mæn, Gaan nw fram minæ tro mæn 

och taghen badhæ land och læn, [505] och taghen bade landh ok læn 

[570] swa atj bliffuen rike allæ dagha, swa athi bliffue riike allæ daghæ 

och hielpen idhræ frender och magha! och hielp idher frendher ok maghæ 

Konungen mælte til herra Frederik: konunghen mælthe til herræ frederik 

The æræ j haffuin giorth widh mik, the ære i haffuin giort wid mik 

løne idher then bæst forma! [510] lønæ idher then bæsth forma 

[575] ower landh och gotz skulen j radha, ower landh ok godz skulen i radhæ 

thet stander alt til idhræ nadha. thet standher alth tiil idher nadhæ 

Ee mæden iach j werldinne liffuer ee mædhen iag i werldenæ liffuer 

tha ær iach skyldug tiænæ idher, ær iagh skyldugh ath tiene idher 

och wil thet gernæ gøræ, [515] och wil thet gernæ gøre 

[580] thet skulen j befinnæ och høræ. thet skullen i befinnæ ok høre 
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Tha swarade hertigh Frederik: Tha swarade hertigh frederiik 

Sannerligæ wil iach sighiæ tik, sannerligh wil iagh sigiæ tik 

thet ær mik liufft a mina tro, thet er mik a minæ tro 

haffuer iach idher hulpit och ær thet swo, [520] haffuer iagh ider hulpit ok er thet swa 

[585] mik skulde the æræ komma til handa  

iach matte idher frælssæ aff wanda.  

Tha mælte konungh Malmrit: [t]ha mælthe konungh malimrit 

Talen widh mik hemmelik! [t]halen wid mik hemmelik 

thet badh han honum innerlik […]a badh han honum innerligh 

[590] j sighen her oppenbaræ [j si]ghen her oppenbarelig 

for allan thenne dwærgæ skara,  

at j hørden kære [525] [...]wath i hørde kære 

j himmerike tha thu wast thære [j] himmerike tha thu wasth thære 

hwat oræt mina mæn mik giorde; [h]wath oræth minæ mæn mik giorde 

[595] then tidh gudh thet hørde, [...]gh takker gud thet hørde 

tha badh han idher hiit komma [th]a badh han idher hiit kommæ 

och frælssæ mik medh idher fromma. [530] [oc]h frælsse mik medh ider frommæ 

Æn nokor mælir mik igen, [æn] nokor mælir mik ighen 

antighe riddar eller swen, [a]ntige ridder eller swen 

[600] mæden the magho liffuæ, [m]ædhen the maghe liffuæ 

tha skal han them ey forgiffuæ […] skal iagh ey them forgiffuæ 

(421) (481) 

wtan sendæ tha hæræ [535] wthan sendæ thæ hære 

xx tolika som j æræ xx tholke som i ære 

och latha them badhæ stekæ och siwda, ok lathe them bade stekæ ok siwdhæ 

[605] om the ey gøræ hwat wi biudhæ. om the ey giøre hwath the biwdhe 

tha wardæ the swa redde aff tolik hoot,  

the thora mik aldre gøræ j moth.  

Han iætte honum gøræ swa; her tiinghet iætthæ honum giøre swa 

then little konung warth gladher tha [540] then litzlæ konungh warth glade tha 

[610] Nw ridhæ the til then dwærgæ hær Nw ridhe the tiil then finnæ dwærg hær 

och finnæ han wtan allæ wær; och finnæ han wtan allæ wær 

han loth them tha saman kallæ; han loth them tha saman kallæ 

the ræddis hertigh Frederik allæ. the reddis hertigh frederiik allæ 

Han mælte tha medh with och skæll: [545] han mæltæ thæ medh wid ok skæll 

[615] Hørin mik och forstandin wæl hørin mik och forstanden wæll 

och gømin gørlæ hwat iach sigher och gømin gørlæ hwath iag sigher 

Iach ær sender aff himmerik nider; Jach er sendher aff himmerik nidher 

then ømkelik gudh j himmerik  

then otroskap ther her (s?)34 begik,  

[620] tha j idher rættæ herra forsmadda tha i ider rætte herræ forsmadhe 

och driffuin honum for spoth och hadha, [550] och driffuin honum for spot ok hadhæ 

wndhrykten honum landh och æræ och thogen aff honum landh ok æræ 

idher ærffuæ herra matte wæræ. som idher rætte herræ skulde wæræ 

Gørin j nokon tiidh optare swa, Gørin i nokon tiidh optare swa 

[625] tha skulen j waræ wis pa tha skullen i ware wiis pa 

han sender xx tolikæ hær [555] han sendher xx tholke hær 

myklæ større æn iach ær myklæ større æn iagh er 

och later allæ dræpæ och fanga och lather allæ dræpæ ok fangæ 

och aldrik en skal vndan ganga. och aldrik skall en wndan gangæ 

[630] The swarade honum allæ j sen: the swarade honum allæ i seen 
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J gørin medh os nadher æn! [560] i gørin medh oss nadher æn 

Latin os nw liffuit behalda;  

ther ower magin j walda.  

Wi wilom thet loffua iættæ och skriffuæ wi wilom thet loffuæ iætte ok skriffue 

[635] honum tiænæ ee medh wi liffuæ honum tiænæ ee mædhen wi liffue 

badhæ medh gotz och empne Badhe medh godz och empne 

och allan hans last at hempne. och allan hans lasth ath hempne 

och sworo edhe och giordo swa (?)35 [565] och sworo edhæ och giorde swa 

at the skulde honum waræ tro. Ath the skulde honum ware tro 

[640] Tha mælte hertigh Frederik: tha mælthe hertigh frederiik 

Nw wil iach fara hem til mik. Nw wil jag faræ hem til mik 

Konung Malmrit badh honum bidhæ, Konung malimrit bad honum bidhæ 

 (482) 

then dagh hwargin ridhæ. [570] then dagh hwargin reidhæ 

Ney, thet ma ey wæræ; ney thet ma ey ware 

[645] mith folk ær alt j kæræ, mith folk ær alth i kæræ 

thy them ey kunnokt ær thy them ey kunnokt ær 

(422)  

huru om min tingh nw stær. Hurw om min ting nw star 

Tha konungen thet forstær [575] Tha konungh thet forstodh 

at han wil ekke dweliæs thær han willæ ey dwællæs then herre god 

[650] han gaff honum orloff hem at ridhæ han gaff honum orloff hem ath ridhæ 

æn han wilde ey lenger bidhæ. Æn han wilde ey lenger bidhæ 

Thet war æn arlla och dager liws thet war æn arllæ ok dager liws 

tha the ridho til thet hws; [580] tha the ridho tiil thet hwss 

hertuga och greffuæ monde ey skorta  

[655] ther the ridho til the porta.  

Hertigh Frederik j thet palatz gik; hertigh frederiik i thet palatz gik 

frv Geindor honum medh æro vnfik; drotningh geindor honum medh ære omfik 

han wilde ey sithiæ nidh, Han wilde ey sithiæ nidh 

thy thet leedh fast at daxens tiidh. thy thet ledh fasth ath daxens tiidh 

[660] Hon badh medh føgho sinnæ, [585] han badh medh føghæ sinnæ 

the litzlæ drøtninginnæ, the litzlæ drotningh innæ 

dweliæs the nat och gøræ swa. dwelies the nath och gøre swa 

Ney, frv, thet ey waræ maa, [n]ey ffru thet ey ware maa 

thy mina mæn the mik haffua kær [t]hy minæ mæn mik haffue kær 

[665] withæ ey hwart iach komin ær. [590] [w]ithæ ey hwarth iag komin er 

Jach kan idher ey thakka som iach wil, [ia]g kan ey idher takke som iag wil 

wtan iach bidher gudh aff himmerik til [wt]han iagh bidher gud i himmerike tiill 

han giffui idher lykko och æræ, [han] giffue ider lykko och ære 

atj waren kompnæ hæræ. [at]h i waren kompnæ hære 

[670] Tha badh konungen hemptæ thær [595] [tha] badh konungen hemptæ thær 

thet taffuel som førre skriffuat ær. [thet] taffuel som førre striffuat er 

Tha hertigh Frederik tafflit saa [t]ha hertugh frederiik thaffuelz swa 

mælte han och sagde swa: [th]a mælthehan och sagde swa 

Hwat skal thet tydhæ? [hw]ath skall thet tidhæ 

[675] Herra, wi idher biudhæ [600] [herra] wi idher biudhæ 

atj tiggiæ thet och foræ thet hem. [a]th i take thet och føre thet hem 

Han sagde ney och swarade swa them: [han] sagde ney och swarade sa them 
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Iach ær hemme wæl swa riik [iach] er hemmæ wæl s-36 swa riik 

 (483) 

at iach torff engæ gaffuo aff tik Ath iach torff engæ gaffuo aff tik 

[680] j gull och ædlæ stenæ  

badhæ storæ och klenæ.  

Man skenkte them aff dyræ kar, [605] man skenkthe them aff dyræ kar 

wiin och miød man fore them bar, win ok miødh man fore them bar 

klareth och morath  

[685] war ther engom manne sparth.  

och togh orloff och borth han redh. han tok orloff och borth han redh 

Konungen følgde honum a hans leedh konungen følgde honum a hans leedh 

och ther til riddaræ och swenæ; ok ther tiil riddære och swenæ 

han redh ey thæden enæ [610] Han redh ey thædhen enæ 

[690] Genom eth bergh han tingat redh; genom eth bergh han tingat redh 

sidhen fan han en wægh swa bredh sidhen fan han en wægh sa bredh 

och kende hwar han komin ware. och kende hwar han komin ware 

Han badh konungen hem at fare. han badh konungen hem ath fare 

Ney, iach skils ey swa widh idher  

[695] før wæghen warder bætter kunnogh idher.  

(423)  

Konungen badh sith folk alt bidhæ: [615] konungen badh sith folk alth bidhæ 

Iach wil enæ medh honum ridhæ, jagh wil enæ medh honum ridhæ 

iach wil honum følgiæ, thet skal skee, jagh wil honum følghe thet skall skee 

genom then skogh wi fore os see. gønom then skogh wi fore oss see 

[700] Til eth watn the kommo øffrit breeth, tiil eth watn wi kommæ øffrit breth 

ther han opta at bersan enæ redh. [620] ther han37 optæ enæ redh 

Tha hertigh Frederik watnit fan tha hertigh frederiik wanet fan 

han mælte til then litle man: han mælthe til then litzlæ man 

Iach wil her ey lenger bidhæ. jagh wil her ey lenger bidhæ 

[705] Herra, j mogin wæl hem ridhæ herræ i moghin hem ridhæ 

eller bliffuin nær mik j thenne nath. [625] eller bliiffuin nær mik i thenne nath. 

Iach wil hem som iach haffuer iath. Jag wil hem som iag haffuer iath 

Skogen ær mørk, hardh och trang; skogen er mørk hard och trangh 

margha nat lighat swa langh ok ligat her a mang nath ok langh 

[710] a wedhispeell och æuintyr A wedespell och æwvintyr 

the mik optæ æro wardin dyr. [630] the mik optæ ære wardin dyr 

Iach hauer idher wedhispell manga sinnæ jagh haffuer idert wedispell manga s[innæ] 

spilt, at j mik skuldin finnæ; spilt ath i mik skuldin finnæ 

nw haffuin j, herra, hulpit mik, nw haffuin i mik hulpeth herræ 

[715] thet lønæ idher gudh j himmerik. ther lønæ idher gudh och ære 

Iach giffuer idher eth fingergull [635] Jagh giffuer idert eth finger gull 

ther prisat ær for dygder full, ther prisath war for dygdher full 

thet ær høgæ skatta wærdh; thet er høghæ ære wærdh 

idher ma skadhæ aldrik swærdh idher ma skade aldrik swærdh 

[720] the stund the stenæ æræ nær tik, the stund the stenæ er nær tik 

 (484) 

thæs skulin j, herra, troæ mik; [640] thæs skullen i herræ tro mik 
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thessens annars stens natura ær swa thessens annars stens natura ær swa 

- for wisso within thet medh thet tro, for wissæ within thet medh troo 

thet sigher iach idher openbar - thet sigher iach idher oppenbar 

[725] thot man liggiæ xx aar thoth man laghæ xx aar 

nihdre a graffsens guda [645] nidher a graffsens grwndæ 

och haffde han j thera stunda ok haffde han ey theræ stundæ 

then sten a sik at beræ, then sten a sigh bære 

han torffte aldrik kæræ; han torffte sigh ey kære 

[730] thot han haffde hwarke klædæ eller fødhæ, thot han haffde ey klæde eller fødhe 

watnit matte han ey mødhæ; [650] watnit ma honum mthæ mødhe 

then litle sten haffuer the makt then litzlæ sten haffuer the makt 

- latin thet for sanna idher wara sakt - latin thet for sanæ ware ider sakt 

thot thet største hws j werldinne ær thot thet størsthæ hwss i werldinæ er 

[735] aff thræ och brunne och j warin ther, Aff thre ok brunæ och i warin ther 

eldhen matte idher ey skadhæ [655] eldhen matthe idher ey skadhæ 

eller komma til nokon wadhæ, eller kommæ tiil naghen wadhe 

at badhæ brunne hws och landh  

om j haffden stenen j idhræ hand  

[740] thet skaddæ idher enkte wættæ,  

swa stort haffuer han sættæ;  

then fiærde sten ær bætter æn hinæ iij, then fiærde sten er bætter æn hinæ tre 

(424)  

mærken gørlæ huru thet ma skee; mærken gørlæ hurw thet ma skee 

then sten ær aff Indiæ landh; then sten er aff indiæ landh 

[745] hwar han bær a sinæ handh, [660] hwar han bær a sinæ hand 

hwath tik ær helder wæl eller wee, [h]wath tik er heldher wæl eller we 

engin man faar idher at see; [en]ghen man ma tik see 

tha thu wil driffua tolik tingh [th]a thu wilth driffuæ tholik ting 

wenth stenen j thinæ hand omkringh […]ha wenth stenen i thina hand omkring 

[750] och lyk han j thinæ hender swa! [665] ok lyk han i thinæ hendher swa 

Tha thet war mælt han hwarff honum fra [t]ha thet war mælth han hwarff honum iff[ra] 

swa at han ekke til hans fan [s]wa han ekke tiil hans fan 

før æn han lykte henderna fore han: [fø]r æn han oploth hendernæ fore han 

tha saa hwar annar ater thæræ  

[755] och vndradhe huru thet ma waræ.  

Tha hertigh Frederik saa then makt, [t]ha hertigh frederiik saa then makt 

hwilkæ dygdh och hwat krapth, [670] […]k hwilke dygd och hwat krapt 

han togh ther halla gladelik widher. [h]an thogh ther hallæ gladelik widher 

Gudh lønæ ttolikæ gaffuo idher! [g]ud lønæ tholikæ gaffuo idher 

[760] Han wendæ thet opta til och fra; [han] wende thet opthe til ok i ffra 

swa gørla han aa the stenæ saa; [sw]a optha han a stenæne saa 

the ware fagre och ther til rikæ, [675] [th]e ware fagre och rikæ 

man finder ey falæ theræ likæ; […] man ey falæ theræ likæ 

 (485) 

hwar thera sik ensammen laa hwar theræ ensammen laa 

[765] at ther war fagerth see pa; Ath ther war fagerth se paa 

j thet bætztæ gull man matte finnæ i thet bætzsthæ gull man matte finnæ 

waro the j lagde medh sløgo sinne. [680] waro the j lagdo medh føghe sinne 

Om thera dygd maghen j tighiæ om theræ dygd maghen i thigiæ 

och enghom manne ther aff sighiæ, och enghom manne ther aff sigia 

[770] mælte konung Malmrit; tha mælthe konung malimrit 

gømin thet wæl medh mykyn fliit! gømin them wæl mz myken flit 
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Men weth thet skall waræ, [685] men weth thet skall ware 

iach wil thet wæl bewaræ. jag wil them wel beware 

Hertigh Frederik och han tha hertigh frederiik och han tha 

[775] genast ridho hwar annan fra, Ridho hwar annen genast i ffra 

konungen ater j sith rike; konungen ater i sith rikæ 

tha torffte han fore engom wikæ; [690] och tørffte han for engom wikæ 

allæ the dwærgæ han ower ær  

haffde honum siden j hiærtæ kær  

[780] och tiænto honum j lost och j nødh ok tiænto honum i losth ok nødh 

och giordo siden alt hwat han bødh. och giorde sidhen hwath han bødh 

Hertig Frederik thæden redh hertigh frederiik then genast ledh 

thet mæstæ han ma, then genast leedh. tiil sith huss han tha redh 

Wæghen togh at wikæ; [695] wæghen thok ath wikæ 

[785] tha hørde then hertig rikæ tha hørde then herræ riikæ 

enæ qwinno røst aff iæmmerlik skre enæ qwinno røst aff iæmmerlikæ skre 

och sagde sik allæ stunda wee; Och sagdæ sigh allæ stundæ we 

hon øpte medh swa iæmmerlik grath, hon øpthe medh swa iemmerlik grath 

rædhelik ware henne laath: [700] Rædelik war henne laath 

[790] Ther han hørde thessæ røst tha han hørde thesse røst 

(425)  

han gaff sith hiærtæ godhæ trøst: han gaff sith hiærthe glade trøsth 

Iach skal withæ hwat thet ær, Jag skall withæ hwath thet ær 

hwat thet mik til ledhe eller liuffuo gær. Aawintyr kom iagh hær 

Medh sinæ spora han ørssit rørde [705] medh sinæ sporæ han ørssit i rørdhe 

[795] thit han the røstenæ hørde thit han the røstenæ hørde 

thet aldra raskast ther han ma. thet aldra raskasth han ma 

En resee om sidher han fore sik saa; en resee om sidher han fore sik saa 

han haffde fangit en riddar rik han haffde fangit en ridder rik 

och førde medh han swa ømkelik. [710] och førde han swa ømkelik 

[800] Han haffde bundhit hans føter badhæ han haffde bundhit hans føther badhe 

vnder ørssens buk, thet war hans skadhæ, wndher ørssens buk thet war hans ska[dhæ] 

swa hans hender sammeledh; Swa hans hender sammæledh 

a hans liff ey klæder bedh A hans liiff ey klædher bedh 

 (486) 

wtan en skiortæ all j tædher,  

[805] han togh honum fra wapn och klæder;  

han haffde a sin hand en stangh, [715] han haffde i sin handh en stangh 

ther badhæ war stor och langh, ther badhe war stor och langh 

j andra hand eth birkeriis; J andra handh eth biirkeriiss 

han slo then riddare wtan priis Han slo then riidder wthan priis 

[810] at blodhit ran alt ower hans liff; Ath blodhit ran alth ower hans liiff 

thy greth saræ thet ædlæ wiiff [720] thy greth sare thet ædlæ wiiff 

och kærde medh kimer rødhæ och kærde medh kinder rødhe 

at gudh loth henne fødhæ; ath gudh loth henne fødhæ 

ath henne herræ kære ath henne herræ kære 

[815] swa bundhen førdis thære; swa bundhin førdis thære 

hon wil sik aldrik widh han skiliæ, [725] hon wil sigh ey widh han skiliæ 

sigher iach tik, medh henne wiliæ. sigher iagh tik medh henne wiliæ 

Tha hertigh Frederik thetta saa tha hertigh frederik thetta saa 

til then rese han mælte tha: tiil then resee han mælthe tha 

[820] Thin ondæ man, sigh thet mik, thin ondhæ man sik thet mik 

hwat haffuer thenne riddare giort tik [730] hwath haffde thenne riidder giort tik 
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ther thu gør tolik wanda? ther thu giør tolik wandhe 

och læth mik thet forstanda! och lath mik thet forstandhe 

Resen monde thet mykit forsma Resen monde thet myketh forsma 

[825] at hertigh Frederik mælte swa. Ath hertigh frederik mælte swa 

Dare, thu kom hiit til mik! [735] Dare thu kom hiith til mik 

Her ma thu forsøkiæ tik her ma thu forsøkiæ tik 

æn thu honum hielpæ ma; [æ]n thu honum løsæ ma 

thu akta siden huru thet kan gaa; [th]u aktæ sidhen hurw thet kan gaa 

[830] iach weth olykkæ ær tik nær; [ia]gh weth at 38olykke er tiik nær 

mædhen thu æst komin hær [740] [m]ædhen thw æsth komin hær 

ma iach tik at gripa; [m]a iagh tik ath gripæ 

j warden thæs badhæ waræ [j] vardhen thæs badhæ ware 

huru iach skal medh tik faræ; [hu]rw iagh skall medh tik fare 

[835] mik thykker tik olykkæ waræ nære [mi]k tykker tik olykke ware nære 

at thu skalt allæ dagha kæræ. [745] [a]th thu skalt allæ daghæ kære 

(början av sida 426)  

Tha swarade hertigh Frederik: [t]ha swarade hertigh frederiik 

Iach later til gudh j himmerik, jagh lather tiil gud i himmerik 

mith liiff wil iach her wagha, [mith] liiff wil iagh her waghæ 

[840] iach rædhis ey thinæ agha. [ia]gh reddis ey39 fore thin aghæ 

The fru gladdis och fik enæ trøst [750] [the] ffru glæddis och fik en trøsth 

at henne anger warder æn løst. [at] hænne anghre wordher løsth 

 sida 487–488 saknas 

(slutet av sida 427) (489) 

ower folk och ower landh, offer folk och offer landh 

thet skal alt staa idher til handh, thet skall alth staa idher tiil handh 

[845] ee men wi moghom liffuæ; ee mædhen wi mage liffuæ 

iach ær skyldugh idher at giffuæ [755] Jagh er skyllogh idher ath giffua 

loff och priis j alla stadha, lloff och priis i allæ stadhæ 

(428)  

thy j hulpen mik aff wadha thy i hulpin mik aff wadhæ 

och fra then grymeligæ dødh, och ffra then grymmelighæ dødh 

[850] ther mik war theet aff nødh, ther mik war theeth aff nødh 

aff then iach her liggiæ seer. [760] aff then iagh her liggiæ seer 

Tha spør iach æn, herra, idher meer, tha spør iach ider herre æn mer 

sighin mik thet for gaman, sighin mik thet forgaman 

huru komen j badhæ saman? hurw komme j badhe saman 

[855] Iach war ridhin j skogh for sniman jagh war ridhen i skogh for sniman 

a æuintyr som j mogen for nimma. [765] A ævintyr som i fornimman 

Iach haffde en wægh war yffrit breff, jag haffde ey wægh war øffrit bredh 

ower bergh och dalæ then genast leedh; offer bærgh och dalæ then genast ledh 

jach redh then dagh a mina san jag redh then dagh a minæ san 

[860] Daghen fast at qwælden leedh; Daghen fasth ath qwælden ledh 

thenne frva alt medh mik redh; [770] thenne ffrvæ alth medh mik redh 

en lithen engh warthom wi wara; en lithen engh worthom wi ware 

os warth til radha thiit at fara oss warth til radhe thit ath fare 

                                                           
38 Ordet at står ovanför raden. 
39 Ordet ey står ovanför aden. 



74 

 

medh toliko wi haffdom wider liffuæ; medh tolkæ wi haffdom wider at40 liffuæ 

[865] wi haffdom medh os brødh och wiin, wi haffdom medh oss brødh och wn 

som jach idher sigher min kære win [775] som iag ider sigher min kære win 

och allæ handa nadhæ och alla handæ nadhæ 

til dryk och ætæ badhæ. tiil dryk ok æthæ badhæ 

Tha wi sathom badhæ tha wi sathom badhæ 

[870] ower math och giordom os gladha, offer bordh ok giorde oss glade 

tha kom then rese søkende hæræ [780] tha kom then rese søkende hære 

at iach wart ey widh han waræ ath iagh warth ey wid han wa[ræ] 

før æn genast han grepp mik før æn han genstan grepp mik 

och bant siden swa skemeligh och banth sidhen swa skemmelig[a] 

[875] widh eth træ medh sinæ makt; widh eth træ medh sinæ makt 

ther stodh iach allæ thenne nat; [785] ther stodh iagh i allæ thenne nath 

han bant thesse frv j her see han banth thesse ffrv i her see 

 (490) 

- thet giorde mik j hiærtæt we - thet giorde mik i hiærthat wee 

at hwart war thet annat gørla saa  

[880] Och enkte annat hielpæ ma.  

thet gik os ower tha  

Køth och brødh och ther til wiin køth och brødh och ther tiill wiin 

togh then rese alt til siin, thet thogh then rese alth tiill sin 

han aat och drak wtan hoff [790] han aath och drak wthan hoff 

[885] och lagdis sidhen nidher och soff. och lagdis sidhen nidher och soff 

Ware hæstæ gingo som iach them bant ware hæstæ gingo som iag them bant 

om qwældin medh min eyghen handh. om qwældin medh sin eyghen handh 

Han mælte aldrik ordh til mik han mælthe aldrik ordh til mik 

før æn nw j dagh sooll opp gik, [795] før æn nw i dagh sooll op gik 

[890] togh mith ørs och leddhe thet her, thok mith ørss och ledde thet her 

løste mina hendher ther løsthæ minæ hendher ther 

och swa mina føther och swa minæ føther 

mik til litlæ bøther. mik tiil litlæ bøther 

(429)  

Min wapen togh han mik all fra [800] min warpen thok han mik all ffra 

[895] at iach haffde enkte lithæ pa; Jagh haffde enkthe lithæ pa 

han giorde mik engæ nadhæ; han giorde mik enghæ nadhe 

thet thorde iach allom radhæ thet thorde iagh allom radhæ 

tolik tiænist ombæræ tholik tiæmsth ombære 

som han giorde widh mik thæræ. [805] som han giorde widh mik thære 

[900] Medh sorgh stodh iach ther then langa nat. [m]edh sorgh stodh iag ther then langæ nat 

Mith ørs ledde han thæden brath; [m]ith ørss ledde han thædhen brath 

iach matte tha stigha a hans bak; [ia]g matthe tha stighæ a hans bak 

han bant mik wtan allæ sak [h]an banth mik wthan allæ sakt 

mina føter vndher hæstens qwidh [810] minæ føther wnder hæstens qwidhæ 

[905]  - tolikit ær vndha manna sidh - [t]olikit ær ondæ manne sidh 

och swa mina hender;  

thet giorde han alt j sender.  

