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Å bla i et håndskrift fra middelalderen er som å reise 700 år tilbake i tid. 
Stive pergamentsblad, dekorerte initialer og rak skrift inviterer leseren 

inn i en tid da hvert ord møysommelig ble skrevet inn tegn for tegn med 
fjærpenn. Fra skriverens arbeid trer teksten frem: ord, fraser, setninger og ka-
pitler. Betydningen av denne teksten, slik skriveren selv oppfattet den, ligger 
slik skjult bak skrifttegn og ornamentikk. 

I denne avhandlingen behandles en av middelalderens sentrale tekster, 
Magnus Lagabøtes landslov fra 1274, fra et produksjons- og resepsjonsper-
spektiv. Loven var resultatet av flere tiår med lovrevisjoner i Norge, og hånd-
skriftene av denne loven er i dag en av de viktigste kildene til kunnskap om 
middelaldersamfunnet. I avhandlingen studeres håndskriftene fra et helhets-
perspektiv i den hensikt å etablere ny kunnskap om håndskriftenes relasjon 
til hverandre. I den sammenhengen utvikles en ny metode for analyse av 
tekster som er tradert fra flere forelegg. Analysen avdekker et fleksibelt syn på 
lovteksten, der eldre lovbestemmelser ble skrevet inn sammen med nye. Slik 
gir granskning av nettopp de enkelte skrivernes arbeid, håndskriftene, ny 
kunnskap og forståelse av produksjonen og resepsjonen av loven i sin samtid. 
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