Tha han haffde giort thenne qwidhæ [th]a han haffde giorth thenne qwidhæ 

han løste the frv och badh hona ridhæ: [han] løste thenne ffrv ok badh hona ridhæ 

[910] Thu ma ridhæ hwart liker tik;  

thenne riddar skal følgiæ mik.  

                                                           
40 Ordet at står ovanför raden. 
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The ædlæ frv ey wilde sik [the] ædlæ ffrv ey wilde sigh 

for henne tokt skiliæ widh mik [815] [for] henne thok ath skiliæ wider mik 

før æn hon matte wisso fanga [før] æn hon matthe wissa fanga 

[915] huru mith mall kunde ganga. [hur]w mith mall kunde gangha 

Han førde mik fangan, sigher iach tik, [han] førde mik fangan thet siger iak tik 

ther til, herra, j løsten mik. [ther]tiil herræ i løston mik 

Herra Frederik mælte medh sinne: [820] [herr]æ frederiik mælthæ medh sinne 

Trøsten j idher tingh at finnæ? [trø]sten i idher tingh ath finnæ 

[920] Jaa, herra, thet ma wæræ [jaa] herræ thet ma wære 

at wi finnom them æn hæræ. [at w]i finnom them æn hæræ 

Han thog then frva mantoll aa; [...] ffrv thok sin mantell aa 

 (491) 

til hertigh Frederik mælte tha: [825] tiill hertigh frederik han mælte tha 

Wi wilom ey lengdher bidhæ, wi wilom ey lengher bidhæ 

[925] wi wilom genast ridhæ. wij wilom genasth riidhæ 

Tha the haffdo ridhit enæ stunta riidh tha the haffde ridhit enæ stuntæ riidh 

tha wart swa mørkt om natta tiidh tha warth swa mørkt om natte tiidh 

ath the skulde bidhæ ther [830] Ath the skulde bidhæ ther 

til daghen ater komen ær. Til daghen ather komen ær 

[930] arlla om morghon han thæden foor arlla om morganom han thædis foor 

och følgde samma fotspor ok følgde saman fothspor 

ther the haffde førre ridhit aa ther the haffde førre ridhit aa 

til then engh iach sagde j fra; [835] tiil then engh iagh sagde i ffra 

han sin wapn ther all fan han sin wapen ther all fan 

[935] och wæmptis tha then ædlæ man. ok wæmptis tha then ædlæ man 

Swa mælte tha Gaymorin: Swa mælthe tha gaymorin 

Gudh for allæ nadhæ sin gud for allæ nade sin 

giffui honum lykkæ at walda [840] giffvi honum lykke ath waldhæ 

ther mik halp liffuit behalda! ther mik halp liffued behaldhæ 

(430)  

[940] Wiste iach hwar thet mondhe wæræ wiste iach hwar thet mode wære 

ther mik hauer hulpit hæræ, ther mik haffuer hulpit hære 

thet toghe iach for rikæ gaffuæ; thet thoghe iagh for riikæ gaffuæ 

hans wilde iach gernæ haffuæ. [845] Hans wilde iagh gernæ haffuæ 

Laten mik ey lengger lethæ llaten mik ey41 lengher lethæ 

[945] at withæ idhert nampn hwat j hetæ! at withæ idhert nampn hwat i hetha 

Tha swarade honum then herra riik: Tha swarade honum then herræ riik 

Jach wil gernæ berættæ tik: Jagh wil gernæ berætte tiik 

aff Normandia hertigh Frederik [850] Aff normandia hertigh frederiik 

Hon kyste honum swa liuffuelik hon kysthæ honum swa liuffuelik 

[950] och thedde honum sidhen ther och thedde honum sidhen ther 

aff hwat slækt han komen ær. aff hwath slækt han komen ær 

Within thet for sannindh her, within thet for sannindh her 

konungen aff England min fader ær. [855] konungen aff engeland min fader ær 

Tha mælte om then hertig godhe: tha mælthe och then hertig gode 

[955] Han ær och min fadher brodhe. han er oc42 min fadher brodhe 

Æn mælte hertigh Frederik: æn mælthe hertugh frederiik 

Thet sigher iach medh sanno tik, thet siger iagh medh sanno tiik 

wil iach idher tiænæ medh allom mina mugha [860] wil iag idher tiæne medh allmin mogh[a] 

                                                           
41 Ordet ey står ovanför raden. 
42 Ordet oc står ovanför raden. 
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for liuffhet iach bær til thenne frvgha; for liuffhet iag bær for thenne ffrvgh[a] 

[960] thet ær xij aar och æn mere thet ær xij aar och æn mere 

 (492) 

iach henne saa och frvr flere Jach hænne swa och ffrver flere 

j England medh fadher sin; j engelandh meth fadher sin 

nw forgaar henne rødhæ kin [865] Nw forgaar henne rødhe kin 

at iach idher næpligæ kennæ ma. At iagh idher næplighæ kennæ ma 

[965] Frv bolaphir, iach sigher swa, ffrv belæphir iagh sigher saa 

nw skulen j gøræ thet iach ider bidher, nw skulen i gøre thet iagh idher bider 

herra Gaymorin och swa idher: herræ gaymorin och swa idher 

mith landh thet ligger her nær, [870] mith landh ligger hær nær 

thit skulen j ridhæ och dweliæs ther thith skullen i ridhæ ok dwæliæs ther 

[970] enæ stund och haffua maka; enæ stund och haffuæ makæ 

idher skal enkte wættæ saka. idher skall enkte wættæ saka 

Gudh thakke idher for idher æræ, gud thakke ider for idher ære 

at thetta sin ma thet ey wæræ, [875] ath thetta sin ma thet ey wære 

thy at iach warder gæst thi ath iag war-her43 gæsth 

[975] j Leydhos om stunta fræst; j leydhos om stuntæ fræsth 

mellan England och Britan mellan engelandh och britan 

a en gansk fagher plan; a en ganske fagher plan 

man ma ther see faghra skara [880] man ma thre see fagre skara 

the aff Britania fara, the aff britaniæ faræ 

[980] mangan stoltan franzoos  

ther frome æru och korteis;  

thet komber och aff Englandh thæræ thet komber och aff engeland thæræ 

och swa the aff Yrlandh æræ; och swa the aff yrland æræ 

ther komber och thet kompanj [t]her komber och thet kompani 

[985] aff the siøuælæ æru the frij; [885] [a]ff the siønæle ærw the frij 

ther komma, iach sigher medh skæll, [t]her kommæ iagh sigher medh skæll 

the mik margha kennæ wæl; [th]e mik margha kennæ wæll 

(431) 
 

thet ær lango sidhen the mik saa [thet] er langhæ sidhen the mik saa 

eller nokot wættæ til mik fra, [el]ler nokoth withæ mik ther fra 

[990] siæx aar thet ær eller och mer [890] [siæx] aar och en mer 

sidhen thet iach heman redh. [s]idhen iagh heman redh 

Nw ær mik wardhit swa til modha [nw] er mik wardhit swa til modæ 

at iach nødugh storligh lothe [at] iag nødugh storligh lothe 

at iach aat thetta sinne [at] iag i thetta sinne 

[995] skulle thet torney ey finnæ; [895] [sku]lle thet torney ey finne 

wi moghom ey lenger bidhæ, [wi] noghom ey lenger ath bidhæ 

wi wilom til landhæ ridhæ, [w]i wilom tiill lande riidhæ 

thenne frv och swa iach, [t]henne ffrv och swa iagh 

ther wi moghom haffua mak; [t]her wi magham haffuæ mak 

[1000] min fadher weth ther enkte til, [900] [min] fadher weth ther enkte tiil 

 
(493) 

at iach ær gifft, iach sighiæ wil. ath iagh er gifft och sighiæ will 

Tha hertigh Frederik thet forstodh tha hertigh frederiik thet forstodh 

tha mælte om then riddare godh: tha mælte om then ridder godh 

                                                           
43 Bläckfläck mellan r och h. 
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Gudh ma mith landh bewara, gud ma mith landh bewaræ 

[1005] iach wil til thet torney fara. [905] jag wil til thet torney ath faræ 

Thet ær mik liufft, sagde Gaymorin, thet ær mik liiff sagde gaymorin 

war gudhi wæl komen, kære win! war gudi wel komin min kære wijn 

her ær idher wæl kunnokt thenne ledh? idher wel kunnokt thenne ledh 

Jaa, then wægh iach hingat redh, jag then wægh jagh hinghat redh 

[1010] han skulom wi hæden faræ, [910] han skulom wi hædhen faræ 

tha wardom wi raskeliga wara tha wardhom wi raskelighæ waræ 

eth hws wi skulom j herbergæ j nat; eth hwss wi skulom i herberghæ i nath 

os warder ther enkte fath. oss wordher ther enkte a faat 

The borgh heter barmondauth, the borgh heth barmomdanth 

[1015] thet witin wisseligæ for sant; [915] thet sigher iagh idher for santh 

hon ær stark och owinnelik. Hon ær stark och owinneligh 

Greffue Askalias, en herra rik, greffue askalias en herræ rik 

han ægher then borgh och fæstæ, han ægher then borgh och fæsthæ 

ther wi j apton skulom gæstæ; ther wi j apton skulom gæsthæ 

[1020] han badh mik tha iach thæden redh, [920] han badh mik tha iagh thæd redh 

iach skulde latha engeledh jag skulde lathe engeledh 

samma wæghen ater ridhæ; samma wæghen ather ridhæ 

han wilde mik ther hemme bidhæ. han wilde mik ther hemmæ bidhæ 

Daghen fast at qwældin ledh; Daghen fast ath qwælden ledh 

[1025] tha han wth aff skogen redh, [925] tha han wth aff skoghen redh 

han tha gensten hwsit saa han tha genstan hwsseth saa 

thet iach hauer førre sakt j fra. thet iagh haffuer førre sakt i ffra 

The herbergadhæ then nat thæræ the herbergade then nath thære 

och wartho wndfangnæ medh æræ; och wortho wnfangnæ medh ære 

[1030] man skop them allæ nadhæ [930] man skop them allæ nadhe 

til dryk och ætendh badhæ, tiil dryk och ætendhæ badhæ 

(432)  

ther til kalz och gaman ther tiil kalz och gaman 

then qwældh the satho saman. then qwældh the satho saman 

Tha thet ætendh en endhæ fik tha thet ætrndh en ændhæ fik 

[1035] j en rosen gardh then herra gik [935] J en rosen gardh then herræ gik 

och hans husfru the klara, och hans hustrva the klare 

ther sinæ thokt kunde wæl beuaræ, ther sinæ thokt kunde wel beware 

och hans stolta døtter twa; ok hans stolthæ døtther twa 

 (494) 

frw bolaphir hon giorde och swa. ffrw bolæphn hon giorde och swa 

[1040] Man bar them badhæ miødh och wiin. [940] man bar them badha miødh och wiin 

Husbonden mælte tilGaymorin: husbondhen mælthe til gaymorin 

Huru haffuer thet standit medh tik hurw haffuer thet stondhit medh tik 

sidhen j fooren borth fra mik? sidhen i fooren borth i ffra mik 

Iach haffuer sidhen hafft myken mødhæ Jagh haffuer sidhen hafft myken mødhe 

[1045] och stora angist for mina dødhæ, [945] och stor angisth for myn dødhe 

swa at aldre kom mik til handa ath aldre kom mik swa tiil hande 

nokot sin før tolik wandha, Nokoth sin for tholik wandhe 

och sagde honum alla ledh och sagde honum allæ ledh 

huru honum war j skogen skedh och hurw honum war i skoghen skedh 

[1050] och thet han giorde wæl [950] och han giorde wæll 

han slo then storæ rese j hæll. Ath han slo then store rese i hæll 

Wæl ær mik thet ær swa gangit; wæll ær mik ath thet ær swa ganghit 

swa godhæ gæstæ iach haffuer fangit swa gode gæsther iag haffuer fanghit 



78 

 

j haffuin mik æræt j manga stykke j haffuin mik æræt i mange stykke 

[1055] och løst en deell aff min olykkæ, [955] och løsth en deell aff myn olykke 

mælte tha then greffue riik mælthe tha then greffue riik 

widher hertigh Frederik. widher hertigh frederiik 

Then rese giorde mik alla stunda then rese giorde mik allæ stwndhæ 

och tolik mødhæ j alla lunda och tholik mødhæ i allæ lwndhæ 

[1060] Hans husfrv hørde ther pa, [960] [h]ans hustrv hørde ther paa 

swa iæmmerlik græth hon tha, [s]wa iemmerligh græth hon tha 

och swa hans døtter badhæ, [o]ch swa hans døtther badhe 

swa at the haffde engæ nadhæ. [s]wa ath the haffde enghæ nadhe 

Greffuen mælte til gæste sin: [gr]effuen mælthe tiil gæste sin 

[1065] J within thet ey, min kære win, [965] [j] within thet ey min kire win 

hwat olykkæ mik ær for sniman [h]wath olykk mik er forsniman 

skeedh j stuntan timan. [skeed]h i stuntan thiman 

J torffuen, herra, ey vndra pa [j to]rffuen herræ ey wnder pa 

at the frvr grætæ swa [at]h the ffrvr græthe swa 

[1070] och thet iach sielff swa sørgendæ æræ [970] [och] thet iagh sielffuer swa sørgende ære 

och mik swa saræ for idher kæræ. [och] mik swa sare for idher kære 

Iach atte en son, en vngan man - [iach] atte en son en wngan man 

iach sigher thet idher a mina san [iach] sigher thet idher a minæ san 

at thet ær engin herra swa riik [at] thet ær enghen herræ swa riik 

[1075] han matte medh æræ joo frøgdæ sik [975] [han m]atthe medh ære ioo frøgde siik 

hwar then tiidh man skulde han see, [hw]ar then tiidh han man skulde honum see 

hans hiærtæ matte aff gledi lee; [hans] hiærthæ matthe aff glædi lee 

 (495) 

han war høfffuisk for wtan kiiff, han war høffvisk for wthan kiiff 

eth heladhæ aff sith eyghit liiff, eth helade aff sith eyghit liiff 

(433)  

[1080] ther til mildh och øffridh wiis; [980] ther tiil mildh och øffrit wiis 

aff frvr och mør haffde han priis. Aff ffrvr och mør haffde han priis 

xiij aar och ey minnæ xiij aar och ey minnæ 

han riddar war før æn han foor finnæ han ridher war før æn han foor finnæ 

j thenne skogh a æuyntyr, i thenne skogh a æwintyr 

[1085] the honum warthog alt offdyr. [985] the honum wortho alth affdyr 

Han haffde ey full xx aar han haffde ey full xx aar 

tha han riddar slaghen war. tha han tiil ridder slaghen war 

Tha mik war sakt at han bort redh tha mik war sakt ath han bort redh 

jach wiiste a then samma leedh Jagh wiisthe a then samma ledh 

[1090] mina riddara och swenæ; [990] mina riiddare och swenæ 

the wartho alt off senæ; the wortho alth aff senæ 

han war swa lankt them komen fra han war swa lankt them komen i ffra 

at engin thera matte honum na. Ath engin theræ matte honum na 

Tha warthog the waræ a en liidh tha worthe the ware a en liidh 

[1095] hwar han medh resen hiolt en stridh [995] hwar han medh resen haffde en stridh 

och sagho thet resen honum nider sloogh och sagho ath resen honum nider slogh 

medh the stora stang han drogh, medh the stora stangh han drogh 

swa at han genast dødher laa; swa han genstan dødher laa 

the matte honum ey hiælpæ tha. the matte honum ey hielpa tha 

[1100] Aldre war føth eth renare liiff [1000] Aldre war føth eth renare wiiff 

nokon thimæ aff nokot wiiff, Naghen tiid aff qvinuæ liif 

mælte hans fadher medh gratande thara mælte hans fadher medh græthande th[ara] 

och sukkade halla sara, och sukkade hallæ sare 
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sinæ hender opta wreedh sinæ hendher optæ wredh 

[1105] och kerdhe sik swa margaleedh. [1005] och kerde sigh swa margaledh 

The xl riddaræ iach haffde wt send the xl riddære iagh haffuer wt sen[d] 

wartho allæ aff honum skemdh; the worthæ allæ aff honum skend 

han sloo them allæ saman j hæll han slo them allæ saman i hæll 

then store rese giorde ey wæll then store rese giorde ey wæll 

[1110] swa at aldre en aff allom them [1010] swa at44 aldre en aff them 

kom ater tha til min hem tha kom athre tiil min hem 

for wtan twe, the wartho saræ, for wthan twe the wortho sare 

ther mik thesse tiidendhæ baræ. som mik the tiidendæ bare 

lathen faræ idhræ qwidhæ lathen fara idhera qwidhæ 

[1115] och gørin idher kaat och bildæ; [1015] och gørin ider kaath ok blide 

thet ær thet aldre bæstæ, thet er thet aldre bæsthæ 

 (496) 

mælte hans godhæ gæstæ. mælte hans godhe gæsthæ 

Lathen idher ey mere ther effter thra lather ider ey mere ther epther thra 

ther j maghen aldre ater faa! ther i maghen aldre ather faa 

[1120] J torffuen ey mere om kære; [1020] i torffuen ey mere om kære 

han ær wæghen medh æræ, han er slaghun medh ære 

thy at han then rese sloo j hæll thy at han then rese slo i hæll 

ther idher giorde thenne oskæll. ther idher giorde thenne oskæll 

Honum thakkade riddaræ och swena badhæ honum thakkade reddere ok swenæ bade 

[1125] the giordhe them sidhen gladhæ. [1025] the giorde honum sidhen gladhæ 

(434)  

Os dugher ey ther effter langa oss dugher ey ther epther langæ 

ther wi moghom aldrik ater fanga. ther wi moghom aldrik ather fangæ 

The lotho fara all hiærtans qwidhæ, the lotho ffara all hiærthans qwidæ 

kalzadho mangt och giordo sik blidæ; kalzadho mangt och giorde sik blide 

[1130] then qwældh the ther satho saman [1030] then qwældh ther the satho saman 

tha haffde the ther høgelik gaman. tha haffde the ther høgelik gaman 

The hwiltos ther then sama nath; the hwilte thet the sama nath 

om morghonen ridho the thæden brat, om morganom rido the thædhen brath 

mædhen husbonden laa och haffde nadhe, mædhen husbondhen la ok hade nade 

[1135] the fru och the riddaræ badhæ. [1035] the ffru och the riddære badhæ 

Herra Gaymorin sik fore redh, herræ gaymorin sigh fore redh 

thy honum war kunnokt wæl then ledh thy honum war kunnokt wæl then ledh 

och bætter war honum kunnokt thæræ  

æn hertigh Frederik monde wæræ.  

[1140] Tha mælte then hertigh dyræ: [t]ha mælthe then hertig dyræ 

Sighin æuentyræ [si]ghin oss æwvntyre 

ther os til skemptan matte wæræ [1040] [th]er oss til skemptan matthe wære 

mædhen wi swa ridhæ hæræ, [m]ædhen wi swa ridhæ hæræ 

min kære wen Gaymorin, [m]in kære wen gaymorin 

[1145] hwat idher ær thimppt nokot sin. [h]wath ider ær thimpt nokot sin 

Iach kan idher ey ther aff sighia [j]agh kan idher ther ey aff sighiæ 

hwat mik ær timat, thy ma iach tighia; [1045] [hw]ath mik er thimat ma iak ey tighæ 

thok timadhe mik eth sin iach bort redh [thok] timade mik eth sin iag borth redh 

iach kom j en skogh war bredh [ja]gh kom i en skogh war w45 bredh 

[1150] mellan Skotta- och Englandh; [m]ellan skottæ och engelandh 

                                                           
44 Ordet at står ovanför raden. 
45 Så i handskriften. 
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iach fan eth lithit bærgh aff sandh. [ja]gh fan eth lithit bergh aff sandh 

Ther sath en frv ømkelik [1050] [th]er sath en ffrv ømkælik 

hon haffde en dødhen riddare hoos sik, [hon] haffde en dødhen ridder hoss sik 

ther tha war nyligh slaghen j hæll; [ther] tha war nyligh slaghen i hæll 

[1155] hon wnthe honum aff hiærtæt wæl; [hon w]nthe honum aff hiærthat wæll 

widher sith brist hon thrykte han [widh]er sith brysth hon trykthe h46 han 

 (497) 

och kystæ optæ then dødhæ man; [1055] ok kysthæ optæ then dødhe man 

hon øpte fast medh harda skrij: hon optæ fasth medh harde skrii 

at hon war fødh och sagde awi Ath hon war fødh och sagde awi 

[1160] thet iach nw ey døyæ maa, thet iag nw ey døya ma 

nw ware mik thimen døø pa! nw waræ mik thimen døø pa 

Hon kerdhe sik swa sare [1060] hon kerdhe sigh swa saræ 

medh gratande bæskæ tharæ; medh gratande bæskæ thare 

henne klædher waro medh blodhit strødhæ henne klædher waro medh blodhit strødhæ 

[1165] och swa henne kiinne rødhæ. och swa henne kiinne rødhe 

Tha iach the frua sithiande saa tha iag the ffrua sithiande saa 

iach sporde henne hwi thet war swa [1065] Jag sporde henne hwi thet war swa 

at then riddare war slaghen j hæll ath then riidder war slaghun i hæll 

ther hon wnthe aff hiærtat wæl. ther hon wnthe aff hiærthat wæll 

[1170] Thet haffuer mik giorth en myken man thet haffuer miik giorth en myken man 

then iach ekke nempna kan. then iagh ekke nempnæ kan 

(435)  

Jach wilde effter honum ridhæ; [1070] Jagh wildæ epther riidhæ 

the fru badh mik bidhæ. the ffru badh mik bidhæ 

och sagde ney, min kæræ herra, och sagde ney min kiære herræ 

[1175] han ær idher alt offiærre, han er idher alth offiærre 

j moghin han ey finnæ j maghan han ey finnæ 

j xv milæ at thessæ sinnæ; [1075] i xv milæ ath thessæ sinnæ 

thy bidher iach idher for frur æræ, thy bider iagh idher for ffrur ære 

hielpin mik mædhen j ærin hæræ hielpin mik mædhen i ære hære 

[1180] at iach matte komma til landha ath iag matte kommæ tiil lande 

och frælsen mik aff thenne wanda. och frælsen mik aff thenne wandæ 

Wi toghom then dødhæ man ther laa, [1080] wi thogom then døde man ther laa 

frvn och iach wi giordom swa, ffrun och iag wi giordhom saa 

førdhom han thæden som wi matte førdhom han thædhen hwat wi matthe 

[1185] thiit the frua hemman atte. thiid the ffru hemmæ atte 

Iach spordhe the fru swa innerlik: Jagh sporde the ffru swa innerligh 

Hwat heth thenne riddar riik? [1085] hwath heth thenne riiddar rik 

Hon swarade: Han het Lifant, hon swarade han heth liiffanth 

en hertigh wt aff Yrlandh. en hertig wth aff yrlandh 

[1190] Thy ma iach sørghiæ, arma wiiff, thy ma iagh sørghiæ arme wiif 

at iach swa bradelik miste hans liiff; Ath iag swa bradelig mistæ hans liiff 

swa ømkelik iach far hær, [1090] swa ømkelik far iagh hær 

min modher brodher konung ær, myn modher brodher konungh ær 

wældugh ower Yrlandh; wældug øffuer yrlandh 

 (498) 

[1195] the tiænæ allæ til hans handh. the tiænæ allæ tiil hans hand 

                                                           
46 Bläckfleck på h:et i handskriften. 
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Mith nampn wil iach ey lønæ: mith nampn wil iagh ey lønæ 

iach kallas Arilla skønæ. [1095] Jagh kallas arillæ skønæ 

Thæs bidher iach idher swa innerlik thæs bidher iagh ider swa innerligh 

atj wilden ey skilias widh mik Ath i wilden ey skilias wid mik 

[1200] før æn thenne skogh far ændæ; før æn thenne skogh for ændhæ 

allæ mina sorgh maghen j forwendæ. allæ minæ sorgh maghen i forwændæ 

Gaar thet effter minom wilia [1100] gaar thet epther minom wiliæ 

iach wil idher ey widh mik Jagh wil idher ey wider mik skiliæ 

før æn j komen thæræ for æn i komen thære 

[1205] j wilin gernæ wæræ. j wilen gernæ wæræ 

Wi ridhom war wægh thæden brath wi ridhom war wægh thædhen brath 

och kommom æn om samma nath [1105] och kommæ æn om saman nath 

j en stadh ther fore os laa. medh all the tingh iagh kunde rade 

Husbonden kom och mælte swa: husbonden skipade oss alle nadhe 

[1210] J ærin wæl kompne badhæ. j en stadh ther fore oss laa 

Han skipade os ræth alla nadhæ. husbonden kom wth sagde swa 

Medh all the tingh iach kunde radha [1110] j ærin well kompne badhe 

wi mattom the frv ey gøræ glada. wi matthom the ffru ey gøre glade 

Arlla om morghon dagher war liws Arllæ om morghon dagher war liws 

[1215] en wagn kom redho til thet hws, en wagn kom redho til thet hwss 

ther wi then riddar lagdom pa; ther wi then riddar lagdho pa 

husbonden os skipade swenna twa [1115] husbondhen skipade os swene twa 

och iiij godhæ hæstæ [o]ch iiij gode hæsthæ 

(436)  

fore wagnen skulde fæstæ. [f]ore wagnen skulde fæsthæ 

[1220] Wi foorom thæden hwat wi maa wi foorom thæden hwat wi maa 

then genast wægh til Jrlandh laa. [t]hen genast wægh tiil yrlandh laa 

Hans ørs behiolt husbonden thæræ [1120] [h]ans ørss behiolth husbonden thære 

for then kost wi forterdhom thæræ. [for] then kosth wi forterdhom thæræ 

Tha twe dagha forgagne waræ [tha] daghe twe forgagne ware 

[1225] tha hørdhom wi j Yrlandh faræ tha hørdhom wi i yrland fara 

riddara och frvr gratha Riddare ok ffrvr ath grathæ 

och swa harmeligæ latha [1125] och swa harmelighæ ath lathæ 

badhe then arme och swa then rikæ bade the fatighæ och swa the riikæ 

kæræ them harmelikæ. kære them hardelighæ 

[1230] Han warth begraffuen medh mykyn æræ han warth begraffuen medh myken ære 

medh alt thet folk ther monde wæræ. [medh] alth thet folk ther monde wære 

Iach wilde ther ey lenger bidhæ [1130] [iach] wilde ther ey lengher bidhæ 

 (499) 

och beddis orloff thæden ridhæ. Jagh beddis orloff thædhen ridhæ 

Konungen wilde engelundh konungh wilde engelund 

[1235] at iach skulde ridhæ j then stundh: ath iag skulde ridæ i then stvnd 

J skulen bidhæ atta dagha; j bidhæ skulen atte daghæ 

man skal idher skipa alla nadha; [1135] man skall idher skipa allæ nadhe 

j haffuen fore ware saka j haffven fore ware saka 

giorth idher stor omaka, giorth idher storth omakæ 

[1240] thy wiliom wi medh landh och rike thy wilom wi medh land ok rike 

tiænæ idher ærlikæ. tiæne idher ærlighæ 

The plægade mik wæl j thera stund; [1140] the plægade mik wæl i therræ stundh 

tha warth mik annor tiidhende kund, tha warth mik annen thiiddis fundh 

at konungen atte dotter en, ath konungen atte dotther en 

[1245] the wænist ther solen a sken; the wænisth ther solen aa sken 
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hon war pa eth fæstæ, hon war pa eth fæsthæ 

hona sagho ey frænder, ey næstæ; [1145] hono sagde ey frændher næsthe 

frvr och jumfrvr ware henne nær ffrvr och iomffrvr ware henne nær 

swa at engin annar komber thær; swa ath engin annan komber ther 

[1250] tha konungen lyste hona see tha konungen lysthe honæ see 

han ganger thit medh frvr thre; han ganger til medh ffrvr thre 

drøtningen medh honum gar; [1150] drøtningen medh honum gaar 

tha haffde the møø wæl xv aar; tha haffde the møø xv aar 

the wænist ær the jumffrv godh the wænisth ær the iomffrv godh 

[1255] ther ee war fødh aff køth och blodh ther ee war fødh aff køth ok blodh 

och nokor man weth liffuæ; och nokor man liffvæ 

han wil hona engom giffuæ; [1155] han wil honæ engin man ath giffuæ 

han atte ey barn j werldinne flere, han atte ey barn i werldinne flere 

thy ælskade han hona thæs mere. thy ælskade han hona thæs mere 

[1260] Tha huxadhe hertigh Frederik tha huxadhe hertigh frederiik 

hemmelik mædher sik hemæligh medh sielffuon sik 

a sith godhæ finger gull [1160] A sith gode finger gull 

som han haffde j hiærtat hull: Som han haffde i hiærtat hull 

Gudh ma mik æn the lykko giffuæ, gud ma mik æn the lykko giffvæ 

[1265] hon warder min win om iach ma liffuæ. hon wordher min wen om iag kan liff[uæ] 

The ridho thæden hwat hwar forma the ridho thæden hwat hwar forma 

til en stadh heth Barna; [1165] tiil en stadh heth barna 

(437)  

ther eth torney waræ skal; ther eth torney ware skall 

man findher ther maningh vnder fall; man finder ther magin mannigh wnder fa[ll] 

[1270] folk ær mykit komit thær folk ær komit myket thær 

 (500) 

aff fiærre landh och swa nær. Aff fiærre landh och swa nær 

Then tredhie dagh the kommo thære [1170] then tredhie dagh the kommæ thære 

tha skal thet torney gangande wære; tha skall thet torney gangande wære 

then store stadh war ower all then store stadh war offuer all 

[1275] herberghat badhæ bergh och dall; herbergat badhe bergdh ok dall 

the widhæ gatha badhæ bredh och lang the withæ gathe bade bredh ok langh 

a them war swa mykit trangh [1175] A them war swa myketh trangh 

aff thet folk ther løpæ och gaa aff thet folk ther løpæ och gaa 

och gernæ wilde herberge faa. och gernæ wilde herberghe faa 

[1280] Herra Gaymorin tha kende herræ gaymorin tha kende 

hwar en skiolder hengde hwar en skioldher hengde 

aff hans eyghit fædernis riik; [1180] aff hans eyghit fædernis riik 

thit redh the frva och hertigh Frederik. thit redh the ffrv och hertigh frederiik 

her skulom wi inføræ  

[1285] wi see then liffuæ wnder them æræ  

man skall os ther plæghæ wæl man skall oss her plægæ wæll 

och gøræ mang høffuelik skæll. och gøre mang47 høffueligh skæll 

The ridho fore the portæ storæ; the rido fore the portæ strore 

iærnlenker ware ther bundnæ fore [1185] jærnlenker ware ther bundnæ fore 

[1290] medh list och føgho sinne medh listh och føghe sinne 

at ther matte engin ridhæ inne ath ther matte engin ridhæ inne 

wtan then herberghit hørde till wthan then herberghit hørdhe tiill 

                                                           
47 Ordet mang står ovanför raden. 
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och the han medh sik biudhæ wil ok the han48 medh h49 sigh bivdhæ will 

Tha mælte herra Gaymorin: [1190] tha mælthe herræ gaymorin 

[1295] Lath porten opp, wi wilom her in! lath porten opp wi wilom her in 

Riddaræ kommo honum gangande igen, [R]idder komme honum gangande ighen 

medh them swa margh stolt en swen; [m]edh them swa mark stolt en swen 

the kende hans skiold ful gørla [th]e kende hans skioldh ful gørlæ 

han a sinom arme førdhe, [1195] [h]an a sinom arme førde 

[1300] konungxens wapen aff Skottlandh. [k]onungxens wapen aff skottlandh 

Wæl ær os the gledi her komber til hand [w]el er oss the glædi her komber til hand 

at min herra Gaymorin [a]th min herræ gaymorin 

ather komber hem til siin. [ater] komber hem tiill siin 

The lupo allæ raskelik. [1200] [the l]upo allæ raskeligh 

[1305] badhæ them gudhi wæl komin waræ j 

himerik50 

[badhæ] them gud war wel komnæ i himmeriik 

och allæ them ther fore æræ [och] allæ them ther fore ære 

och dwelias mædhen idher lyster hæræ; [?]th dwelias mædhen idher lysther hære 

wæl ær os wi haffwom idher ater fangit [w]ell ær oss wi haffuom idher ater fangit 

ther os haffuer lenge effter langhit. [1205] [th]er oss haffuer langhe epther langhit 

[1310] The riddaræ och swenæ ther ware jnne [th]e ridder och swene ther ware inne 

wndfingo the frv medh føgho sinne; [wn]finghe the ffrv medh fødhe sinne 

en swen moth herra Gaymorin rendæ, [en] swen moth herre gaymorin rendhæ 

(438) (501) 

han honum gørlæ kendæ; han honum gørlæ kendæ 

han haffde honum førre tiænth, [1210] han haffde honum førre thiænth, 

[1315] thokt och æro aff honum kenth; thokt och æræ aff honum kenth 

han halp honum aff ørssit nidher: han halp honum aff ørsset nidher 

Wæl ær mik iach haffuer funnit idher wæll er mik at iagh haffuer funnit idher 

ther all min gledhi och lykkæ a stær,  

atj ærin nw helbrøgdæ hær.  

[1320] The leddho the herra och frvr badhæ the leddo the herræ och ffrvr badhe 

j eth herberghe, och skopo them nadhæ; [1215] j eth herberghe ok skipade them nadhe 

man bar in fore the herra tha man bar in fore the herræ tha 

rikæ klædhæ the skuldo j ga: Rikæ klæde the skulde i gaa 

the thogo the herra theræ wapen fra the thogo theræ herræ wapen i fra 

[1325] och lotho them sidhen sithiæ gaa; och lotho them sidhen sithiæ gaa 

wiin och miødh man fore them bar [1220] wiin och miødh man fore them bar 

j dyræ och køsteligh kar. j dyræ ok køsteligh kaar 

Herra Gaymorin badh mere herræ gaymorin badh mere 

then swen sin wapn redhæ, then swen sith wapn redhæ 

[1330] Hwat then herra gøræ badh hwath then herre gøre badh 

giordis alt j samma stadh. [1225] giordis alth i samma stadh 

Wilin j høræ mere? wilin i høre mere 

Ther kom folk alt flere; ther kom folk alth flere 

ther kom j then samma stadh ther kom i then samma stadh 

[1335] margh en stolt riddar gladh margh en stolt riddar gladh 

aff hertigh Frederikx kompani, [1230] Aff hertigh frederiikis kompannj 

the wt ware farne aff Normandi. ther wth ware farne aff normandi 

Gaymorin mælte thære: Gaymorin mælthe mere 

Huru nær mono Beniandh wære? hurw nær mon baniandh wære 

                                                           
48 Ordet han står ovanför raden. 
49 Genomstruket h, så i handskriften. 
50 Ordet tillhör rad 1305, därför ingår raden inte i räkningen. 
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[1340] Han ær ey hæden enæ milæ. han er ey hædhen enæ milæ 

Wi torffuom ey lenger hwilæ [1235] wi torffvom ey lenger hwilæ 

wtan genast moth honum ridhæ wthan genasth moth honum ridhæ 

och faa mæn hemme bidhæ. och faa mæn hemæ bidhæ 

The drogho the rikaste klæder aa the drogho the rikaste klæder aa 

[1345] ther man ee medh øgon saa ther man ee medh øghon saa 

och ridho sidhen allæ thære, [1240] och ridho sidhen allæ thære 

wndfingo han medh myken ære. wnfingho han medh myken ære 

The helsadho han at samma siin the helsadho han51 ath saman siin 

och følgdo honum j staden in. och følgde honum i stadhen in 

[1350] Wm the herra war mykit trangh; om the herræ war myken trangh 

the lekare giordo swa mykit bangh; [1245] the lekare giorde swa myket bangh 

wæghen thykte them ey waræ lang wæghen thykke them ey ware langh 

fore marghan mæsterligan sang fore marghan mæsterlighen sangh 

 (502) 

bolaphir the drøtning rikæ boliæhir52 the drøtningh rikæ 

[1355] warth wndfangin riddarlikæ warth wnfangin hedherlighæ 

genæst hon then hertigh saa [1250] genstan hon then hertigh saa 

ther iach haffuer før sakt j fra ther iagh haffuer før sakt iffra 

ther kommin war aff skotlandh ther kommin war aff skottlandh 

then herra han heth beniandh then herræ heth bamandh 

[1360] Then storæ stadh, the rika fæste then store stadh aff rikæ fæsthe 

herbærgadho manga stolta gæstæ, [1255] herberghado mange stolthæ gæsthæ 

the thiit til torney mondho fara the thiith tiill torney monde fare 

Medh riddarligha skara; medh raddherlik skare 

(439)  

kommo ther allæ wegnæ, komme ther allæ wægnæ 

[1365] the iach endell wil nempnæ. the iagh endell wil nempnæ 

Beniandh, then hertigh riik, [1260] beniandh then hertigh riik 

hundradhe riddara han haffde medh sik. hwndradhe riddære han haffde medh sik 

Ther førde konungen aff englændh ther førde konunghen aff engelandh 

iij hundrath riddaræ medh æro kendh iii hundrade ridder ok wereande hans 

[1370] Skal iach sighiæ mere? skall iagh sighiæ mere 

Herra Arrik førde æn flere [1265] herræ arrik førdhe flere 

æn thry hudrad tøstergala Æn thry hundrad tøsthergalæ 

the widher femora kundo tala; the widher femoro kundo talæ 

ther kom aff Frankariike ther kom aff frankeriike 

[1375] then stolte konungh rike; [t]hen stolthæ konungh rike 

siex hundrat riddara førde han en [1270] [si]ex hwndrat førde then konung æn 

ther til margan stoltan swen [t]her til mangen stolth en swen 

alt thet gambla kompanj [a]lth thet gamblæ kompanj 

medh konung artus fordhom war frij medh konung artus fordom war frij 

[1380] Herra Meliz aff Tenabrok [herr]æ meliz aff tenebrok 

han haffde en rødhæn wapn rok; [1275] [h]an haffde en rødhen wapn rok 

ther kom och herra Gauian [ther] kom och herræ gavian 

ther sinæ tokt wæl gømæ kan; [ther] sinæ thok well gømækan 

herra Segremors och Orillus [herra] segemors och orillvs 

[1385] kommo ther ridhendæ fore thet hus, [komm]e ther ridhande fore thet huss 

En riddare leek medh mykyn gaman [1280] [e]n ridder leek medh mykyn gaman 
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war byriat then qwæld the kommo saman; [w]ar byriath then qwældh wi kommæ saman 

ther waro skapt bruten stark [t]her wortho skapt bruten stark 

j stykke then qwældh pa the mark; [j] stvkke then qwældh pa then mark 

[1390] hwar ther a æuintyr wilde komma [h]war ther a ævintyr wilde kommæ 

 (503) 

ther matte han forsøkiæ sin fromma. [1285] ther matthe han forsøkiæ sin frommæ 

Aff enom dyst iach sigher fra aff enom dysth iagh sigher i ffra 

ther man om then qwælden saa, ther man om then qwælden saa 

han giorde konungh Gaymorin han giorde konungh gaymarin 

[1395] widh greffuæ Leuitz aff Pwenzin widh greffue leuitz aff pawenzin 

han war swa riddarlika giord [1290] han war swa riddærlik giordh 

som iach aff sakt haffuer hørth; som iagh aff sakt haffuer hørth 

ther ware lankt aff at skriffua; ther ware langth aff skriffue 

the wilde badhæ widh æro bliffua. the wilde badhe widh æro bliffuæ 

[1400] The stolta heladhe rikæ the stolthæ heladhæ rikæ 

fooro swa køstelikæ; [1295] fooro swa køsthælighæ 

thera skiolda ware rike aff gullit rødh; theræ skioldhe war rike aff gullit rødh 

hwar thera giorde androm nødh. hwar thera giorde hwar annan nødh 

Herra Gaymorin stak Leuitz tha herræ gaymoriin stark leuitz tha 

[1405] langan wægh ørssit j fra; langhan wægh ørsseth i ffra 

tha kom herra Gaffuian, [1300] tha kom herre gauian 

sin kompan Leuitz hempdis han sin kompan leuitz hempdis han 

och stak herra Gaymorin och stak herræ gaymorin 

at han fiøll wtan wiliæ sin. Ath han fioll wthan wiliæ sin 

(440)  

[1410] Tha hertigh Beniandh thetta saa tha hertig beniandh thetta saa 

at Gaymorin ther fallen laa [1305] Ath gaymorin thet fallen laa 

han rendhe swa raskelika han rendhe swa raskelikæ 

moth herra ørrik then rikæ moth herre ørrik then rikæ 

och stak hwar thera a annars skiold och stak hwar thera a annars skiold 

[1415] at glaffuian spildradis a then muldh. ath glaffuian spildiis a then moldh 

Then dyst war ridhin medh æræ; [1310] then dysth war ridhen medh ære 

hwar thera for sin kæræ hwar thera for sin kære 

wilde sin priis ther høghiæ; wilde sin priis ther høghiæ 

thet stodh them wæl til føghiæ. thet stodh them well til føghiæ 

[1420] Thera skapt gingo sundher j stykke; thera skapt gingo sunder i stykkæ 

hwar thera wil en annan fortrykke; [1315] hwar thera wil annan nidertrykke 

ther waro annor skapt til redhæ ther ware annor skapt tiil redhæ 

om the wiliæ dysteræ mere; om the wilde dystere mere 

ja, tha the skapten fingæ ja the skapten finghæ 

[1425] omaklikæ latha the saman springa ok lotho sidhen saman springh[a] 

som the plæga at gøræ [1320] Som the plæghe ath gøre 

ther owinskap wiliæ røræ ther owinskap wille røre 

 (504) 

Herra Arrik then rikæ herræ ørrik then rikæ 

stak swa riddarlikæ stak swa riddarlikæ 

[1430] then stoltæ hertigh Beniand then stolthæ hertigh beniand 

at han fiøll nidher a then sand. [1325] Ath han fioll nidhre a then sandh 

Thet saa wæl hertigh Frederik thet saa wel hertigh frederiik 

och mælte tha widh sielffuan sik: Ok mælthæ tha wid sielffuan sigh 
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Jach haffuer offlenge haldhit hær. Jagh haffuer offlenghe haldhit hær 

[1435] Han thogh thet skapt nær honum stær han thogh thet skapth nær honum stær 

och moth herra Arrik rendhe; [1330] och moth herre ørrik rendhe 

han honum gørlæ kende; han honum gørlæ kænde 

omaklik hwar annan rørde och hwar thera annan rørde 

medh the skapt the heladhe førde medh the skapt the helade førde 

[1440] swa at the gingo all j stykke; swa ath the gingo alle i stykke 

thok war thet høgelik lykkæ [1335] thok war thet høgelik lykkæ 

at them skulde enkte skadha Ath them skulde enkthe skade 

aff manga handa wadha. Aff mange handhe wadhe 

The beddis skapten flere the beddis skapten flere 

[1445] och wiliæ dysteræ mere; och wilde dystere mere 

thera swenæ som ther gingo [1340] theræ swenæ som ther gingo 

starkare skafft them fingo; starkare skapt them fingho 

the giordo kretzen widhæ; the giorde kretzen widhæ 

the heladhe saman ridhæ; [t]he helade saman ridhæ 

[1450] ther tryktis wth then rødhæ sweth -  

æuintyreth ey sannare weth;  

then engin matte finnæ [t]het engin matthe finnæ 

hwilken thera skulde winnæ. [1345] [h]wilkin thera matthe winnæ 

The dysterado lenghe wtan skadhæ; the dystæradho lenghe wtan skade 

[1455] man gaff them priis badhæ man gaff them priis badhe 

och loth them ther medh skiliæ [och] loth them ther medh skiliæ 

(441)  

moth thera eyghin wiliæ. [m]oth thera eyghin wiliæ 

Nw the herra skildo æræ [1350] [n]w the herræ skildho ære 

tha kom tudones thæræ [tha] kom tudones thære 

[1460] thit hertigh Frederik hiolt enæ [thit] hertigh frederiik hiolt enæ 

och han medh sinæ glaffuio menæ. [och] han medh sinæ glaffuio menæ 

Tha herra Frederik tudones kende [th]a hertigh frederik tudones kende 

han genæst moth honum rende; [1355] han gænæsth moth honum rendhe 

then dyst war ridhin medh æræ; [t]hen dysth war ridhen medh ære 

[1465] thok matte tudones wæræ [t]hok matthe tudones wæræ 

heldher okommen at thet sin: [h]eldher okommen ath thet sin 

han fioll ther wtan wilia sin. [h]an fioll ther wthan wiliæ sin 

 (505) 

Herra Frederik stak tudones swa [1360] Herræ frederiik stak tudones swa 

at han lankt fra ørssit laa; Ath han langkt i ffra ørsseth laa 

[1470] hans ørs loth han fara han ørss loth han fare 

och togh thæs enkte wara. ok thogh thæs enkte ware 

Nw saa man ther komma nw saa man ther kommæ 

manga riddara fromma [1365] mange riidare frommæ 

medh then stolta konung riik medh then stolthe herræ riik 

[1475] aff Englandh, man sagde mik, konungen aff engeland man sagde mik 

the ekke wilia wikæ; the icke wilde wikæ 

nw skal man thet torney likæ. nw skall man thet torney likæ 

Moth honum pa then annan sidhæ [1370] moth honum pa annan sidhæ 

monde konung aff Frankarik ridhæ; monde konungh aff frankerik ridhæ 

[1480] han foor ekke enæ, han foor ekkæ enæ 

honum følgdo riddara och swenæ honum følgde riiddare och swenæ 

medh manga stolta skara medh mange stolthæ skare 

the pa æuintyr fara. [1375] the pa æwintyr fare 
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man matte høræ en wægh swa lang matthe man høre en wægh swa langh 

[1485] aff bruten skafft swa mykit bang. Aff bruthen skapt swa mykit bangh 

Hwat skal iach mere sighiæ æn swo? hwat skall iagh mere sighiæ æn swa 

En stak och annar sloo; en stak och annor laa 

the garzuna warde thunne,  

the flyddo thæden som ther brunne.  

[1490] Ther warth marg sadhil tømpd; [1380] ther mang sadhil warth tømpd 

konungen aff England warth ey glømd, konungen aff engeland war ey glømd 

han warth til ryggiæ at wikæ, han wart tiil ryggiæ ath wikæ 

han fan ther sinæ likæ, han fan ther sinæ lykæ 

aff Frankarike margh ædhlæ man Aff frankeriike margh ædlæ man 

[1495] som wæl dyst och torney kan. [1385] som wel dysth ok torney kan 

Tha wan j then samma tiidhæ tha wan then sammæ tiidhe 

then priis a badhæ sidhæ then priis a badhe sidhæ 

aff Normandi herra Frederik; Aff normandi hertigh frederiik 

han war ther swa riddarlik, Han war ther swa riiddærlik 

(442)  

[1500] herra Gaymorin ther wærffuæ kan [1390] herræ gaymorin ther wærffue kan 

swa at allæ riddaræ prisæ han; swa ath alle riiddare prisæ han 

herra Beniandh man ther och kende. herræ beniand man ther kendhe 

Nw ær then dagh komin til ændæ; Nw ær then daghen kommen til ændha 

the ridhæ til herberghæ haffua nadhæ the ridho til herberghæ ok hade nade 

[1505] riddara och swenæ badhæ; [1395] Riddare och swenæ badhe 

the giordo sik then apton kath; the giorde sigh then apton kaath 

them war enghin glædi fath; them war enghin glædi ofath 

 (506) 

til dryk och ætændh badhæ tiil dryk och æthændh badhe 

och hafdho allæ nadhæ. och haffde allæ nadhe 

[1510] The gingo j sengh thy thet war nath; [1400] the gingo i sengh thy thet war nath 

om morghonin klæddis the herra brath; om morganom klæddis the herræ brath 

herra Frederik gik mæsso høræ herræ frederiik gik messo ath høre 

- han war swa wan førre gøræ - som han war wan førre ath gøre 

aff then helge anda, Aff then helga anda 

[1515] och wæmptis sidhen til foth och handa. [1405] och wamptis sidhen tiil footh ok hande 

Han badh til gudh j himmerik han badh tiil gud i himmeriik 

aff hugh och hiærtæ swa innerik Aff hugh och hiærtæ swa innerligh 

gømæ sik fra skadha, gømæ sigh i ffra skade 

then dagh fra last och wadha. then dagh i ffra lasth och wadhe 

[1520] Arlla om morghon solen sken [1410] arllæ om morgom solen sken 

the riddaræ wæmptos och ware ey sen. the riiddare wæmpte ok ware ey seen 

Tha the morselat haffdo tha the sig wæmpt haffdo 

thera ørs the tha kraffdo; there ørss the kraffde 

medh margha widhæ skara medh margha widhæ skare 

[1525] saa man the riddara fara; [1415] saa man the riiddare fare 

medh bambor och basun mykit bang medh bomber och basvn myket bang 

ther war gantzka mykit trangh ther war gantzskæ myketh trangh 

Til redho war først Gaymorin, tiil redho war førsth gaymorin 

ther næst herra Frederik aff Normandin; ther næsth hertigh frederik aff normandin 

[1530] herra frederik Beniand then tridhi ær, [1420] [herr]æ baniand then tridhie ær 

then stoltast riddar man wiste ther, [th]en stoltasth riddre man wisthæ thær 

och mang en annar ædhlæ man, [oc]h mangh en annan ædlæ man 

them iach ekke nempnæ kan. [th]er iagh ey næmpnæ kan 
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the hioldo fore eth høffuelik gaman [t]he hiolde fore eth høffvislik gaman 

[1535] medh dyst och torney kommo the saman [1425] [medh] dyst ok torney komme the saman 

Aff the siøuælæ bordis thet kompanj [aff] the siønæle bordis thet kompanj 

kommo ther och waro frij, [kom]mo ther och ware frij 

medh margha høffuelik skara [medh] marghe høffvislik skare 

the riddarligæ fara; [the] ridderlik fare 

[1540] margh glaffuiæ aff hiærtans lyst [1430] [mar]gh glaffviæ aff hiærthans lysth 

tryktis fore the heladhe bryst. [tryk]tis fore the helade brysth 

Tha togh herra Gaffuian gørlæ war [t]ha thok herræ gavian gørlæ ware 

hwar hertigh Frederik far; [...]rw han sa hertigh frederiik fare 

the heladho waro blidhe [t]he heladhe waro blidhe 

[1545] och thordo hwar annan bidhæ, [1435] [o]ch torde hwar annan bidhæ 

omaklik hwar annan bidhæ, [o]mklik the hwar annan rørdhe 

 (507) 

medh the starkæ skapt the førde medh the starke skapt the førdhe 

(443)  

stak tha hwar annan swa fast stak tha hwar annan swa fasth 

at thet alt j stykke brast. Ath thet alth i stykke brasth 

[1550] Segremors then rikæ [1440] segremors then riikæ 

kom ther riddarlikæ; kom ther riddherlikæ 

tha togh hertigh Frederik wara tha thogh hertigh frederiik ware 

och lather moth honum fara. ok lather moth honum fare 

Hertigh Frederik war ey seen, hertigh frederiik war ey seen 

[1555] han rende honum raskeligæ igen, [1445] han rendhe honum raskelig ighen 

stak then riddar tha swa stak then ridder tha swa 

at ørs och man a jorden laa. Ath ørss och man a iorden laa 

aff the stolta thiegnæ;  

hwar a marken ther han saa Hwart man a marken saa 

[1560] dysteradho saman twa och twa; dysterade saman twa och twa 

en fiøll och annar sath, [1450] en fiøll och annar sath 

hwar som tha gath komit ath; hwar som tha gath komit aath 

thet ware alt off seent at skriffuæ ther ware alth aff senth at skriffuæ 

the ther fiøllo och sithiænde bliffuæ. the ther fioll och sithiande bliffuæ 

[1565] Iach ma thet sighiæ sannerlik Jagh ma thet sighiæ sannerlik 

at enghin stadh ær swa riik [1455] Ath enghin stad ær swa riik 

man matte swa mangh skafft j finnæ man matte swa mang skafft i finnæ 

som ther forgiordis j thy sinne. som ther forgiordis i thy sinne 

Ther medh thenne dyst forgik ther medh thenne dyst for gik 

[1570] och torney byriadis riddarlik. och torney byriadis riddarlik 

Ther the konunga mondhe fara [1460] ther the konunge mondhe faræ 

medh manga stolta skara medh mange stolthe skare 

trengde the herra saman, trængde the herræ saman 

ther aff gik tha mykit gaman. ther aff gik tha myket gaman 

[1575] Hwo ther war ridhænde illa hwo thette war ridhænde illæ 

thet matte for honum apillæ [1465] thet matthe for honum spillæ 

swa at man matte helder waræ swa ath man matte helder wære 

annar stadz æn thære. Annær stadz en stære 

The torney ware ther hardh och godh; the torney ware ther hard ok godh 

[1580] effter priis stodh all thera modh. epther ther priis stod all thera modh 

The fiendhæ trengdo vndher sik [1470] the fiændhe trengdo wnder sigh 

Beniandh then hertigh riik. Beniand then hertigh riik 

Tha hertigh Frederik thetta saa tha hertigh frederiik thetta saa 
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han hugger a badhæ hender tha han hugger a badhe hendher twa 

[1585] at han matte honum til hiælpæ komma ath han matte honum tiil hielpæ komme 

medh sinæ ædhlæ fromma. [1475] medh sinæ ædlæ fromme 

 (508) 

Tha thetta forstodh Gamorin tha thet forstod gaymorin 

han wende tha j samma sin, han wende tha i samme sin 

warder honum til hiælpæ skin wordher honum tiil hielpæ 

[1590] medh allæ kraffte sin. medh alle sinæ krafftæ 

Tha the fiændhæ wartho thæs ware [1480] tha fiænde worthe thæs ware 

(444)  

the trengdo samman thera skara; the trengdo saman thera skare 

thet riddarskap war tha swa stark thet riidderskap war tha swa stark 

j then stundh a then mark; j then stundh a then mark 

[1595] the trengdo sik swa hardelik saman the trengdo sigh swa harlik saman 

thet them war at lithit gaman; [1485] thet them war at lithit gaman 

the wartho sinæ owinæ waræ the wortho sinæ owinæ ware 

hwar the hædhen faræ. hwar the hædhen fare 

The hioggo fast medh swærden riidh; the hioghe mæsth medh swærd en riidh 

[1600] tha warth man ther wara widh tha warth man ther ware widh 

at Lanzelo war kastath fra [1490] Ath lanzelo war kasthat i ffra 

sith ørs at han a jorden laa. sith ørss ath han a iorden laa 

Segremors then riddar kende segemors then ridder kende 

och tha genæst moth honum rende och tha genæsth moth honum rendhe 

[1605] och halp aat thy sinne och halp ath thy sinne 

sith ørs ater winnæ. [1495] sith ørss ather winnæ 

medh mik ær lankt at skriffuæ j fra mik er lankt ath skriffue i ffra 

thet riddarskap man ther saa; [t]het riiderderskap53 man ther saa 

en saa man iæghæ och annan fly, [en] saa man iæghe ok annan fly 

[1610] sommæ stryddo och somma fly sky. [som]me striddo och somme worthe fly 

Swa stryddo the then dagh til ændæ; [1500] [s]wa strido the then dagh tiil endhe 

hertighFrederik man ther kendæ,  

Tha the herra thæden wændæ  

herra Gaymorin mælte til sin frændæ [herre] gaymorin thalade tiil sin frende 

[1615] omattelik:  

han taladhe til hertigh Frederik [h]an thalede tiil hertigh frederiik 

ma iach tiggiæ enæ bøn aff tik, [ma] iach tiggiæ aff idher enæ bøøn 

at j ridhin hem medh mik [at] i ridhin medh mig hem 

thiit min fader och modher ær; [1505] [thii]th min fadher och modher ær 

[1620] thet ær her storlik nær. [thet æ]r hær storligh nær 

Gudh thakke idher for allæ æræ, [gudh] thakke idher for alle ære 

at thetta sin ma thet ey wære, [at t]hetta sin ma thet ey wære 

thok huxar iach idher bradelik finnæ; [t]hogh huxar iach idher bradelik finne 

jach warder ridhæ at thetta sinnæ [1510] [j]agh wardher riide ath thetta sinne 

[1625] at gøræ thet iach haffuer j akt. [a]th giøre thet iagh haffuer eӱ54 akt 

Jach wil idher tiæne medh all min makt, [ia]gh will ider thiæne medh all min makt 

 [m]ælthe then stolthe gaymorin 

 (509) 

                                                           
53 Det första -er- står ovanför raden, möjligtvis struket(?). 
54 Det stod ett ey i handskriften, e.et har sturikts och y:et har fått två prickar för att återge ett i. 
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och ridhin sidhen hem til sin. och ridhin sidhen hem tiill min 

Hertigh Frederik idher enæ [1515] gaymorin foor hem medh sine swenæ 

wtan allæ swennæ och hertigh frederiik ridher all enæ 

[1630] then genæst wæg til Yrland laa; then genæsth wægh tiill yrland laa 

the jomfrv iach førre sagde fra, the iomffrv iach førre sagde i ffra 

for henne skuld kom han thære. for hænne skuldh kom han thære 

Han warth wndfangin medh ære [1520] han warth wnfangit medh ære 

at alt thet folk nær konungen ær; Ath alth thet folk ær konungen ær 

[1635] haffde han allæ saman kær. Hade han alle saman kær 

Floria heth the jomfrv renæ, floriæ heth the iomffrv renæ 

konungzsins dotter ther iach menæ. konungxsins dotther ther iag menæ 

(445)  

Thet torn pa husit laa [1525] thet torn pa hwsseth laa 

ther then jumfrv war pa, ther then iomffrv war paa 

[1640] medh hennæ frvr och stolta qwinnæ, medh henne ffrwr ok stolthæ qwinæ 

the wænistæ man matte j landit finnæ. the wæniste man matte i landit finnæ 

En stadh nidhan for husit laa en stadh nidhan for husseth laa 

ther lusteligh war at see pa; [1530] ther liisteligh war ath see paa 

eth watn ther wtan for stadhen fløth eth watn wthan for stadhen fløth 

[1645] ther sik wth j haffuin skøth. ther sik wth i haffuith skøth 

Til then stadh kom marghæn gæst tiil then stadh kom marghæn gæsth 

jnnan tweggiæ natta fræst, innan twegge daghe fræsth 

ther riddare waro aff Barnaa [1535] ther riddare ware aff barnaa 

til thet torney jach sagde j fra. tiil torney iagh sagde i ffra 

[1650] Tha the sagho herra Frederik tha the sagho hertigh frederiik 

the helsadho han swa innerlik the helsade han swa innerlik 

och mælte almennelikæ: och mælthe almennelikæ 

Nw liffuer ey j jorderike [1540] Nw liffuer ey i iorderike 

stoltare riddaræ ær ey till. stoltare riddare ær ey tiill 

[1655] Then pris iach honum giffua will, then priis iagh honum giffue will 

mælte en riddare nær konungen stodh mælthe en riidder nær konungen stodh 

jach teknær til then riddar godh, Jagh teknær tiill then ridder godh 

jach han medh min øghon saa [1545] Jagh han medh min øghon saa 

margh stolt riddare kasta fra margh stolth riiddare kaste i ffra 

[1660] ørs och sadhil badhæ, ørss och sadhill badhæ 

the beddis aff honum nadhæ; the beddis aff honum nadhe 

ther war folk aff allo rike, ther war folk aff alle riike 

 (510) 

thok fantz ther ey hans like; [1550] thogh fantz ther ey hans likæ 

han wart ther prisat enæ han warth ther prisath enæ 

[1665] for allæ riddaræ och swennæ. for alle riiddare och swennæ 

Konungen mælte til hans thære, konungen mælte tiil hans thære 

badh han gudhi wæl kommen wære, badh han gudi wel kommen wære 

skipadhe honum riddare twa [1555] skipade honum riidder twa 

ther herra Frederik skulde faa ther hertigh frederiik skulde faa 

[1670] herberghe och allan maka. herberghere och alle maka 

For tolik handa saka for tolik hande saka 

skulen j, herra, radhæ skulen i herræ radhe 

ower landh och gotz badhæ. [1560] offuer landz55 och gotz badhe 

Man badh x swenæ rikæ man badh x swene riike 

                                                           
55 Struket -z i handskriften. 
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[1675] at tiænæ hertigh Frederikæ; Ath thiæne hertigh frederiikæ 

the waktadho j hans herberghe at the wakthadæ i hans herberghe aath 

at honum war enkte wættæ fath. Ath honum war enkte wættæ faath 

En dagh the herra waro kaat [1565] en dagh the herre ware kaath 

tha sporde hertig Frederik at tha sporde hertigh frederiik ath 

[1680] the riddaræ nær honum æræ the riiddare honum nær ære 

(446)  

huru thet matte wæræ hwru thet matthe wære 

at the jumfrv war swa jnne Ath the iomffrv war swa inne 

och henne tiænte ey wtan qwinnæ. [1570] och henne tiænte ey wthan qwinnæ 

Skal iach idher sighiæ fra, [s]kall iagh idher sighiæ i ffra 

[1685] hon ær the wænist man ee saa; [ho]n er then wænist man swa 

sannerlikæ thet ær swa [s]annerlike thet er saa 

at enkte ma for hennæ gaa [a]th engin man faar henne nær gaa 

hwarke riddare eller swenæ - [1575] […] artighe riiddære eller swenæ 

thok ær hon eke enæ - [tho]gh ær hon ekke enæ 

[1690] wtan min herra tha han will; [w]than mjn herre tha han will 

thok ær ther skemptan øffrit til; [tho]k ær ther skemptan øffrit tiill 

xij frvr thoktelikæ [xij] ffrwer thoktelike 

gømæ the jumfrv rikæ; [1580] [gøm]e the iomffrv riike 

tha henne mather redho ær [tha] henne mather redho ær 

[1695] riddare bæræ henne thoktelik thær, Riddare bære henne mathen thær 

frvr tagha ther sidhen widher; ffrwr thage ther sidhen widher 

thera porta æru lykte som ther ær sidher. there portæ ærw lykte som ther er sidher 

Man sigher och ther, herra, j fra, [1585] [m]an sigher och herre ther i ffra 

 (511) 

thet mæstæ gotz ther konungen aa thet mæsthe gotz ther konungen aa 

[1700] thet ær alt ther jnne thet er alth thre inne 

j blandh the stolta qwinne. i bland the stolte qwinnæ 

Ther medh then riddar tagde ther medh them riidar tagde 

som aff the jumfrv sagde. [1590] som aff the iomffrv sagde 

Then annan qwæld, iach sigher swa, then annan qwæld iag sigher swa 

[1705] the jumfrv skulde æthæ ga; the iomffrv skulde æthe gaa 

the swenæ thet skulo gømæ the swenæ thet skulde gømæ 

sinæ tiænist the ey glømæ; sinæ thiænisth ey the glømæ 

the bæræ til the jumfrv riik [1595] the bære tiil the iomffrv riik 

dryk och ætændh thoktelik. dryk ok æthændh thoktherligh 

[1710] Tha hertigh Frederik56 warth thæss war tha hertigh fredriik wart thæs war 

makligæ han alt effter gaar; maklik han alth epther gaar 

han wende om sith fingherllin han wende om sith fingerlin 

och gik sik tha j tornit in [1600] och gik sik tha i torneth in 

at enghin saa then herra riik. Ath engin saa then herre riik 

[1715] Tha mælte hertigh Frederik: tha mælthe hertigh frederiik 

Skal iach lykko j werldinne bæræ Skall iagh lykko i werldinne bære 

thet skal nw skee medh iach ær hære thet skall nw skee mædhen iag er hære 

aff thennæ stolta jumfrv riik. [1605] Aff thenne stolthæ iomffrv riik 

Han taladhe halla hemmelik: han thalede halle hemmelik 

[1720] Iach medh ærom sighiæ maa, Jagh mædher ærom sighiæ ma 

iach henne likæ aldrik saa. Jagh henne likæ aldrek saa 

Melte the jumfrv nokot ordh mælthe the iomffrv nokot ordh 

                                                           
56 Ordet står enligt Noreen (1927a:106) ovanför raden. 
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then qwæld hon sat ower bordh, [1610] then qwældh hon sath offuer bordh 

thaghom then fram swa thoktelik; taghom then fram swa thokthelik 

(447)  

[1725] the jumfrv warth aff onskom riik. the iomffrv warth aff onskom riik 

her Frederik stodh ther jnne herre frederiik stodh ther inne 

j blandh the frvr och qwinnæ j bland the ffrwr och qwinnæ 

at enghin thera thet wiste; [1615] Ath inghin thera thet wisthæ 

thet war tilkomit medh liste. thet war tiill komit medh listhæ 

[1730] The jumfrv ther iach sagde fra the iomffrv ther iagh sagde i ffra 

haffde rikæ klæder pa. Haffde riikæ klædher paa 

mælte hertigh Frederikæ: mælthe hertigh frederikæ 

All min angist skal her wikæ. [1620] all min angisth skall hær wikæ 

Tha the ware mættæ thære Tha the ware mætthe thære 

 (512) 

[1735] rikæ sengh the frvr inbære Rikæ sengh the ffrwr inbære 

och frvr togho orloffua och ffrwr thoghæ orloffuæ 

och gingo sidhen soffua. och gingo sidhen ath soffuæ 

Tha the jumfrv aff klædde sik [1625] tha the iomffrv aff klæddhe sigh 

for henne stodh hertigh Frederik; for henne stodh hertigh frederiik 

[1740] aff silke en særk hon haffde aa, Aff silke en særk hon haffde aa 

man henne ærende ther genom saa, man henne ærende i genom swa 

hwitare æn nokor ny sniøo; hwitare en nokor ny snioo 

hon war til matto waxen mioo. [1630] hon war tiill matthe waxen mioo 

Hwat skal iach sighiæ mere? hwath skall iagh sighie mere 

[1745] Tho man letar tolikæ flere tha man letar tholikæ flere 

tha ma man ekke finnæ tha ma man icke finnæ 

blandh frvr eller qwinnæ j bland ffrver eller qwinnæ 

aff the j werldin liffde tha [1635] Aff the i werldin liffdo tha 

ther sik widh hona lika ma. ther sigh wid henne likæ maa 

[1750] Henne mæstare sielff for henne laa henne mæstare sielff for henne laa 

och ther til andræ frvr twa; och ther tiill andra ffrvgher twa 

viij frvr liggiæ ther nær x ffrver ligge thre nær 

j eth lithit herberge ther nær stær [1640] j eth lithit herberge ther ey fiær 

The soffuæ allæ nw och gøræ swa; the soffuæ alle nw och gøre swa 

[1755] tha hertigh Frederik thetta saa [t]ha hertigh frederiik thetta saa 

han mælte tha aff ælskogx nødh: [ha]n mælthe tha aff ælskoghx nødh: 

Skulde thet och warda min dødh [sku]lde thet och ware min dødh 

jach at thetta sinne [1645] [i]agh ath thetta finne 

henne rødhæ mun at minnæ. [hen]ne rødhe mwn ath minnæ 

[1760] Han gik til then jumfrv riik [ha]n gik tiil then iomffrv riik 

och kyste hona swa liuffuelik; [och] kyste hone swa liuffuelik 

han tryste hona liuffuelik widh sith bryst; [han] tryste henne liuffuelik fore sit bryst 

the jumfrv hon warth ekke tyst, [1650] [the] iomffrv warth ekke tyst 

hon togh swa høgt at kallæ: [hon t]hogh swa høgte ath kalle 

[1765] J frvr, soffuen j allæ? [j frv]er soffuen i alle 

Hon huxadhe thet en jumfrv wære [ho]n huxade thet en iomffrv wære 

tha hon fan then riddar thære [th]a hon fan then riiddar thære 

Fastelik øpte then jumfrv riik: [1655] [fast]elik tha øpthe then iomffrv riik 

Awi, min mæstare, j hielpin mik! [aw]i min mæsther i hielpen min 

början av sida 448  
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[1770] Tha swarade henne the enæ: [tha] swarade henne the enæ 

 sida 513 och 514 saknas 

slutet av sida 449 (515) 

Nw maghen j, herra, gøræ medh mik Nw maghin i herre gøre meth mik 

hwat j wilin wæl eller illelik. hwath i wilin wæll eller illeligh 

Herra Frederik mælte til Floria: [1660] herræ frederiik mælthe tiill floriæ 

Thu skalt ey waræ amia, thu skall ey ware amia 

[1775] helder skalt thu hertuginna heldher skall thu ware hertuginnæ 

j mith rike waræ j normandia j mith rike i normandiæ 

ther ær iach en hertig riik; ther ær iagh en hertigh riik 

margha milæ effter tik [1665] marghe milæ epther tiik 

haffuer iach ridhit j thetta land. Haffuer iag ridhit i thetta landh 

[1780] Enæ bøn iach bedhis aff thina hand - enæ bøøn iagh bedis aff idhra hand 

j ærin min eyghen hiærtæ kær - J ærin min eyghin hiærthe kær 

(450)  

lathin mik forstanda huru thet ær! lathin mik forstandhe hwru thet ær 

Daghen mon warda ey swa skær [1670] Daghen mon wardhe ey swa skær 

iach wil medh listom føghæ thet swa Jagh wil medh listhom føghe thet swa 

[1785] at enkte øghæ mik sea ma. Ath enkte øghæ mik sea ma 

The lagho lenghe a daghen saman, the lagho lenghe a daghen saman 

kalzadho mankt och giordo gaman. kalzadhe mankt och giorde sigh gaman 

Thet war midhian morghon man sagde mik [1675] thet war midhian morghom sagdis mik 

før æn then herrin klæddi sik. for æn then herrin klædde sigh 

[1790] Han sa the frvr ther waro jnne han saa the ffrv ther ware inne 

blialdh gøræ och baldakinne. the bliat giorde och baldekinne 

Margahanda rikæ tingh marghe handhe riike tingh 

ther lagho aldra wegnæ omkringh [1680] ther lagho alle wægnæ omkringh 

ther man ma aff gull och silke gøræ; ther man ma aff gull ok silke gøre 

[1795] thet later idher boken høræ. thet lather idher boken høre 

Han saa och liggiæ thæræ Han saa ok liggiæ thære 

bisantha aff gullit skæræ, bisanthe aff gullit skære 

mangha thusandh hundrad pundh; [1685] mange thwsandh hwndrat pundh 

han togh ther aff j then stundh Han thogh ther aff i then stwndh 

[1800] swa mykit han torffte widher swa myket han torffte widher 

ok gik swa til sith herberghæ nider. och gik swa tiill sith herberghæ nidh[er] 

Hans kompane sporde honum aat: Hans kompane sporde honum at[h] 

Hwar haffuin j warit j thenne nat? [1690] hwar haffuin i warith i thenne natt 

Iach war j en lønlik stadh; Jagh war i en lønlig stadh 

[1805] the giordo en dell ther aff iach badh, the giorde endeell hwath iag badh 

thet skal wara aff mik olønth; thet skall ware aff mik olønth 

jach fan ther glædhi, thet hauer iach rønt. Jagh fan ther glædi ther haffuer iag røn[t] 

Han gømpde thet gull at thet sinne [1695] Ath gømpde thet gull ath thet sinne 

 (516) 

swa at thet matte enghin finnæ Swa ath thet matthe enghin finnæ 

[1810] wtan hans husbondæ enæ wthan hans husbonde enæ 

och faa hans hemmliga swennæ och faa thet hemmeligh hans swenæ 

Han sende budh til Gaymorin, Han sendhe budh epther gaymorin 

breff medh liuff budskap sin, [1700] medh all liiff wenskap sin 

bødh honum sin tiænistæ och allæ ære, bødh honum sin thiænsth medh wenskap sin 
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 Ok bødh honum sin thiænsth medh alle ære 

[1815] hwart han honum matte til godhæ wære, Hwar han honum matte til gode wære 

och badh han ther thenke aa, och badh han ther tenkke aa 

æn thet nokon tiidh haffde warit swa [1705] æn thet nokon tiidh haffde warit saa 

han haffde honum hulpit medh fromma, han haffde honum hulpet medh fromme 

at han wilde til hans komma, Ath han wilde tiill hans komme 

[1820] kunnogha honum thære och kungøre honum thære 

hwarth honum war timat til ære hwath honum war kommit tiill ære 

och huru honum halp hans fingerlin [1710] och hurw honum halp hans fingerlin 

at han frømpde wilian sin. Ath han frømpde wilian sin 

tha konungen breffuit saa tha konungen hans breff saa 

[1825] han loth sina riddaræ thet forsta Han loth sinæ riiddare thet forsta 

the skulæ allæ redhæ waræ, i skulle all ridhe ware 

badhæ riddara och frvr skaræ. [1715] badhe riiddare och ffrvr skare 

(451)  

Han sigilde ee swa skiutelik [h]an foor tha swa skiuteligh 

thiit han fan hertigh Frederik [t]hiith han fan hertiigh frederiik 

[1830] och loth honum kunnokt wæræ [oc]h loth honum kunnokt wære 

at han war komen thære. [at]h han war kommen thære 

Tha kalladho hertigh Frederik [1720] [th]a kallade hertigh frederiik 

the riddara han haffde fore sik, [t]he riiddare han haffde nær sig 

gaff them gudh gull och silffuer til [gul]l och sylffuer gaff han them tiill 

[1835] hwariom som mæst haffua wil [h]wariom som mæsth haffue will 

aff thet gull j tornit laa [aff] thet gull i torneth laa 

som iach førre sagde j fra; [1725] [som] iagh førre sagde i ffra 

herra Frederik gaff swa riklik tha [herra] frederiik gaff swa riikelik tha 

at allæ haffde wndher aa, [at] alle haffde wndher aa 

[1840] han gaff thet riddaræ och swenæ [han g]aff thet riiddare och swenæ 

som han medh troskap menæ; [s]om han medh troskap menæ 

xij riddaræ som ey wilde wikæ [1730] [xi]j riiddare som ey wilde wikæ 

them giørdhe hertigh Frederik rikæ; [the]m giorde hertigh frederik rikæ 

ther til swenæ flere [t]her tiil swenæ flere 

[1845] xxx tha eller mere […] xxx och æn mere 

 (517) 

som thera gotz haffde mist alt slæth som thære gotz haffde alth mist slæth 

j riddarskap och torneis ræth [1735] i riiddarskap och torneis ræth 

tha wardæ hans jngesinnæ;  

tha kunde hertigh Frederik vinnæ.  

[1850] Tha hertigh Frederik thet forstær tha hertiigh frederiik thet forstar 

at konungh aff Skotland komen ær Ath konungen aff skottlandh komin war 

han kallær til sik enæ Han kallade tiil sik enæ 

sinæ riddaræ och swennæ Sinæ riiddare och swenæ 

Widh hwar en talar han særlik: [1740] widh hwar en talar han særlik 

[1855] J skulen thet haffua hemmelik i skulen thet haffue hemelik 

thet iach sigher nw fore tik, thet iagh sigher nw for tiik 

thet skulen j allæ loffua mik. thet skullen i alle loffue migh 

The loffuadho honum tha j stadh the loffuade honum tha i stadh 

gernæ gøræ hwat han them badh. [1745] gernæ gøre hwath han them badh 

[1860] Jach gør idher kunnokt hære Jagh giør idher kunnokt hære 

at mik ær timadh en ære: Ath mik ær timad en ære 

floriam the jumfrv riik, floriam the iomffrv riik 

hon wil hæden følghiæ mik. hon wil hædhen følge mik 
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Iach kan thet enæ ey til wæghæ koma [1750] Jagh kan thet enæ ey tiil wæghe kome 

[1865] wtan mik hielper idher fromma. wthan mik hielper idher fromme 

Wilin j gøræ swa dygdelik wilin i gøre swa dygdeligh 

atj wilin hielpæ mik Ath i wilin hielpæ mik 

thet iach matte hona borth føræ, Jag wil ider riike gøre 

jach wil idher rikæ gøræ; [1755] thet iagh matte hona borth førre 

[1870] landh och gotz skal iach idher giffuæ land ok gotz o skall iagh ider giffue 

och æræ idher mæden iach ma liffua; och ære ider mædhen iag ma liffue 

jach ma medh ærom gøræ swa; jag ma medh ærom gøre swa 

(452)  

Normandi iach enæ aa, Normandi iagh enæ aa 

ther til borger och rikæ landh; [1760] ther tiil borgher ok riikæ landh 

[1875] wil iach skiptæ medh myn handh wil iagh skiptæ medh min handh 

atj æwinneligæ herra rike bliffuen Ath i æwinlighe herre rikæ bliffue 

The riddara swaradhe honum thæræ: the riidder swaradhe honum thære 

Wi wilom for idhræ æræ wi wilom for idhra ære 

watth liiff och gotz at wagha [1765] warth liiff och gotz ath waghe 

[1880] j allæ ware dagha. i alle ware daghe 

Tha mælte och then riddar godh: tha mælthe och then riidder godh 

Sendhin thessæ swennæ bodh sendin thessæ swennæ budh 

och lathin them forstanda och lathin them forstandhe 

hwat j wilin tagha til handa. [1770] hwat i wilin taghe til handhe 

[1885] Herra Frederik kalla badh herræ frederiik kalle badh 

 (518) 

the swennæ til siin tha j stadh. the swenæ tiil sin tha i stadh 

Ther swarade hwar for sik: ther swaradhe hwar for sigh 

Wi wilom nær idher, herra Frederik wi wilom ner idher hertigh frederiik 

allæ ware dagha bliffuæ [1775] alle ware daghe ath bliffue 

[1890] ee mædhen wi moghom liffuæ. ee mædhen wi maghom liiffuæ 

Hans husbonde ær honum kæræ hans husbonde ær honum kære 

wil honum gernæ til tiænist wæræ och wil honum gernæ tiill tiænsth wære 

swa giorde och hans husfrvgha swa giorde och hans huffrvghæ 

medh makt och all sin mogha, [1780] medh makt och all sin moghæ 

[1895] thy thet kendos sannerlik thy thet kendis sannerligh 

the wartho all aff honum rik. the wortho all aff honum riik 

Herra Frederik badh husbonden gøræ herræ frederiik badh husbonde gøre 

som j maghen her nw høræ: som i maghin nw her epther høre 

Eth skip maghen j her nw fanga [1785] eth skip maghen i her nw fanghe 

[1900] ther hundradhæ mæn magho wæl j ganga ther hwndrade mæn ma wel i ganghe 

Husbonden giorde hwat han badh; husbonden giorde hwath han badh 

thet skip war redho annan dagh thet skip war redho annan dagh 

medh all the tingh ther høræ til; medh all the tingh ther hører tiill 

husbonden mere gøræ wil; [1790] husbonden mere giørde will 

[1905] han loth ther tha in bæræ han loth ther tha in bære 

kosth och stodh sielff ther næræ kosth och stodh ther sielff nære 

och togh thæss gantzka gørlæ war; [o]k thogh thæs gantzske gørlæ ware 

wiin, dryk, flæsk man ther jnbar [wiin] flæsk dryk man ther in bære 

och ther aldra handa tingh, [1795] [oc]h ther tiill alle hande tingh 

[1910] thøy the skulde eth aar omkringh [thø]y the skulle eth aar omkringh 

j haffuet wthe flytæ [j] haffuet wthe flythæ 

them skulde matte math ey fortrytæ [th]em skulde kosth ey trythæ 

Tha mælte hertigh Frederik: [tha] melthe hertigh frederiik 
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Thetta skal iach wæl gieldæ tik. [1800] [thetta s]kall iag well gielde tiik 

[1915] Gudh lathe idher wæl fara [gudh] lathe idher well ath faræ 

och swa idhræ æro bewara! [och] swa ider æro beware 

J haffuin swa mykit giffuit mik [j ha]ffuin swa mykit gffuz migh 

at iach ær allæ dagha riik. [at i]agh er alle daghe riik 

Hwar faam wi nw en styre man [1805] [h]war faom wi 57nw en styre man 

[1920] ther os wæl ledhene sighiæ kan? [t]her oss well ledhenæ sighiæ kan 

Husbonden war ekke seen, [hu]sbonden war ekke seen 

(453)  

han kom raskelik ater igen [han] kom raskelig ather ighen 

Daghen fast aat qweldhin gik; [da]ghen fasth ath qweldin gik 

 (519) 

tha sagde hertigh Frederik: [1810] tha sagde hertiigh frederiik 

[1925] Iach wil opp fore konungen gaa Jach wil opp fore konungen gaa 

och orloff aff honum sielffuom faa. och orloff aff honum faa 

tha swarade honum then herra klok: tha swarade honum then herre klok 

Hwi wilen j swa bradelik fara? hwi wilin swa bradelik fare 

Thet thykker os illa waræ; [1815] thet tykker oss illa ware 

[1930] ower landh och gotz tha maghen j radha. offuer land och gotz maghen i rade 

Gudh thakke ider for allæ nadha! gud takke idher for alle nadhe 

The badho han allæ wæl fara the badhe han allæ wel fare 

och gudh hans æro bewara. och gud hans liiff beware 

Nw ær komit at nætter tiidh; [1820] nw er komit ath nætter tiidh 

[1935] tha gik han j then samma riidh tha gik han i then samma riidh 

til thet thorn the frv war aa tiil thet thorn the iomffrv war aa 

at enghin man herra Frederik sa, Ath enghin man hertiigh frederiik saa 

och hans trøsterinnæ  

war for honum innæ.  

[1940] Tha sagde hertig Frederik: tha sagde hertigh frederiik 

Floria, thu skalt følgiæ mik [1825] floria thu skalth følge mik 

æn thu wil for wilian min æn thu wil for wilan min 

forlatha gotz och wiliæ58 thin. forlathe gotz och wilin thin 

Kæræ herra, waren thæs wiis, kære herræ waren thæs wiis 

[1945] thot thet ware all werldzens priis thot thet ware all werldzens priis 

fadher och modher och ther til land [1830] fadher och modher ok ther tiil land 

later iach bort aff minne hand lather iagh borth aff mine handh 

och59 følgiæ idhan wiliæ all enæ, och følge idher wiliæ enæ 

sagde the stolta renæ. sagde the stolthe renæ 

[1950] Herra Frederik nw thæden gaar; herræ frederiik nw thædhen gaar 

the frv enæ ey ater star; [1835] the ffrv ey enæ ather star 

hon giorde tha swa wislik, hon giorde tha swa wislik 

enæ jumfrv kallar hon til sik enæ iomffrv kaller hon tiil sigh 

ther hon haffde liith pa ther hon haffde liith paa 

[1955] och sagde sidhen henne j fra: och sagde sidhen henne i ffra 

Thu skalt borth medh mik fara; [1840] thw skalt borth medh migh fare 

thet skal lønlikit wara, thet skall lønlikit ware 

at thet maghe engin finnæ ath thet maghe inghen finnæ 

                                                           
57 Ordet står ovanför raden. 
58 Norren (1927a:119) menar att ordet wiliæ är möjligen en dittografi från övergående radens wilian. Noreen 

föreslår med osäkerhet läsningen fadher. 
59 Noreen (1927a:119) föreslår här at. 
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aff the frv her æro jnnæ. Aff the ffrvr ther æro inne 

[1960] Jach wil gernæ medh idher fara Jagh wil gernæ medh idher fare 

lønlik och oppenbara; [1845] lønlik opp oppenbare 

aff mik skal engin wita fanga, Aff migh skall inghen withe fanghe 

(454)  

thot thet skulde mik til dødhen ganga. thot thet skulde migh tiil døden gang[a] 

 (520) 

Tha herra Frederik kom ater igen tha herræ frederiik kom ather ighen 

[1965] j sith herberghe riddar och swen j sith herberghe riddere och swen 

moth honum gingho, [1850] moth honum gingo 

sin herra wæl wndfingo. Sin herræ wel wnfingo 

Tha the herra satho widh bordh tha the herræ satho widher bordh 

herra Frederik mælte eth ordh: herre frederiik mælthe eth ordh 

[1970] Natten ær langh och siøn ær breff, natten er langh ok siøn ær bredh 

wi wardhom skyndæ a ware leedh. [1855] wi wardhom skynde a ware leedh 

Til skip the allæ gingho tha; tiil skip the alle gingo tha 

herra Frederik sagde til husbondan swa: herræ frederiik sagde tiil husbonden swa 

Gudh thakke idher for allæ æræ gud takke idher for alle ære 

[1975] ther j mik wiisten hæræ! ther i migh bewisten hære 

Xx marker aff gullit skæræ [1860] xx marker aff gullet skære 

gaff han husbondanom thæræ. gaff han husbondanom thære 

Han thakkade honum swa nadhelik, han takkade honum swa nadelik 

badh han tagha løn j himmerik, badh han take løn i himmerik 

[1980] J en baat herra Frederik gik, j en baat herre frederik gik 

fæm swennæ togh han medh sik. [1865] fæm swenæ thogh han medh sigh 

En lithin port ther open stær en lithin porth ther open star 

som man hemmelik genom gær. som man hemmelik ther genom gaar 

Han lagde sin badh nidhan the bro; han lagde sin baadh nidhan the bro 

[1985] j thornit han gik och giorde swo; j thornit han gik och giorde swa 

han togh ther gull som øffrit ær [1870] han thogh ther gull som øffriit ær 

och nidher j then baaten bær; [o]k nidher i then baaten bær 

han gik swa margha stundha [h]an gik swa margho stunde 

at bathin gik nær til grunda; [a]th baaten gik nær tiill grundæ 

[1990] han war ladhin medh gullit rene; [ha]n war ladhin medh gullit rene 

tha mælte och the swenæ: [1875] [t]ha mælthe och the swenæ 

J skulen ey mere inbæræ [j s]kullen ey mere inbære 

om j wilin siælffuæ her a wæræ. [o]m i wilin her sielffue innæ wære 

Han togh the frva medh sik nidher [ha]n thogh the ffrva medh sigh nidher 

[1995] och enæ jumfrv som iach sagde idher; [och] ene iomffrv som iagh sagde idher 

hon følgde hennæ och ey mere [1880] [hon] følgde henne och ey flere 

och the waro ey saman flere. [och th]e ware ey qwinfolk mere 

Nw wndførdhe han hona; [N]w wnførde han honæ 

man hørdhe j thera wona man hørde i thera wone 

[2000] aff bambor och basun swa lithit bang [a]ff bomber och basun swa lithit bang 

ther war och engin mæster sang. [1885] ther war och engin mæster sangh 

The gingho til skipp och giordho swa [t]he gingo tiill skip och giorde swa 

och far nw thæden hwat han ma. [och] faar nw thædhen hwat han forma 

 (521) 

Tha the ware kompnæ j willian sioo tha the ware komne i willan sioo 

[2005] hertigh Frederik war gladh och froo. hertigh frederiik war glad ok froo 
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Tha the haffdo sigilt en lithin stundh [1890] tha the haffde sigilth en lithin stund 

tha kom them60 a thera fundh tha kom them a theræ fundh 

(455)  

aff Skotlandh Gaymorin Aff skotlandh gaymorin 

och Belaphir medh blankakin, och bolaphir medh blanke kind 

[2010] the stolta drøningh rikæ, the stolthe drotningh riikæ 

wndfingo them hederlikæ [1895] wmfinghe them hedherlikæ 

medh margha frvr skara medh marghe ffrvr skare 

ther sinæ thokter kundo wæl bewara. ther sine thokte kunde wel beware 

Aff bambor och aff pipa, Aff bomber och aff pipæ 

[2015] basun och ther til gripa basun och ther tiill gripe 

war a siøn swa mykit skall [1900] war aff sion swa mykit skall 

man hørde ower skipin all. at man them hørde offuer skipen all 

Tha togh herra Gaymorin tha thogh herræ gaymorin 

herra Frederik j skip til sin, herræ frederiik i skip tiill sin 

[2020] Floriam och medh henne riddare twa, floriam ok medh henne riiddare twa 

the lotho the jumfrv och ther pa. [1905] the lotho the iomffrv ther pa 

The wondho opp sigil och sigildo swa the wondho opp sigiill ok sigildo swa 

hwat skipen thæden fara ma; hwath skipen thæden fare ma 

riddaræ och gull ther næræ  

[2025] j annat skip ther effter færæ.  

Nw wæxte wædher hart och stort, nw wæxte wædher harth ok storth 

hwar bølghiæn effter annan foor Hwar bølien epther annan foor 

och kastar skipen hiit och thær. [1910] ok kasther skipen hiit och ther 

Herra Frederik pa bordhit stær; herre frederiik pa bordhit stær 

[2030] eth wædher effter honum slo och wædher epther honum slo 

och kastadhe honum wth j sio ok kastedhe honum wth i sio 

at honum engin hielpæ kan; Ath honum enghin hielpa kan 

tha sørgde mangh en goder man. [1915] tha sørgde mang en godher man 

Før æn the fingho thet om skipit sport Før æn the fingo thet om skipz sporth 

[2035] the waro førre lankt kompnæ bort tha ware the komme lankt borth 

at enghen man herra Frederik  

Tha ropadhe allæ: We och wa  

ower thenne jæmmer stundh  

at han skal siwnka til grvndh!  

[2040] The vngha frv Florie th wnghe ffrw florie 

kerdhe sik medh iemmerlik we: kerdhe sigh medh iemmerelig we 

Awi mink, min hiærtæ kær, [1920] Awi min hiærthe kær 

at iach j werldinne liffuande ær! Ath iach i werldine liffuande ær 

Hon løper opp medh jemmerlik ordh hon øper opp medh iemmerlig ordh 

[2045] och wil springa wth fore bordh. och wilde sielff springe offuer bordh 

Konungen wart widh thetta war, konungen warth wid thetta war 

raskelik effter henne far; [1925] ok raskelik epther henne faar 

han grepp the frva thære: ok grepp the ffrva thære 

Hwart wilin j nw, min kære? hwarth wilin i nw min kære 

 (522) 

[2050] Gudh gømæ idhert with och sinne, gud gøme mith widh och sinne 

(456)  

                                                           
60 Noreen (1927a:121) föreslår ett möjligt ther istället för them. 
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ærligh godha qwinnæ! Ærligo gode qwinnæ 

Hon reff sith anlite och sith har, [1930] Hon reff sith ænlite och sith har 

alt henne anlite krattath war; swa ath thet alth blodokt war 

hon haffde swa mykyn mødhæ; Hon haffde swa mykyn mødhe 

[2055] henne ware saktare dødhæ. henne stod nær tiill dødhe 

Man hauer ey seet swa jæmmerlik lat  

eller tolkin osaktan grath  

medh ømpkelikin kæræ medh ømpkeliken kære 

som hon haffde thæræ. [1935] som hon haffde thære 

[2060] The annor skip ther sigildo nær the annor skip ther sigildo nær 

wisto enkte aff thetta hær; wisto enkte aff thetta hær 

the sigildo fasteligæ thera leedh the sigildo fastolighe thære leedh 

och skipit fasteligæ thæden skredh, och skipit fastelighe thæden skredh 

och komma the j samma stunda [1940] och komme tha i same stundhe 

[2065] a Skotlanda grunda. A skotlandhe grundhæ 

Man thenne tiidhend raskelik fra; man thenne tiidendhe raskeligh fra 

tha mælte the och sagdo swa: tha mælthe the ok sagde swa 

haffwm wi the ømkelik kære Haffwm wi the ømpkelike kære 

ther wi allæ saman bæræ [1945] ther wi alle saman bære 

[2070] Honum kerdhe allæ at thy sinne, honum kerde alle ath thet sinne 

Tha sagde Gaymorin: [t]ha sagde gaymorin 

Thet ær mik min kæreste win; [th]et er migh min kiærestæ win 

thet skulen j witæ sannerlik [th]et skullen i withæ sannerlik 

at alt thet gull j iorderik [1950] [a]th alth thet gull j iorderik 

[2075] wilde iach ther til giffuæ [w]ilde ther tiill giffue 

at herra Frederik matte liffuæ. [a]th herre frederiik matte liffue 

belaphyr och Floria [bo]læphir och floriæ 

the waræ ekke fria, [the] ware ekke friæ 

thera glædi ær wardin swa seen, [1955] [thera] glædi ær wordhiin swa seen 

[2080] the wente han aldrik faa igen; the wenthe honum aldrik ighen 

thy lathæ the honum beganga thæræ [thy la]the the honum begange thære 

medh storan kost och myklæ æræ. [m]edh storan kosth ok myklæ ære 

Arlla om morghon daghen op gar [a]rlla om morganom daghen opp gik 

tha warth konungen widher war [1960] [t]ha warth konungen war wider sigh 

[2085] at hans dotter borte ær. [a]th hans dotther borthe ær 

Then wredhe konungh tedhe thær [t]hen wrede konung thede thær 

at the salgho qwinnæ [a]th the salægho qwinne 

j thornit ware jnnæ in i thorneth ware inne 

 (523) 

sinæ oblidho mangha lundha; [1965] sinæ oblidæ manghe lunde 

[2090] han wilde j then samma studa han wilde i then sammæ stundæ 

latha them allæ sla j hæll, lathe them alle slo i hæll 

haffde ey hans drøtning giort swa wæl, haffde ey hans drøtningh giort swa well 

hon war medh bøn til redhæ hon war medh bøn tiill redhe 

(457)  

och saktadhe konungxsens wredhe. [1970] och saktadhe konungxsins wrede 

[2095] Han thøkte illa haffua mist han thøkthe illæ haffue misth 

thet gull ther honum war swa wist, thet gull ther honum war swa wisth 

æn thøkte honum waræ werre thok thøkte honum ware werre 

at hans dotter borte æræ. ath hans dotter monde borthe wære 

Tha loth genæst then konung riik [1975] tha loth gænæsth them konung riik 

[2100] hans husbonda kalla fore sik, Hans husbonde kalle fore sigh 
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sporde honum sidhen till: Sporde honum sidhen tiill 

Sigh mik hwat iach withæ wil, sig mik hwath iagh withe wiill 

hwat thu haffuer til riddaræ hørt hwath thw haffuer tiil riiddare hørth 

ther mina dotter haffuer vndførth, [1980] ther minæ dotther haffuer wnførth 

[2105] aff hwat skæll han komin ær Aff hwat skæll han komin ær 

eller hwat landh han effter stær - eller i hwat land han heme er 

eller haffuer thu warit j thet radh? eller haffuer thw warth i thet radh 

mælte konungen, thy han war bradh. mælthe konungen thy han war bradh 

Ney, herra, thet weth gudh! [1985] Ney herræ thet weth gudh 

[2110] Iach war nær honum effter thera budh. Jagh war nær honum epther theræ budh 

Han lønthe thet swa mæden han war her han lønthe thet swa mædhen han war 

at enghen weth hwadan han ær. Ath enghin weth hwadhen han er 

Nw skal thu alt sighiæ mik. nw skalth thu alth sighiæ mik 

Huru skildis han widh tik! [1990] hwru skildis han widh tiik 

[2115] Han badh mik skipæ sik hære han badh mik skipa sik hære 

eth skip som matte bæræ eth skip som matthe bære 

hundrade mæn eller fleræ; hwndrade mæn eller flere 

jach forstodh ey meræ; Iach forstad ey mere 

jach giorde genæst hwat han badh, [1995] Jagh giorde hwath han badh 

[2120] skipit warth honum redhæ j stadh. skipit warth honum redhe i stadh 

A liiff och siæll han for konungen swor A liiff ok siæll han for konungen swor 

han wiste ey hwarth han thæden foor. Han wiste ey hwart han thædhen foor 

Konungen badh han wæl liffuæ: konungen badh han well liffue 

Jach wil tik enghæ skuld giffua. [2000] Jagh wil tik enghæ skuld giffue 

[2125] Sidhen loth han sik kallæ Siden loth han sig kalle 

the riddaræ och swennæ allæ the riiddare och swenæ alle 

the jnnan hwsit och stadhen ær; the innan husseth och stadhen ær 
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the haffua allæ saman kær; the haffue honum all samæn kær 

han bødh stor skip at redhæ, [2005] han bødh stor skip ath redhe 

[2130] fyræ och ey fleræ. fyre och ey flere 

sigla swa j haffuit wth Siglæ swa i haffuith wth 

badhæ medh skiold och swa medh spiuth. badhe medh skioldh och spiuth 

Han sagde sin dotter thæræ: han sagde om sin dotther thære 

Æn tik sker then æræ [2010] æn tik sker then ære 

[2135] at thu mon them fanga, Ath thu mon them fanga 

lath enghin wndan ganga, wath enghin wndhan ganga 

(458)  

ok lath mik spøria medh skæll ok lath mik spøriæ meth skæll 

at thu slar them allæ j hæll. Ath thw slar them alle i hæll 

Iach wil tik gøræ swa rikæ [2015] jagh wil tik gøre swa riikæ 

[2140] at thin slækt æuerdelikæ och thin slækt æuerdelighe 

skulo alla dagha herra bliffuæ, skulo alle daghe herræ bliffue 

swa mykit wil iach them giffuæ. swa myketh wil iagh them giffue 

Thet war fore middagx tiidh; thet war fore middagx tiidh 

the foro j sammo riidh [2020] the foro i saman riidh 

[2145] waro widh hertigh Frederik. wortho ware widh hertigh frederiik 

Them thøkte thet waræ vnderlik them thøkthe thet ware wndherligh 

huru han sath pa then siøo hwru han sath pa then sioo 

at honum ey skadde, thet war swo; [at]h honum ey skadhe thet war swa 

thot allæ the fiskæ j haffuit æræ [2025] thot alle the fiske i haffuit ære 

[2150] waro hans frænder och magho kæræ, ware alle hans frendher kære 
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the haffdo honum ey hulpit at thy sin haffde ey warith hans fingerlin 

haffde ey warit hans fingerling. the haffde honum ey hulpit at thet sin 

Styremannyn warth tha war [s]tyremannen warth tha war 

hwar han jnna bølgiæn far; [2030] [h]war han innæn bølgian far 

[2155] han styrdhe tiidh swa raskelik, [h]an styrde tiidh swa raskeligh 

medh en hakæ grepp han then riddar riik [medh] en hake grepp han then riidder rik 

och kastadhe herra Frederik swa [o]ch kasthade hertigh frederiik tha 

at han opp j skipit laa. [a]th han opp i skipit laa 

Then siøo haffde honum giorth enkte meen;  

[2160] hans klæder waro twaghen ren  

aff then sioo och genom waath, [2035] [a]ff then sioo war han genom waath 

æn sielffuer war han øffrit kath. [æn] sielffuer war han gladh och kaath 

En swen badh hertigh Frederik tha en swen badh hertigh frederiik tha 

skiutelik til dødhen gaa. [s]kiutelik tiil dødhen gaa 

[2165] Tha drotzæthin saa herra Frederik [th]a drotzæthin saa hertigh frederik 

 (525) 

sagde han swa wredelik: [2040] tha mælthe han swa wredeligh 

Sigh mik hwar min jumfrv ær sigh mik hwar min iomffrv ær 

ther thu wndførdhæ medh skieldom61 ther ther thu omførde medh stoldhom hær 

jach weth thet ey, thet magen j tro. jagh weth thet ey thet maghen i troo 

[2170] Thet weth gudh, iach sigher swo, thet weth gudh iach sigher swa 

Thet skal thit liiff nw kosta j stadh. [2045] thet skall thiit liiff kaste nw i stadh 

och swærdhit han tha hemptæ badh och swærdhit han tha hemptæ badh 

thet hwast ær och wæl til redhæ; thet hwasth ær och øffriit redhe 

tik skal ey dugha edhæ tik skall ey dughæ edhæ 

[2175] han wardher sin hals tha latha fram; han wardher sin hals tha lathe fram 

en starker swen som ey war lam [2050] en starker swen som ey war lam 

slo honum a hans halsben tha, slo honum i hans halsben tha 

thet matte tha ey aff gaa thet matte tha ey aff gaa 

och giordhe honum enkte meen, och giorde honum enkte me meen 

[2180] thy iærn ma hwarken køt eller ben thy iærn ma hwarken køt eller ben 

(459)  

honum wara til skadha; [2055] honum ware tiil skade 

thy ma hans fingergull radhæ. thet ma hans gull fingher radhe 

Tha drotzethin thetta saa tha drotzæthin thetta saa 

at swærdhit honum ey skadha ma, ath swærdhit honum ey skade ma 

[2185] tha bødh han genæst hemptæ thær tha bødh han genstan hemptæ thær 

thet største handa iærn j skipit ær [2060] thet største hande iærn i skipit ær 

och loth ther jnnan sethiæ han och loth ther innan sethiæ han 

och mædher honum en annan man. och mædher honum en annan man 

Thet warth til radhæ allom them thet warth tiil radhe allen them 

[2190] at faræ sidhen ater hem. Ath fare sidhen ather hem 

The sporde honum swa mangalunda [2065] the sporde honum swa mange lunde 

ræth j then samma stundha Ræth i then sammæ stundæ 

hwar the jumfrv matthe waræ hwar the iomffrv matte wære 

han swarade them ræth allom thæræ: han swarade ræth them allom thære 

[2195] Hon ær drunknat j thetta haff; hon er drunknath i thetta haff 

the medh henne følgdo sunko j qwaff [2070] the medh henne følgde sunko i qwaff 

allæ wtan iach enæ; alle wthan iagh enæ 

mik wilde gudh then renæ mik wilde gud then renæ 

                                                           
61 Noreen (1927a:129) förser skieldom med frågetecken. 
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han wilde mik enæ stund latha liffuæ han wilde mik ene stundh lathe liffue 

[2200] hwat nadh han mik fradelis wil giffuæ hwat nadh han mik frandelis wil giffue 

Tha mælte och then drotzet riik: [2075] tha mælte ok then drotzet riik 

Thu æst ey æn sluppin mik, thu æsth ey æn sluppin migh 

thu skalt æn døø at iach thet see, thu skalth en døø thet skall iagh see 
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tho at tik thykker at skemptan lee, thok tik tykker ath skemptan leedh 

[2205] Han wiste ey aff hans fingerlin han wiste ey aff hans fingerlin 

ther honum halp opta manga sin [2080] ther honum halp mange sin 

fra then grymelikæ dødh fra then grymelikæ dødh 

och mangha handa nødh. och mange hande nødh 

The sighildo hem til stadhen tha; the sigldo hem tiill stadhen tha 

[2210] for wtan byn man brenna saa for wthan byn man brennæ saa 

eth storth baall som ther war giorth. [2085] eth storth baall som ther war giorth 

Herra Frederik war ther til førdh herre frederiik war ther tiil førdh 

och drotzætin mælte til hans tha: ok drotzethin mælte tiill hans tha 

Her skulen j, herra, brinnæ pa her skulen i herre brinne pa 

[2215] mædhen idher ey fordærffuæ ma mædhen idher ey forderffue ma 

watn eller eldh, the dødhæ twa; [2090] watn eller eldh the dødhe twa 

tik skal ey giffuæs liffsens frist. tik skall ey giffues liiffzens fresth 

Eldhin bran medh mykyn trøst; eldhin bran medh mykyn trøsth 

then ær sæll fra honum ær løst.  

[2220] tik hielper ey lenger diæffwlsins list,  

The kasta han j thet brinnande baall; the kastede han i thet brinnande baall 

thet war tha eth wnderlikt mall: thet wartha eth wnderlighet maall 

(460)  

hans klæder aff honum brennæ [2095] Hans klædher aff honum brennæ 

swa at han thet ey kende. swa ath han thet ey kende 

[2225] Han wende sith fingergull omkringh; han wende sith fingergull omkringh 

tha fioll honum aff then iærn ringh [t]ha fioll honum aff then iærn ringh 

han haffde om sinæ hender twa [h]an haffde om sinæ hender twa 

swa at enghin herra Frederik saa. [2100] [sw]a ath enghin hertigh frederiik saa 

Thet huxadhe hwar man ther nær [th]et huxade hwar man ther nær 

[2230] at han j asko brunnen ær. Ath han i asko brunnen ær 

Drotzæthen ridher hwat han ma drotzæthin riidher hwath han ma 

tiidh han konungen finnæ ma, thiid han konungen finnæ faa 

thagher thet først j mall [2105] [th]agher thet førsth tiill maall 

at herra Frederik ær brend j ball. [at]h hertigh frederiik er brend i bal 

[2235] Tha konungen thet forstodh [tha] konungen thet forstodh 

han faar ey ater sin dotter godh, [ha]n foor ey ather sin dotther godh 

tha warth honum mere wee [th]a warth honum mere we 

æn han haffde førre ee. [2110] æn han haffde forre ee 

Daghen nw at qweldhen leedh; daghen fasth ath qweldhen leedh 

[2240] herra Frederik ther ey lenger beedh; herre frederiik ther ey lenger beedh 

han gik sik pa thet hws [h]an gik sik pa thet hwss 

ther han saa brinnæ the stora lius; [th]er her han saa brinnæ the sto lius 

j thet herberghe han jn gaar, [2115] [j thet] herberghe han in gaar 
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all konungxsins klæder jnne war; all konungxins klædher inne war 

[2245] han klædde sik ther at thy sinne han klædde sigh i thy sinne 
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medh the bæstæ ther waro jnne. medh thet bæsthæ ther war inne 

Hans stallgardh war yffrit riik hans stalgardh war offriit riik 

medh dyræ ørs swa køstelik [2120] medh dyre ørss swa køsteligh 

- the sadhlæt waræ och wæl til redhæ - the sadhlat ære ok wel tiil redhæ 

[2250] ther the herra a thera ledhæ ther the herræ a thera ledhe 

skuldo thæden fara skullo thædhen fara 

thet førstæ thet matte wara. thet første thet matte ware 

Ther til gik herra Frederik; [2125] ther tiil herre frederiik 

thet bæstæ ørsset walde han sik thet bæsthæ ørsseth walde han sigh 

[2255] och sættis sidhen ther pa ok sættis sidhen ther pa 

at enghen man honum ther saa. Ath enghin man honum saa 

Tha mælte fatige och riike: tha mælte fatige ok riike 

Hwat mon os swa swikæ? [2130] hwath mon oss swa swike 

Thet mon ey annat waræ æn swa thet mon ey annath ware en swa 

[2260] thet ær then riddar os førde fra thet er then riiddar oss førde i fraa 

the stolta møø Florie. tho stolthæ møø florie 

The kamarmæstare æru ey frie, the kamarmestære æru ey frie 

the kerdho at thy sinne [2135] the kerdho ath thet sinne 

at the matto ey finnæ Ath the matto ey finne 

[2265] the klæder konungen skulde draga pa: the klædher konungen skulde drage pa 

The æru os nw borth stolen fra; the æru oss borth stulen i ffra 

(461)  

wi haffwm thet allæ her fornummit wi haffwm thet alle her fornimmit 

thet ær aff diæffwlskap til kommit. [2140] thet er aff diæffwlskap tiil kommit 

Hwat the mælte eller hwat the giorde Hwath the mælthe eller the giorde 

[2270] herra Frederik thet swa gørllæ hørde. herræ frderiik thet swa gørllæ hørde 

Han haffde ther enghin akt pa; Han haffde ther engin akt pa 

han redh then wægh til Skotland laa. Han redh then wægh tiill skottland 

Wilin j høræ hwat han giorde? [2145] wilin i høre hwath han giorde 

Konungxsins spora han medh sik førde konungxsis spore han medh sigh førde 

[2275] och swa hans rikæ dyræ swærdh ok swa hans riike dyre swærdh 

ther prisat war for mykit wærdh. ther prisath war for mykit wærdh 

Tha han kom til Skotlandh tha han kom tiill skotlandh 

tha war løst hans sorgha bandh. [2150] tha war løsth hans sorge band 

Thet ær mik seent at skriffuæ fra, thet er mik seenth ath skriffve i ffra 
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[2280] aff all the glædi man ther saa. aff all the glædi man ther saa 

The stoltæ frw Florie the stolthe ffrw florie 

hon war tha aff sorghen frie. war aff sorghen frie 

The ridho wt moth herra Frederik, [2155] the rido wth moth herræ frederiik 

wndfingo han swa hederlik, wnfingho han swa hedherligh 

[2285] konunghin och drøtningen badha konungen ok drøtningen badhe 

wartho allæ gladhæ. warthe alle gladæ 

Mere glædi iach aldrik fik mere glædi iagh aldrik fik 

æn nw iach seer min herra Frederik. [2160] Æn nw iagh seer myn herre frederik 

En høgtiidh byriadis ther nw en høgtiid byriadis ther nw 

[2290] aff riddara, swennæ och stolta frw Aff riiddare och swennæ ok stolthe ffrv 

at aldrik annor tolik war Ath aldrik annor tolik war 

j Skotlandh innan thusændh aar; j skottlandh innan thwsende aar 

xiiij dagha stodh thet hoff; [2165] xiiij daghe stodh thet hoff 

ther war giffuit for frvr loff ther war giff for ffrvr loff 

[2295] margha dyræ clenodia rikæ; marghe dyre klenodiæ riikæ 
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ther waro och lekare køstelikæ. ther ware ok lekare køstelighæ 

Tha mælte hertigh Frederik: tha mælthe hertigh frederiik 

Iach thakker idher, herra, nadelik [2170] Jagh idher herræ takker nadelik 

for alle the dygd och æræ for all the dygdh och ære 

[2300] j haffuin beuist mik hæræ: [j] haffuin mik beuisth hære 

nw wil iach til landha faræ, [n]w wil iagh tiill lande fare 

ma thet medh idhert minne waræ, [m]a thet medh idhert minne ware 

Konungen swarade ther til: [2175] konungen swaradhe ther tiill 

Thet skal waræ som thu will. thet skall ware som thw will 

[2305] Han loth honum ther begaffua han loth honum ther begaffue 

medh ørs och dyræ haffua; medh ørss och dyræ haffue 

ee mædhen the wildo haffua  

han loth ther medh ladha han loth ther medh ladhe 

en kameell som skulde bæræ [2180] [e]n kamell som skulde bære 

(462)  

[2310] the klenat konungen gaff honum thæræ [the] klenat konungen gaff honum thære 

som honum waro senth fra ower mæræ. [s]om honum ware seenth ath føre 

aff thet man honum saa giffuæ aff thet man honum sa giffue 

ær osenth aff at skriffuæ. Ær osent aff ath skriffue 

Han gaff the frva rikæ [2185] han gaff honum the riike 

[2315] margha køstelikæ marghe køstelighe 

och xl frvr stolta och claræ ok xl ffrvr stolthe ok clare 

medh henne skulde til landha faræ. [m]edh henne skulde tiil lande fare 

Han fik och hertigh Frederik [h]an fik och hertigh frederiik 
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hundradhæ riddaræ hem medh sik [2190] hwndrade riidder hem medh sik 

[2320] the honum følgiæ skuldo hem the honum følgiæ skuldo hem 

och sidhen faræ ater igen; ok sidhen fare ather ighen 

thet giorde han honum til æræ thet giorde han honum tiill ære 

mædhen the waræ thæræ. mædhen the ware thære 

Twa swennæ han fore sendæ [2195] twa swennæ han fore sende 

[2325] the man gørlæ kendæ the man gørlæ kendhe 

och loth sinom mannom kunnokt wæræ ok loth sinom mannom kunnokt wære 

a hwilkin dagh han komber thæræ. A hwilken dagh han komber thære 

Thæs wardho riddara och swennæ gladh thæs worde riidder och swene gladh 

och thakkade gudh och hans nadh [2200] och thakkadhe gud och hans nadh 

[2330] han haffde giorth them at j thy sinne  

the skulæ sin herra ater finnæ.  

Tha almogæn thet forstodhe tha almoghan thet forstodhe 

sigh sampna saman the riddara godæ, sik sampnade saman the riiddare gode 

vndfingho sin herra medh æræ wnfingho sin hære herræ medh ære 

[2335] som the skyldugh matte wæræ. som the skuldhugh wære 

mere och the minnæ, [2205] mere och the minnæ 

clerike, lekmæn och qwinnæ clereke och lekmæn och the qwinnæ 

wartho allæ saman gladh, worthe alle saman gladh 

och alt thet folk wthi then stadh ok alth thet folk wt62 i then stadh 

[2340] wndfingho them swa liuffuelik, wnfingho them swa liuffveligh 

Floria och hertigh Frederik. [2210] floria och hertigh frederiik 

ower all landh thenne frøgden gar offuer all land thenne frøgden gaar 

at herra Frederik ater komin war. ath all hertigh frederik kommjn war 
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Tha thessen segn en ændæ fik tha thæsse segn en ændhæ fik 

[2345] j eth palatz herra frederik gik Jeth palatz hertigh frederiik gik 

thet war badhæ høgt och with, [2215] thet war bade høgt ok with 

wæl bykt och køstelik flith; welbygt och kosteligh flyth 

The riddaræ och frvr ga til bordh; the riiddare ok ffrvr ga tiil bordh 

ther taladis mannig63 høffuelik ordh; ther taladis mannig høffiutzsligh ordh 

[2350] the kalzadho mæden the satho saman the kalzade mædhen the satho saman 

then qwæld och annor høffuelik gaman. [2220] then qwældh ok giorde sigh gaman 

Men the herra atho j thera stundh mædhen the herre atho i theræ stundh 

(463)  

honum wartho mangh thusænd pundh honum worthe mang thusandh pundh 

presenterat innerlikæ presenterat innerlikæ 

[2355] aff gull och stenæ rikæ; Aff gull ok stenæ rika 

thet gøræ the aff staden æræ [2225] thet gøre the aff stadhen ære 

thy the haffua thera herra kæræ thy the haffue theræ herræ kære 

thet skipte han medh milde handh thet skipthe han medh milde handh 

 (530) 

medh the riddara aff Skotlandh medh the riiddare aff skotlandh 

[2360] och the frvr minnelikæ och medh the ffrvr innerlike 

at the wartho allæ rikæ. [2230] Ath the worthe alle riike 

Xiiij dagha stodh thet hoff; Xiiij daghe stodh thet hoff 

sidhen togho the orloff sidhen thogho the orloff 

herra och frvr honum følgdo hem herræ och ffrvr honum følgde hem 

[2365] och fooro sidhen ater igen. ok foro sidhen ather ighen 

Ater bleff frv Florie [2235] Ather bleff ffrv florie 

medh hertigh Frederik j Normandie. medh hertigh frederiik j normandie 

Thet war nw komen winter tiidh; thet war nw komen winter tiidh 

herra Frederik bidadhe a then riidh herræ frederiik bidhade a then riidh 

[2370] til sommar ater komen ær. tiil sommar ather komen ær 

Han sende sith budh hiit och thær [2240] han sende sith budh thiit ok thær 

och later the førsto høræ och lather the førsthe høre 

han wil sith brølløp gøræ, Ath han will sith brølløp gøre 

bidher them allæ komma thæræ Bidher them all komme thær 

[2375] them til skemptan och honum til æræ. them tiil skemptan och honum til ære 

Thet war om pingxdagha tiidh; [2245] thet war om pingxdaghe tiidh 

man saa ther a then hedh wiidh man saa athen hedh ther wiidh 

slaas margha rika tieldh slaas marghe rike tieldh 

ther werdh waro storæ gældh. ther werdh ware store giældh 

[2380] Ther kom konungen aff Frankarike ther kom konungen aff frankeriike 

medh hundradhe riddaræ stoltelikæ [2250] [m]edh hwndrade riddare stolthelike 

ther wtualdo och wælborne æræ, [t]her wtualde och welborne ære 

them førde han medh sik thæræ. them førde han medh sigh thære 

Thiit førde och konungen aff Skotland thiit førde ok konunghen aff skotland 

[2385] thw hundradhe riddaræ a then strand, thw hwndrade riddare a then strandh 

the æru wisæ til allæ æræ [2255] [t]he æru wisæ tiill alle ære 

och wiliæ gernæ nær honum wæræ och wiliæ gernæ nær honum wære 

han warth widh thesse tiidendhæ glad [h]an wart wid thesse tiidende gladh 

riddara och swennæ han kalla badh [ridd]are ok swennæ han kalle badh 

[2390] medh thera radh skreff medh sin eygin hand medh theræ radh skreff medh sin handh 

eth breff och sendhæ til Yrlandh, [2260] eth breff och sende tiill yrlandh 
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bidher sin swæræ och thet ma wæræ bidher sin sware och thet ma wære 

medh riddarskap komma thæræ. medh riidderskap komme thære 

(464)  

Han warth widh thessæ tiidhendæ gladh, Han warth wid thesse tiidende gladh 

[2395] riddara och swennæ kalla badh, [r]iddare och swennæ han kallæ badh 

gør them allæ kunnokt thær [2265] [gi]ør them alle kunnokt thær 

 (531) 

at hans dotter liffuande ær. ath hans dotther liiffuande ær 

Han redher sik nw raskelik; han redher sig nw raskelik 

drøtningenæ togh han medh sik, drøtninghenno thok han medh sigh 

[2400] thw hundrad riddaræ j en skara thw hwndrath riiddare i en skare 

ther sinæ thokt kunde wæl bewara; [2270] ther sinæ thokt kunde wel beware 

swa foor han in til Normandie swa for han tiill normandie 

til sinæ dotter Florie. tiill sinæ dotther florie 

Han wart vndfangen liuffuelik han warth wnfangen liuffuelik 

[2405] aff Florie och herra Frederik, aff florie och hertigh frederiik 

ther til aff riddara och swennæ [2275] ther tiill aff riiddare och swennæ 

the han medh troskap menæ. the han medh troskap menæ 

Aff Gaskonia herra Lieliin aff gaskoniæ herre lialim 

ther prisat war en riddar fiin ther prisath war en riiddar fiin 

[2410] hundradhe riddara førde han medh sik; hwndrade riiddare førde han medh sigh 

han kom ther gantzka skiutelik [2280] han kom ther ganske skønligh 

Allæ the herra ther kompnæ æræ alle the herræ ther kommpne ære 

førdhæ sinæ husfrvr medh them thæræ. førde there/is huffrv medh them thære 

Nw kom ther en konung riik, nw kom ther en konungh riik 

[2415] han haffde mere folk medh sik han haffde mere folk medh sigh 

æn the ther førre æræ. [2285] æn the ther førre ære 

Wilin j withæ hwo then mon wæræ? wilin i withe hwo then mon wære 

Thet war effter pascha viij dagha thet war epter poscha viij 64daghe 

at hertigh Frederik ridher at iagha. at hertigh frederiik ridher ath iaghæ 

[2420] Han haffde medh sik swennæ twa; Han haffde medh sigh swennæ twa 

j skoghen han fram fore sik saa [2290] i skoghen han fram fore sik saa 

hwar the iæghare øpæ, hwar the ieghare øpæ 

medh en hiorth the hunda løpa. medh en hiorth the hunde løpæ 

Han førde medh sik wiin och brødh; han førde medh sik wiin ok brødh 

[2425] thet dugher wæl for hungers nødh. ther dugher wel for hunghers nødh 

Han ridher sik swa nær thet bergh [2295] han riidher sigh swa nær thet bergh 

han siist skildis widh then dwærgh han siist skildis widh then dwærgh 

haffde han funnet a Karllawint; Haffde han funnet a karllewint 

tha warth honum wæghen blind. tha warth honum wæghen blind 

[2430] Tha mælte hertigh Frederik: tha mælthe hertigh frederiik 

Nw wil æn æuinty frestæ mik. [2300] nw wil æn æwintyr frestæ mik 

Tha warth han war j thera riidh tha warth han war i theræ riidh 

hwar en hiorth medh mykyn striidh Hwar en hiorth medh mykyn stridh 

 (532) 

flyr fore twa litzlæ rakka flyr foretwa litzla rakke 

[2435] nidher fore en bakka; nidher fore en bakke 

hiorten war swa trøth och modh [2305] hiorthen war swa trøth ok modh 
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at han qwar fore the rakka stodh Ath han qwar fore the rakkæ stodh 

och wær sik hwat han forma. och war sik hwath han forma 

(465)  

En iæghare kom ther rennandhe tha; en iæghere kom ther rennande tha 

[2440] han matthe høræ ower skoghen all han matthe høre offuer skoghen all 

aff hans horn swa mykit skall; [2310] Aff hans horn swa mykit skall 

han renner sik opp moth thet bergh; han renner sigh opp moth bergh 

thet war en hallæ lithin dwærgh. thet war en hallæ lithin dwærgh 

Hans ørs han sielffuer redh pa thet ørss han redh a 

[2445] thet war ey større æn en daa; war ey større en i daa 

the wapn han førdhe j then stund [2315] the wapn han førde i them stundh 

ware wærdh wæl thusændh pundh; ware wærdh wel thusande pundh 

han haffde en hund j sinæ hende; Han haffde en hundh i sinæ hende 

han ekke herra frederik kendæ; han ekke herræ frederiik kendhe 

[2450] han wardher tha hans at bidhæ han wardher tha hans at bidhæ 

och matte ey wndan ridhæ. [2320] ok matte ey wndan ridhæ 

Tha herra Frederik dwærgen saa tha herræ frederik dwærghen saa 

hiolt opp sin hand och mælte swa: hiolth opp sin hand ok giorde swa 

Thu litzlæ dwærgh, gudh helse tik, thu litzlæ dwærgh gud helse tik 

[2455] thu torff ekke rædhis mik. thu torff ekke reddis mik 

Tha warth dwærghen halla gladh [2325] [t]ha warth dwærghen halle gladh 

och giorde alt thet herra Frederik badh. [o]k giorde alth thet herræ frederiik badh 

Nw mælte hertigh Frederik: gør nw thet iagh bidher tik 

Gør nw thet iach bidher tik; sa mælte hertigh frederiik 

[2460] sigh mik thet iach withæ wil: sigh mik thet iach withæ wil 

hwilken herra hørir thu til? [2330] [h]wilken herræ hørir thu tiill 

Konungh Malmrit min herra ær; [k]onungh malimrit mjn herræ ær 

han komber raskelik rennande her; [h]an komber raskeligh rennande hær 

han ær wældigh ower mang land, [han] er weldigh offuer all landh 

[2465] the all tiænæ wnder hans hand. [the] alle tiæne wndher hans handh 

Sannerlik, ær thet swoo, [2335] [s]annerligh thet er swaa 

thæss ær iach badhæ gladh och froo. thæs er iagh badhe gladh ok froo 

The hørdæ fra then langha leedh the hørde fra then langhe leedh 

eth horn ower ens akers bredh. eth horn ower ens akers bredh 

[2470] Thet horn j høren thære thet horn i høren thære 

thet mon min herra wære, [2340] thet mon min herræ wære 

mæltæ tha then litlæ dwærgh [m]ælthe tha then litzlæ dwærgh 

 (533) 

och rendæ sidhen opp moth thet berg, och rendhe sidhen opp moth thet bergh 

sith horn swa fastelik rørde sith horn swa fasteligh rørdhe 

[2475] at konungen thet giørlæ hørde. Ath konunghen thet gørlæ hørdhe 

Han renner sidhen hwat han forma [2345] han renner sidhen hwath han forma 

thiit han hertigh Frederik saa. thiith han hertigh frederiik saa 

Herra Frederik tha moth honum redh, hertigh frederiik moth honum redh 

hwarken thera lenger beedh, hwarken theræ lengher bedh 

[2480] helser hwar annan liuffuelik, helser hwar annan liuffligh 

(466)  

konungen och hertigh Frederik. [2350] konunghen ok hertigh frederiik 

The sættis nidher badhæ twa the sætte nidher badhe twa 

ther hiorten fallen fore them laa; ther hiorten fallen fore them laa 
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man ther fore the herra bar man ther fore the herre bar 

[2485] wiin och miødh j dyræ kar; wiin ok miødh i dyre kar 

konungen haffde medh sik thæræ [2355] konungen haffde medh sigh thære 

try hundradh iæghare och ey færæ; thry hundrat iæghere och ey færre 

man redde thera math man raskast ma man redde theræ math thet raskast man gaat 

och sidhen the herra æthæ gaa; ok sidhen the herre saa sik math 

[2490] Tha the ware mættæ tha the ware mætthe 

aff alskons willæ rættæ, [2360] Aff alskons wille ræthe 

tha mælte hertigh Frederik: tha mælte hertigh frederiik 

Iach wil hemmelik tala widh tik Jag wil hemmelik talæ wid tik 

æn idher thykker swa. æn idher tykker swa 

[2495] Men weth thet skal waræ iaa. men weth thet skall ware jaa 

Han sagde konungenom sielffuom thær [2365] han sagde konungenom sielffuom thær 

for hwi han ther komin ær: for hwi han ther komin ær 

Jach wil idher, herra, bidhiæ, Jagh wil idher kerligh bidhiæ 

wilin j hem medh mik ridhæ. wilin i hem medh migh ridhe 

[2500] Han giorde honum kunnokt thær han giorde honum kunnokt thær 

huru hans tingh medh honum stær [2370] hurw hans tingh medh honum er 

och alt thet honum war skeedh ok alth ther honum war skeedh 

sidhen han fra honum redh sidhen han fra honum redh 

och thakkar honum for hans fingerlin: och takker honum fore sith fingerlin 

[2505] Thet haffuer iach haft aff nadhom thin, thet haffuer iagh hafft aff nadhin thin 

allæ thennæ æræ [2375] allæ thenne ære 

jach haffuer sakt hæræ; Jagh haffuer sakt hære 

jach wil æn meræ bidhiæ tik Jagh will æn mere bidhiæ tik 

atj wilin komma hem til mik Athi wilin hem følge migh 

[2510] tha min høgtiid skal wæræ tha mjn høgtiid skall wære 

och gørin mik thet til æræ [2380] ok gørin mik tiill ære 

medh all then makt j forma, medh all then makt han forma 

 (534) 

aff riddarskap och frvr gørin swa; aff riiderderskap ok frvr gørin swa 

wilin j mik thet til æro giffuæ wilin i mik thet tiill æro gøre 

[2515] jach wil thet fortiænæ medh iach ma liffuæ. jach wil thet medh idher forthiæne 

Herra, skal thet wara swo, [2385] herræ skall thet ware swa 

thet skulen j loffua a idhræ tro thet skullen i loffue a idhræ troo 

at iach ma feligh komma thæræ ath iagh ma feligh kommæ thære 

och allæ the medh mik æræ. ok allæ the medh mik ære 

[2520] Jach wil swa raskelika komma thiit jag wil swa raskeligh kommæ thiit 

at allæ the konunga thu haffuer aliit [2390] Ath alle the konunghæ thu haffuer aliit 

æru ey allæ swa riik æru ey alle swa riik 

Thet skulen j, herra, tro a mik thet skulen i herræ tro a mik 

at engen man skal gøræ tik ath enghen man skall gøre tiik 

[2525] wtan dygdh och æræ wthan dygdh och ære 

som skyldugt ær at wæræ. [2395] som skyldugth ær ath wære 

(467)  

J mith landh ær swa godh friidh j mith land er swa godh fridh 

och haffuer ther warith langan tiidh och haffuer thet warith langen tiidh 

at enghen thor androm tagha fra at enghom androm thaghe i ffra 

[2530] thet en peningh gældæ ma. thet en peningh giælde ma 

Tha siæx wikor lidhnæ æræ [2400] tha siæx wikor lidhne ære 

tha skulen j wæl kompnæ wæræ. tha skulen i wel kommen wære 

J leggin idhert folk opp medh then a [j] leggin idhert folk opp medh then a 
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ther Sekana hether, j gørin swa; [t]her sekane hether i gørin swa 

[2535] thet ær fra Rom mith hws twa milæ; [t]het ær fra rom mith hws thwa milæ 

ther skulen j herra hwila; [2405] ther skulen i herræ hwilæ 

komen j ther tha gørin j wæl. komen i ther tha gørin i well 

Iach skal eth budh medh fullæ skæll Jag skall eth budh medh fullæ skæll 

sendhæ idher, herra, igen [s]endhe idher herre ighen 

[2540] ath idher skal wardha enkte meen ath idher skall warde enkte meen 

och idher skal wægen kennæ wæl. [2410] [o]ch idher skall wæghen kænnæ wæll 

Nw liffuen badhæ hell och sæll! [n]w liffuen badhe hæll och sæll 

Ther medh the skildos j then riidh; ther medh the skildos i then riidh 

gensten effter pingxdagha tiidh genstan epther pingx daghe tiidh 

[2545] tha kom konungen ridhande thær tha kom konunghaen ridhande thær 

medh mykit folk och stoltan hær. [2415] medh mykit folk ok stolthen hær 

Thet iach wil berættæ idher thet wil iagh sighe idher 

huru stoltelikæ han kom nider hurw stothelighe han kom nidher 

medh sekena stappande hær  

[2550] och matte man at see ther nær  

at thetta folk war komit [at] thetta folk war komit 

 (535) 

- ower alt landhit war thet tha fornummit - ower alt landhit war thet tha fornummit 

thet giorde willelikæ [2420] thet giorde willelikæ 

hertig Frederika hertigh frederiikæ 

[2555] en friidh han lyste thære; en fridh han lysthe thære 

han warth halden medh æræ. han warth halden medh ære 

Then annan morghon dagher war lius then annan morganom dager war liws 

kom ther ridhande for thet hws [2425] kom ther riidende fore thet hwss 

konungxins marskalk aff Karllawint, konungx marskalk aff karllewinth 

[2560] medh honum margan stoltan kind, ok medh honum marghan stoltan kindh 

swennæ, stekare, kemmenæræ,  

manga wegnæ och sømare fleræ.  

The lotho tha opp slaa thæræ the lotho tha opp sla thære 

margh stolt tiæld medh æræ mangh stolte tiældh medh ære 

[2565] the wnderlik ware see pa [2430] the wnderlik ware see pa 

a then heedh herra Frederik laa. a then hedh hertigh frederiik laa 

Alt thet folk kommit war thæræ alth thet folk komit war thære 

wndradhe hwadhen thessæ æræ. Wndrade hwadhen thesse ære 

The dwærghæ ther herberghe taka, the dwærghe ther herberghe taghe 

[2570] the ey wiliæ fly til baka. [2435] the ey willæ fly tiill bakæ 

(468)  

Tha swaradhe hertigh Frederik: Tha sagde hertigh frederiik 

Ther komber en konungh halla riik ther komber en øffriit riik konung 

aff sith landh wth genom eth bergh aff sith landh wth genom eth bergh 

ridhande medh mannigh stoltan dwærgh. Ridande medh mannigh stoltan dwærgh 

[2575] Jach bidher idher allæ j thetta sin [2440] Jagh bidher idher alle i thetta sin 

- j gørin thet for tiænist min - i gørin thet for tiænisth mjn 

at enghin them onadhæ Ath enghin them onadhe 

eller gøræ nokon skadhæ. eller gøre nokon skade 

Thet loffuade iach almannelikæ thet loffuade the almannelike 

[2580] badhæ armæ och rikæ, [2445] badhe armæ och riike 

wi skuldom them allæ æræ wi skulom them alle ære 

mædhen the æræ hæræ mædhen the ære hære 

Mellan herra Frederikx tiæld och eth bergh mellan herræ frederikx tiæld ok eth b[ergh] 
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herbergadhe mannig stolt en dwærgh. herbergade mannigh stolth en dwærgh 

[2585] Ther elffuen skiptis sunder j twa [2450] ther elffuen skiptis sundher i twa 

thet rikaste tiæld man sea ma thet riikaste tiældh man sea ma 

slaa the ther och æn flere. slaa the ther om oc65 en flere 

Man sigher oss æn mere: man sigher oss ey mere 

ther ware swa dyre stenæ j ther ware swa dyre stenæ i 

[2590] swa lankt man skiuter aff bogha tij [2455] swa lankt man skiuther aff bogher t[ij] 

swa mykit liuss aff tiældit gær swa mykit liuss aff tiældhit gaar 

 (536) 

at natten ey swa mørk ær Ath natten ey mørk ær 

thet ær ee liust badhæ wthe och jnne thet er ee liwsth bade wthe ok inne 

- thet tieldh war giorth medh list och sinne - thet tieldh war giordh medh listh ok sinne 

[2595] som solen wenæst skinæ ma. [2460] Som solen wænisth skinæ ma 

hwar then knap ther war aa hwar then knapp ther war a 

standa wthi kabunkla stenæ twa stande wthi karbunkete stenæ twa 

och ther til fyræ robiin och ther tiill fyre robin 

jæm wæn som sooll om morgon skiin; ok ære wæne som solen skin 

[2600] thot bluss baros j thet hws [2465] thot bluss bares i thet huss 

the thyktis ther haffua enkte lius the tyktis ther haffue enkte liuss 

for the ædhlæ stenæ for the ædlæ stenæ 

the liusæ æræ och renæ the liusse ære och renæ 

tha natten aldræ mørkast ær tha natten aldre mørkasth ær 

[2605] kronan skiin som soolen skær. [2470] kronon skin som solen skær 

A then førstæ knap man eth barn saa, A then første knap man eth barn saa 

enæ krono aff gull haffde thet a enæ crono aff gull haffde thet aa 

medh karbunkil stena  

eth annat tiæld ther nær stæræ eth anneth tieldh ther nær stære 

[2610] the litzlæ drøtning skal j wæræ the litzlæ drøtningh skall i wære 

en græssduk gar ther om kringh, [2475] en græssduk gaar ther omkringh 

thet tagher en hallæ widhen ring, thet thagher en halle widhen ringh 

aff samed then renæ, Aff sainedh thet renæ 

satter medh dyræ stenæ. satther medh dyre stenæ 

[2615] The andra riddara honum følgdo ther [t]he andra riddare honum følgdo ther 

herberghæ honum allæ nær. [2480] [he]rbergadhe honum nær 

Tha hertigh Frederik thet forstodh [th]a hertigh frederiik thet forstodh 

(469)  

ath ther kom then konung godh [at]h ther kom then konungh godh 

han ekke lenger hemme bedh; [h]an ekke lengher hemme beedh 

[2620] han tha wth moth honum redh [h]an tha wth moth honum redh 

medh margha herra rikæ, [2485] [m]edh margha herræ riikæ 

wndfingo han stoltelika. [wn]dfinge han stolthelike 

Wilin j høræ hwat boken sigher? [wil]in i høre hwat boken sigher 

Thu thusænd riddaræ følgdo honum nider [thu] thusande riiddare følgde honum nider 

[2625] och margha stoltæ swennæ; [och] marghe stolthe swenne 

the herra foro ey enæ; [2490] [the] herræ fooro ey enæ 

man warth och ther waræ [man] warth ok ther ware 

aff frvr storan skara, [aff] ffrvr storen skare 

drøtningen sielff j skarlakan rødh, [drø]tninghen sielff i skarlaken rødh 

[2630] och allæ the frvr som hon bødh [och] alle the ffrvr honum som hon bødh 

haffde tolik klædhe aa, [2495] [ha]ffde tolik klædhe aa 

                                                           
65 Ordet oc står ovanför raden över det strukna om:et. 
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the stolta riddara haffde och swa. [the] stolthe riiddare haffde och swa 

 (537) 

The riddaræ ørs waro godh the riddare ørss ware godh 

och all rødh som en blodh. ok all rødh som en blodh 

[2635] Then litzlæ konung haffde aa then litzlæ konungh haffde aa 

och drøtningen kapor twa [2500] ok drøtinghnen kapor twa 

aff silke klæder wnderlik aff silke klædher wnderligh 

at aldrik enghin thera sliik ath aldrik enghin theræ sliik 

at allæ the herra førre saa; ath alle the herræ førre saa 

[2640] the sagdo allæ saman swa; the sagde alle saman swa 

the kapor waro dyræ och wnderlikæ; [2505] the kapor ware dyre ok wnderlike 

man finder ey j hwar stadh slikæ. man findher ey i hwar stadh sliike 

The gangaræ æru hwite som sniøo the gangare ware hwith som snioo 

the gingo wæl, thet maghen j tro; the gingho wel thet maghen i troo 

[2645] the rikhet a thera styrgom laa the rykheth a theræ styrghom laa 

ær mik lankt at sighiæ j fra. [2510] ær mik lankt ath sighie i ffra 

Basuna och bambor fore them ridhæ, basuner ok bomber fore them riidhæ 

man ma them høræ ømpnæt widhæ, man ma them høre ømpnat widhe 

och alskons leker wara ma och alskons lekare ware ma 

[2650] hørdhe man fore the herra tha; hørde man forre the herræ tha 

ther aff war swa mykit bang [2515] ther gaar aff swa myket bangh 

och om the herra mykit trang. Och om the herræ myketh trangh 

Tha the møttis theræ tha the møttis theræ 

wortho wndfagne medh æræ worthe wnfangne medh ære 

[2655] och ridhæ j thera herberghe nw och ridho i theræ herberghe nw 

the herra och margh stolt en frv, [2520] the herræ och margh stolt en ffrv 

ther the haffdo allæ nadhæ ther the haffde alle nadhe 

til dryk och ætændh badhæ. tiill dryk och æthænde badhe 

Thet haffuer aldrik warit giorth thet haffuer aldrik warith giorth 

[2660] swa at man haffuer ther aff sporth swa ath man haffuer ther aff sporth 

en rikare høgtiidh æn ther war [2525] en riikare høgtiidh en ther war 

j thesse næstæ thusændh aar. j thesse næsthe m aar 

(470)  

Hwo ther kom effter gull och haffuæ Hwo ther kom epther gull och haffu[æ] 

the fooro thædhen medh rikæ gaffuæ; the fooro thædhen medh riikæ gaffue; 

[2665] skarlakan och baldakinnæ skarlaken och baldhekinnæ 

wardho at thy sinnæ [2530] wordho ath thet sinne 

swa margh for giffuen thære swa margh forgiffuen thære 

at the otalik ære. Ath the othaligh ære 

En lekare war ther och widhæ kendh, en lekare war ther och widhæ kend[h] 

[2670] konungen aff Karllawint sændh, Konungen aff karllewinth war han sen[dh] 

lekarens hugh ær mer til gotz æn ære, [2535] Lekarens hugh ær mere tiill gotz æn [ære] 

thy war han komin thære. thy war han komin thære 

 (538) 

Konungen swarar honum gæmelik: Konungen swarade honum gameligh 

Min klæder æræ offliten tik, min klædher æru affliten tiik 

[2675] thok wil iach tik belata thok will iagh tiik belathe 

thet tik ær wæl til mata. [2540] thet ær tik well tiill matthe 

Han gaff honum j then stunda han gaff honum i then stundhæ 

til tio hundradhe pundha tiill tio hwndrade pundhe 
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j gull och ædhlæ stenæ; j gull ok ædlæ stenæ 

[2680] thæss thakkadho honum riddara och swena, thæs takkade honum riddare ok swenæ 

och ther war gør swa mykit skall  

ower then widhæ hæren all.  

Xx dagha then høgtiid stod; [2545] xx daghe then høgtiidh stodh 

man gaff ther allom mannom nogh; man gaff ther allom mannon nogh 

[2685] hwat man wille sielffuer skiliæ Hwath man wille sielffuer skiliæ 

gaffs honum effter sin wiliæ; Gaffs honum epther sin wiliæ 

prisadhe thet almannelikæ thet prisadhe almannelikæ 

badhæ fatigæ och rikæ. [2550] badhe fatugheoch riikæ 

The stund the herra waro saman the stundh the herræ ware saman 

[2690] war ther manga handa gaman. war ther marghe hande gaman 

Tha the herra opp stodhæ fra bordh tha the herræ opp stodhe fra borgh 

tha saa man aldra wegnæ bohord tha saa man aldra handhe bohordh 

ther och ther om markenæ fara [2555] ther ok ther om markenæ fare 

medh margha høffuelik skara. medh marghe høffueligh skare 

[2695] Tha them leddis ther widh tha them leddis ther widh 

tha togho the en annan sidh; tha thogho the en annan sidh 

man saa ther frvr danza [m]an sa ther ffrvr danzæ 

medh manga hwita swanza [2560] [m]edh manghe hwithe kranzæ 

och riddara medh myken glædhæ [o]ch riddare medh mykyn glædhæ 

[2700] ther mæsterligæ kunde qwædhæ. ther mæstherligh kunde qwædhe 

Man saa ther riddarlik dysteræ  

the rikæ riddare flere.  

Thet hoff stodh iij wiker om kring; thet hoff stodh iij wikor omkringh 

man saa ther margh qwæmelik ting. [m]an saa ther mangh beqwæmlig ting 

[2705] Tha spordis om landhit widhæ [2565] [tha] spordis om landhit widhæ 

om then samma tidhæ [om] then samme tiidhe 

hwat ther giordis j thet hoff. [h]wath ther giordis i thet hoff 

Man gaff them litlom dwærgom loff [man] gaff them litzlom dwærgom loff 

ower alt thet folk almannelikæ, [ow]er alth thet folk almannelike 

[2710] badhæ fatigæ och rikæ; [2570] [b]adhe fatighe och riike 

konung Malmrith hiolt enæ [k]onungh malmrith hiolth enæ 

(471)  

then priiff for riddara och swenæ. then priis for riiddare och swenæ 

Nw gaff konungh aff Yrlandh nw gaff konungh aff yrlandh 

sinom maghe j sinæ handh [s]inom maghe i sinæ handh 

[2715] hertigh Frederike [2575] [h]ærtigh frederiik 

 (539) 

alt sith konungxrike alth sith konungx riike 

och sinæ dotter Florie, och dotther sinæ florie 

the høffuiskæ, wtan falskhet frie; the høffuiske wthan frie 

thet lystis ther oppenbara thet lystis ther oppenbare 

[2720] for allan then herra skara. [2580] for allan then herræ skære 

Her medh thetta hoff for gik. her medh thetta hoff gik 

Tha gaff konungen Malmrit tha gaff konungh malemrith 

siin klenodia thoktelikæ sin klenodiæ thoktelik 

the andra herra rikæ; the andra herræ riikæ 

[2725] han loth herræ aldre enæ [2585] han loth aldre enæ 

them han ey gaff gull eller stenæ Han gaff ey gull eller stenæ 

til margha hundrad punda. tiil margha hwndrat pundhe 

Han togh j thera stunda han thogh i theræ stundhe 
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orloff och ey lenger beedh; orloff ok ey lengher beedh 

[2730] herra Frederik medh honum redh [2590] herræ frederiik medh honum redh 

och thakkade honum manga falda: ok thakkadhe honum manghe faldhe 

Gudh lathi mik æn the lykko walda gud lathi migh en the lykko waldhe 

jach matte idher til tiænist wæræ Jagh matthe idher tiill tiænisth wære 

for thet j haffuin mik giort til ære. fore thet i haffujn mik giorth tiil ære 

[2735] Konungen swarade liuffuelik: [2595] konungen swarade liuffueligh 

tha redh hertigh Frederik tha redh hertigh frederiik 

thiit the herra æræ thiith the æra herræ ære 

och thakker them mykit thære. ok thakker them mykit thære 

The skilias nw ath j thetta sin the skilias nw ath i thetta sin 

[2740] hwar far ater hem til siin [2600] ok hwar foor ather hem tiil siin 

medh glædhi som the kommo ther; medh glædi som the komme ther 

thenne høgtiidh swa en endæ fær. thenne høgtiid swa en ændhe 

Herra Frederik fik sith land aff hendæ herræ frederiik sith landh aff hendhe 

enom herra ther han wæl kende enom herre ther han wel kende 

[2745] och han haffde fullæ liit pa [2605] och han haffde fulle liith pa 

ther landenæ kunde forsta ther landeno kunde fore staa 

och foor medh sinom swæræ tha och foor medh sinom swære tha 

then genæst wægh til Yrland la. then genæsth wægh tiill yrland laa 

Konungen antwardedhæ j hans hand konungen antwordede i hans handh 

[2750] krono rike och alt sith land; [2610] Krono ok riike och alth sith landh 

han liffde sidhen ey eth aar. han liffdo sidhen i eth aar 

Herra Frederik nw for rikit star hertigh frederiik nw for rikit star 

och skipar sik swa dygdelikæ oc66 han skipar sik swa dygdelike 

(472)  

kloster och kirkior giorde han rika. closther ok kirkior gode han riike 

[2755] En deell for werldzens æræ [2615] en deell fore werldzens ære 

 (540) 

thorde han wæl forthæræ. thorde han well forthære 

En mildare herra war aldrik boren; en mildere herre war aldrik boren 

en liffnad haffde haffde han sik wtkoren swa war then ædle wth koren 

ther man høgelik prisa ther man ma høgelik priisæ 

[2760] fore the førstæ wisa. [2620] fare the førsthe wise 

Han war thoktig, en høffuisk man, han war thoktigh och høvisk man 

aldrik man osannind fan aldrik man osannindh fan 

j hans munne nokon timæ; j hans munne nokon thimæ 

swa skulo och allæ herra nimæ swa skullo alle herræ nimmæ 

[2765] sannind sighiæ idhelika, [2625] sannind sighie idhelikæ 

tha warda the medh æro rikæ, tha wardha the medh æro riikæ 

thy tro och sannind ma wæl bæræ thy tro och sannind ma wel bære 

loff ower all tingh medh æræ. lloff offuer all tingh medh ære 

Han war eth helædh aff sith liiff, han war eth heladhe aff alth sith liiff 

[2770] hans liiff osparth fore stolta wiff. [2630] hans liiff osparth fore stolthe wiiff 

en man aff thusænd riddara eller flere en man aff thusændh riddare eller flere 

wtueliæ skuldo eller mere wtueliæ skulldo eller mere 

man skulde ther gørlæ see pa man skulde ther gørla see pa 

hwar han en fromare matte faa. hwar man en fromare matte faa 

[2775] Han war en rættare gantzka godh [2635] han war en rættare gantzske godh 

wndhom mannom hardh och odh, wndhom mannom hardh och odh 

                                                           
66 Står i vänster marginalen. 
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- røffuare eller tiuffuæ Røffuere eller tiuffue 

them haffde han ey liuffua, [t]hem haffde han ey liuffue 

swa mykit han matte aff them fanga [s]wa myketh han matte aff them fange 

[2780] landzens ræth loth han ower them ganga - [2640] [… r]ætthen loth han offuer them gange 

godhom mannom mild och blidh. [go]dhom mannom mildh och blidh 

Gudh gaff honum j samma tiidh [g]udh gaff honum i samme tiidh 

medh sin eyghin kona [m]edh sin eyghin konæ 

enæ dotter och twa sona. [e]næ dotther och twa sone 

[2785] The thakkade gudhi nadhelikæ [2645] [the] takkade gudi nadhelikæ 

och lotho sidhen rikæ [och l]otho sidhen rikæ 

iiij kloster j thet landh [iiij] cløsther i thet landh 

byggiæ thera godz j bland. [by]gge medh theræ gotz i blandh 

Then enæ aboth haffde pa [then] enæ aboth haffde pa 

[2790] swartan koffwol och andra gra; [2650] [sw]artan koffuall ok andra gra 

han giorde them ympnet rika [han] giorde them ympneth riikæ 

swa at the haffde allæ likæ, [s]wa ath the haffde alle likæ 

at Ihesus xpistus dyrkas ther [a]th ihesus xpistus dyrkas ther 

mædhen nokot qwart aff werlden ær. [m]ædhen nokot qwart aff werlden ær 

[2795] Han war konung xiiij aar [2655] [h]an war konung xiiij aar 

iij manadhæ ther ower war. [iij] manedhe ther offuer war 

 (541) 

Han giorde mædhen han liffde hæræ han giorde mædhen han liiffde hære 

gudhi hedher och werldine æræ. Gudhi hedher ok werldine ære 

Tha kom then grymmelika dødh, tha kom then grymmelikæ dødh 

(473)  

[2800] ænde hans liiff ey wtan nødh, [2660] ændhe hans liiff ey wthan nødh 

ther engin man ma wndan gaa - ther enghen man ma wndan gaa 

ther67 warder os allom ganga swa. thet wardher oss allom ganghe swa 

Gudh gaff hans siæll himmerikis glædi; gud gaff hans siell himmerikis glædi 

thæs skulom wi allæ loffuade wæræ. thy skulom wi alle loffua gudi 

[2805] Swa liffde han wth sinæ dagha; [2665] swa liffde han wth sine daghe 

han fik for rætzill aldrik agha han fik foor rætzill aldra agha 

och giorde han aldrik torpare heth  

swa mykit som eth haar ær breth.  

Hwart hans fingergull kom tha Hwarth hans fingergull kom tha 

[2810] ther kan iach enkte sighiæ fra. ther kan iagh ekke sighiæ i ffra 

Hans ældræ son konung war Hans ældre son konungh war 

ower Yrland och krono bar [2670] offuer yrland ok krona bar 

iach weth huru langan tiidh; Jagh weth ey hurw langan tiidh 

then yngre j then sama riidh then yngre i then sammæ riidh 

[2815] war hertigh ower Normandie. war hertigh offuer normandie 

The stoltæ frv Florie then stolthe ffrv florie 

gaff sik j thet kloster tha [2675] gaff sik i thet cløsther tha 

ther hertigh Frederik graffuen la. ther hertigh frederiik graffuen laa 

Hon wilde sinæ dotter in haffua medh sik, hon wilde sin dotther in haffue medh sik 

[2820] thet skulen j witæ sannerlik, thet skulen i withæ sannerligh 

thet stilte the frvr medh henne æræ, thet stylte the ffrvr medh henne ære 

for thy the haffde honæ kæræ. [2680] for thy the haffde haffde hono kære 

En abbacia giordis thæræ en abbcia giordis thære 

som sidhen warth bygt medh mykyn ære som sidhen wart bygth medh mykyn ære 

                                                           
67 Norren (1927a:166) osäker, enligt texten i D4 thet. 
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[2825] och sæth medh frvr skaræ; och sæth medh ffrvr skare 

hwem tiidh lyster fara Hwem tiidh løsther fare 

han ma thet finnæ thet ær swa; [2685] han ma thet finne thet ær swa 

frv Florie, iach sigher jaa, ffrv florie iach sigher jaa 

hon tiænte ther allæ dagha Hon tiente ther alle daghe 

[2830] som ær skriffuat j thenne sagha Som er skriffuath i thenne saghe 

och fik ther sønir och dotter rikæ, Ok fik ther sønir och dotther riike 

the liffdo thera alder køstelikæ. [2690] the liffdo theræ aldher køsthelike 

Hans barn wartho allæ godh Hans barn worthe alle godh 

och haffdo rættæ herra modh; och haffde rætte herre modh 

[2835] the hioldo hederligæ the hiolde hedherlike 

thera land och rikæ, theræ landh och riike 

swa at thera mæn medh makt och mogha [2695] swa at theræ mæn medh makt ok mogh[a] 

thiænto them medh helom hugha. thienthe them medh theræ hughæ 

 (542) 

Her medh ændis thenne sagha. her medh ændis thenne saghe 

[2840] Gudh giffui os swa wara dagha gud giffue oss fridh i ware daghe 

j thenne werldh ændhæ i thenne werldz endhe 

(474)  

at wi wardhom kændæ [2700] Ath wij wordhom kendhe 

bland helge mæn j himmerik bland helge men i himmerik 

och liffuæ j glædi æuerdelik! ok liffue i glædi i werdelik 

[2845] Thenne bok j her høræ Thenne bok i her høre 

hona loth keysær Otte gøra henne loth keyser otte gøre 

och wendhæ aff walsko och j tytzt mall; [2705] och wendh a walsko i tytzt maall 

gudh nadhæ thæss ædhlæ førstæ siell gudh nadhe thæs ædlæ første siæll 

Nw ær hon annan tiidh giordh til rima nw er hon annan tiidh giordh tiill rimæ 

[2850] nylikæ jnnan stuntan tima Nw for stakkathen thimæ 

wenth aff tytztko och j swænskæ thungo wenth aff tytzsko i skænska thungo 

thet forstanda gamble och vngæ. [2710] thet forstande gamblæ och wnghe 

Hona loth wændæ a thetta mall hono loth wendhe i thetta mall 

Eufemiæ drøtning, henne siæll Eufemiæ drøtningh henne siell 

[2855] giffui gudh j himmerike giffuj gudh i himmeriike 

medh helgom mannom æuinnelikæ medh helghom mannom æwinnelighe 

for allæ the dygd och ære [2715] for alle the dygdh och ære 

hon giorde mædhen hon war hære hon giordhe mædhen hon war hære 

til gudh och werldhen badhæ; tiill gudh och werldhin badhe 

[2860] thy war off stor skadhæ [t]hy war aff stor skadhe 

at hon matte ey lenger liffuæ, [a]th hon matte ey lenger liiffue 

nær wenir och frender bliffuæ. [2720] [n]ær wænir och frendher bliffue 

Tha thusændh och iijc aar [th]a thwsændh aar och iijc aar 

fra gudz føtzlo lidhin war [e]pther gudz byrdh lidhin war 

[2865] och ther til viij aar och manade twa [o]ch ther tiil viij aar ok manade twa 

war thesson boken diktad swa war thessen boken diktat swa 

som hon kan at dydhæ [2725] [s]om hon kan ath thydhe 

them hona lyster lydhæ. [them] hone lysther ath lydhe 

Iach wil thet ther medh ændæ. [ia]gh wil thet ther meth ændhe 

[2870] Gudh os sinæ nadher sændæ [gu]d oss sine nadher sendhe 

och giffuæ allom them bokena hørde, [och] giffuue allem bokena hørdhe 

swa och them ther hona giordæ [2730] [s]wa och them ther honæ giorde 

glædhi for wtan ændæ [glædhi] for wthan ændhe 

tha them skal dødhen hændæ, [tha] them skall dødhen hendhe 
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[2875] then hona skreff fangæ och swa. [the]n honæ skreff haffue ok swa 

Jach tror til idher j sighen jaa. [ia]gh tror tiil idher i sighen iaa 

Amen [2735] Amen 
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Bilaga 1 

Rader som saknas i handskrift D4a: 

skimme langhe leedh D3 467] ÷ 

ther epther hertigh fredrik redh D3 467] ÷ 

[m]ælthe then stolthe gaymorin D3 508] ÷ 

bødh honum sin thiænsth medh wenskap sin D3 516] ÷ 

Rader som saknas i handskrift D3: 

eTH æuintyr thet byriæs hær D4a 403] ÷ 

wilin j høræ huru thet ær D4a 403] ÷ 

och thet siøuælæ bordh thet kompanj D4a 404] ÷ 

ther allæ timæ ware frij D4a 404] ÷ 

[han] ma wæl sighiæ medh æræ D4a 404] ÷ 

[han] finder tolkæ færræ D4a 404] ÷ 

thet angrade engin herra D4a 404] ÷ 

Ower all sin slækt bar han æræ D4a 404] ÷ 

gernæ fore wilian thin D4a 409] ÷ 

Thæs thakkade honum then dwærgelin D4a 409] ÷ 

och honum wæghen alt kende na D4a 409] ÷ 

Honum thykte berghit alt brinnæ D4a 409] ÷ 

Enkte hws j thetta rikæ D4a 409] ÷ 

ma sik widh Karllawint likæ D4a 409] ÷ 

Thet skal wæl wardhæ gømpth D4a 410] ÷ 

och enga lundhom warda (ey) glømpth D4a 410] ÷ 

tribaldh, bliald och sameedh D4a 411] ÷ 

Konungen herra Clariant badh D4a 411] ÷ 

J skulen kunnogha nw j stadh D4a 411] ÷ 

Han thakkade henne høffuisklik D4a 412] ÷ 

then wældigh hertigh Frederik D4a 412] ÷ 

och ædhlæ rikæ stenæ D4a 412] ÷ 

the ther waro ekke enæ D4a 412] ÷ 

then hertigh ther ther wndfingo D4a 412] ÷ 

thessæ natur hauer then sten D4a 412] ÷ 

som os sigher stenæ boken een D4a 412] ÷ 

hwar ther aff æter for tolik saka D4a 413] ÷ 

aff dryk faar han ey omaka D4a 413] ÷ 

The litzlæ drøtningh Geindor/Genidor D4a 413] ÷ 

swo optelikæ hon ther om swor D4a 413] ÷ 

han skulde sik gøræ gladha D4a 413] ÷ 

Man skop honum ræth allæ nadhæ D4a 413] ÷ 

han war en kemmenære D4a 413] ÷ 

och andra dwærghæ flere D4a 413] ÷ 

then stolte hertigh Frederik D4a 413] ÷ 

och thet war aff sten swa rik D4a 413] ÷ 

mæsterlikin ok wndherlik D4a 414] ÷ 

thet bordh war innan och wtan rik D4a 414] ÷ 

Medh alskons glæde han ther fik D4a 414] ÷ 
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tiidhende ther honum skyth forgik D4a 414] ÷ 

bærgh och dala toko ther widher D4a 414] ÷ 

ther the drogho for husit nidher D4a 414] ÷ 

och for thet folk ther kommit ær D4a 414] ÷ 

for thet hws margh och sæær D4a 414] ÷ 

och giordadhe thet fastelikæ D4a 415] ÷ 

swa at sadlen skulde ey wikæ D4a 415] ÷ 

effter honum war eth mykit trangh D4a 417] ÷ 

aff bruten skapt swa mykit bang D4a 417] ÷ 

ther brutos a hans liiff j stykke D4a 417] ÷ 

Gud halp honum thæden medh lykke D4a 417] ÷ 

han haffde wæl fangit flere D4a 417] ÷ 

æn konungen sielff wilde ey mere D4a 417] ÷ 

For wtan fals thessa hertigæ tre D4a 418] ÷ 

raskeligh aff wæpte wartho the D4a 418] ÷ 

konungen sielff och miste D4a 418] ÷ 

siin wapen wtan freste D4a 418] ÷ 

at idher ær min skadhi leedh D4a 418] ÷ 

at plæghæ tolkan falskan sidh D4a 418] ÷ 

han weth thet wæl medh rættæ skæll D4a 419] ÷ 

iach vnthe honum aff hiærtath wæl D4a 419] ÷ 

at landzens folk till herra togh mik D4a 419] ÷ 

thet walt engen wtan Yrrik D4a 419] ÷ 

och thera kompana flere D4a 419] ÷ 

thy ær thera skadha mere D4a 419] ÷ 

her til thetta sinne D4a 420] ÷ 

nw skulen j thet finnæ D4a 420] ÷ 

mik skulde the æræ komma til handa D4a 420] ÷ 

iach matte idher frælssæ aff wanda D4a 420] ÷ 

for allan thenne dwærgæ skara D4a 420] ÷ 

tha wardæ the swa redde aff tolik hoot D4a 421] ÷ 

the thora mik aldre gøræ j moth D4a 421] ÷ 

then ømkelik gudh j himmerik D4a 421] ÷ 

then otroskap ther her (s?) begik D4a 421] ÷ 

Latin os nw liffuit behalda D4a 421] ÷ 

ther ower magin j walda D4a 421] ÷ 

hertuga och greffuæ monde ey skorta D4a 422] ÷ 

ther the ridho til the porta D4a 422] ÷ 

j gull och ædlæ stenæ D4a 422] ÷ 

badhæ storæ och klenæ D4a 422] ÷ 

klareth och morath D4a 422] ÷ 

war ther engom manne sparth D4a 422] ÷ 

ney, iach skils ey swa widh idher D4a 422] ÷ 

før wæghen warder bætter kunnogh idher D4a 422] ÷ 

at badhæ brunne hws och landh D4a 423] ÷ 

om j haffden stenen j idhræ hand D4a 423] ÷ 

thet skaddæ idher enkte wættæ D4a 423] ÷ 

swa stort haffuer han sættæ D4a 423] ÷ 

tha saa hwar annar ater thæræ D4a 424] ÷ 

och vndradhe huru thet ma waræ D4a 424] ÷ 
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allæ the dwærgæ han ower ær D4a 424] ÷ 

haffde honum siden j hiærtæ kær D4a 424] ÷ 

wtan en skiortæ all j tædher D4a 425] ÷ 

han togh honum fra wapn och klæder D4a 425] ÷ 

at hwart war thet annat gørla saa D4a 428] ÷ 

Och enkte annat hielpæ ma D4a 428] ÷ 

thet gik os ower tha D4a 428] ÷ 

och swa mina hender D4a 429] ÷ 

thet giorde han alt j sender D4a 429] ÷ 

Thu ma ridhæ hwart liker tik D4a 429] ÷ 

thenne riddar skal følgiæ mik D4a 429] ÷ 

mangan stoltan franzoos D4a 430] ÷ 

ther frome æru och korteis D4a 430] ÷ 

och bætter war honum kunnokt thæræ D4a 434] ÷ 

æn hertigh Frederik monde wæræ D4a 434] ÷ 

her skulom wi inføræ D4a 437] ÷ 

wi see then liffuæ wnder them æræ D4a 437] ÷ 

ther all min gledhi och lykkæ a stær D4a 438] ÷ 

atj ærin nw helbrøgdæ hær D4a 438] ÷ 

ther tryktis wth then rødhæ sweth D4a 440] ÷ 

æuintyreth ey sannare weth D4a 440] ÷ 

the garzuna warde thunne D4a 441] ÷ 

the flyddo thæden som ther brunne D4a 441] ÷ 

aff the stolta thiegnæ D4a 443] ÷ 

hertigh Frederik man ther kendæ D4a 444] ÷ 

Tha the herra thæden wændæ D4a 444] ÷ 

omattelik D4a 444] ÷ 

wtan allæ swennæ D4a 444] ÷ 

tha wardæ hans jngesinnæ D4a 451] ÷ 

tha kunde hertigh Frederik vinnæ D4a 451] ÷ 

och hans trøsterinnæ D4a 453] ÷ 

war for honum innæ D4a 453] ÷ 

riddaræ och gull ther næræ D4a 455] ÷ 

j annat skip ther effter færæ D4a 455] ÷ 

at enghen man herra Frederik D4a 455] ÷ 

Tha ropadhe allæ: We och wa D4a 455] ÷ 

ower thenne jæmmer stundh D4a 455] ÷ 

at han skal siwnka til grvndh D4a 455] ÷ 

Man hauer ey seet swa jæmmerlik lat D4a 456] ÷ 

eller tolkin osaktan grath D4a 456] ÷ 

Then siøo haffde honum giorth enkte meen D4a 458] ÷ 

hans klæder waro twaghen ren D4a 458] ÷ 

tik hielper ey lenger diæffwlsins list D4a 459] ÷ 

then ær sæll fra honum ær løst D4a 459] ÷ 

han haffde giorth them at j thy sinne D4a 462] ÷ 

the skulæ sin herra ater finnæ D4a 462] ÷ 

medh sekena stappande hær D4a 467] ÷ 

och matte man at see ther nær D4a 467] ÷ 

swennæ, stekare, kemmenæræ D4a 467] ÷ 

manga wegnæ och sømare fleræ D4a 467] ÷ 
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medh karbunkil stena D4a 468] ÷ 

och ther war gør swa mykit skall D4a 470] ÷ 

ower then widhæ hæren all D4a 470] ÷ 

Man saa ther riddarlik dysteræ D4a 470] ÷ 

the rikæ riddare flere D4a 470] ÷ 

och giorde han aldrik torpare heth D4a 473] ÷ 

swa mykit som eth haar ær breth D4a 473] ÷ 

Radomkastningar: 

D4a 413 D3 471 

hertigh Frederik soffua gik J en sengh øffriit riik 

j en sengh øffrith riik. hertigh frederik soffnæ gik 

D4a 413 D3 472 

medh alt thet han j Normandij aa thet thavil han ey for geldhæ ma 

thet taffuel han ey forgældæ ma; medh alth thet han i normandi aa 

D4a 413 D3 473 

manghan eldh braskelik lætæ; the reddo theræ madh ok gingo æthæ 

the reddo thera math och gingo ætæ. the haffde eldh medh braskelig læth[æ] 

D4a 435 D3 498 

Wi ridhom war wægh thæden brath wi ridhom war wægh thædhen brath 

och kommom æn om samma nath och kommæ æn om saman nath 

j en stadh ther fore os laa. medh all the tgingh iagh kunde rade 

Husbonden kom och mælte swa: husbonden skapide oss alle nadhe 

J ærin wæl kompne badhæ. j en stadh ther fore oss laa 

Han skipade os ræth alla nadhæ. husbonden kom wth sagde swa 

Medh all the tingh iach kunde radha j ærin well kompne badhe 

D4a 444 D3 509 

Hertigh Frederik idher enæ gaymorin foor hem medh sine swenæ 

wtan allæ swennæ och hertigh frederiik ridher all enæ 

D4a 451 D3 517 

thet iach matte hona borth føræ, Jag wil ider riike gøre 

jach wil idher rikæ gøræ; thet iagh matte hona borth førre 

D4a 458 D3 524 

the haffdo honum ey hulpit at thy sin haffde ey warith hans fingerlin 

haffde ey warit hans fingerling. the haffde honum ey hulpit at thet sin 

D4a 465 D3 532 

Nw mælte hertigh Frederik: gør nw thet iagh bidher tik 

Gør nw thet iach bidher tik; sa mælte hertigh frederiik 

 


