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Sammandrag 
 

I den här uppsatsen undersöks Herr Ivan, en av de tre Eufemiavisorna, med syfte att utröna 

vilka lexikala skillnader det finns i arvorden mellan de tre svenska och två danska 

handskrifterna av romanen som finns bevarade från 1400-talet, kallade A–C resp. E–F. Det 

excerperade materialet består av de arvord som enligt Erik Noreens kritiska utgåva avviker i 

E–F i förhållande till A–C, med morfologiska och ortofonologiska skillnader borträknade. 

Vissa gränsfall diskuteras dock. Undersökningen tar upp ett axplock av de utbyten som 

bedömts som mest relevanta i fråga om mängd, ändringsfrekvens och sammanfall med det 

nutida ordförrådet i båda språken. Orden i materialet delas upp i ordklasser, och både antalet 

belägg och lexem har räknats. Materialet visar ingen stor skillnad mellan språken, men det 

finns dock tendenser till att de danska handskrifternas ordförråd ligger närmare det nutida än 

vad de svenska gör. 
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1 Inledning – Herr Ivan och mamma 
 

 

Som relativt nyinflyttad till Sverige satt min mor i fikarummet på sitt nya jobb. Hon är en 

pratglad människa, och hon beskrev för kollegerna hur vackert hennes hemland Danmark är 

på våren. ”Jo,” sade hon entusiastiskt, ”det doftar så härligt när bögarna springer ut”. Utöver 

att det är en vacker, om än något missvisande, bild av den danska våren, så är det också en 

illustration av var mötet mellan danska och svenska kan gå snett även i en språkligt medveten 

hjärna som min mors. Att hennes bøgetræer blivit till bögar och inte bokträd (men dock inte 

till *bögträd, som kanske varit mer närliggande) och att hon inte visste att träd i Sverige är 

aningens våldsammare än i Danmark och slår snarare än springer ut,1 (se Munch-Petersen & 

Hartmann 1975) har ju inget med vare sig grammatik, fonetik eller morfologi att göra. Det är i 

ordförrådet de falska vännerna bor, de där orden vi tror vi förstår, men som egentligen betyder 

något helt annat. Var kommer de ifrån? Svenska och danska är ju så närbesläktade språk, eller 

är de kanske snarare två dialekter med varsin armé? För det mesta är det just de fonetiska, de 

morfologiska och de grammatiska skillnaderna man lägger vikt på när man talar om svenska 

och danska, särskilt språkhistoriskt. I den mån ordförrådet tas upp brukar det handla om 

importord och påverkan utifrån. Men hur är det med de ord vi ”alltid” haft gemensamt? Det 

finns arvord som används på olika sätt i danskan och svenskan. Finns det något sätt att belysa 

det? 

När man med denna fundering i tankarna får veta att det finns både svenska och danska 

manuskript av samma riddarroman, och att dessa dessutom är från 1400-talet, en tid då båda 

dialekterna var i full gång med skaffa de där arméerna, samtidigt med att länderna faktiskt var 

i union – då är det inte utan att man blir nyfiken. Att de danska handskrifterna dessutom är 

avskrifter av svenska gör bara saken bättre. Det är ju min mor i fikarummet, bara något 

tidigare och med en fördanskning av svenskan i stället för tvärtom.  

 

 

 

                                                 
1 Inte för att svenskan i sig är ett mer våldsbenäget språk. I Danmark både slår man sin gräsmatta och piskar 
grädden. 
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1.1 Syfte 
 

Syftet med den här undersökningen är att se vilka skillnader i arvord som finns i de danska 

handskrifterna av romanen Herr Ivan jämfört med de svenska. Rör det sig särskilt om någon 

specifik ordklass? Vad skiljer de danska handskrifterna åt inbördes? Kan man dra några 

slutsatser om de två språkens förhållande till varandra på 1400-talet, och kanske därmed om 

de nutida förhållandena? 

 

 

2 Bakgrund 
 

Beskrivningen av uppsatsens bakgrund inleds med två korta översikter: en över tidigare 

forskning och en över förhållandet mellan danska och svenska på 1400-talet. Därpå ges lite 

information om Eufemiavisorna samt en resumé av handlingen i Herr Ivan. 

 

 

2.1 Tidigare forskning 
 

Det har bedrivits mycket lite forskning på östnordiskt lexikon. I Det danske sprogs historie 

ger Peter Skautrup (1944:2 § 43 A) en snabb överblick över vilka ändringar i det danska 

ordförrådet som uttrycks i två bearbetningar av tidigare handskrifter. Den ena är en avskrift 

från 1472 av Jyske lov, ursprungligen från 1241, och den andra är ett tryck från 1510 av den 

sedelärande skriften Lucidarius från c:a 1350. I båda dessa finns moderniseringar av 

ordförrådet som kan belysa vilka ord som blivit föråldrade när ändringarna företogs.  

Thomas L. Markey har (1969) undersökt det importerade verbet bliva:s intåg i framförallt 

svenskan, och hur det påverkade bruket av varda. I sin avhandling undersöker han bl.a. hur 

verben används i Eufemiavisorna, med fokus på bliva. Han framlägger bevis för att det främst 

är från medellågtyskan bliva importerats och att den semantiska förskjutningen från ’förbli’ 

(remain) till ’bli’ (become) inträffat innan ordet börjar användas i Norden. Slutligen diskuterar 

Markey de olika orsakerna till att varda utkonkurrerades och hur dessa varierar i olika delar 

av Skandinavien. T.ex. assimileras [rð] till [r] i Danmark och södra Sverige, vilket delvis 
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leder till ett sammanfall mellan varda och vara. Längre norrut utvecklas språket på ett annat 

sätt och behovet av att ersätta varda blir därmed inte lika stort. 

Ordförrådet i Eufemiavisorna har till viss del behandlats av Valter Jansson (1945). I sin 

monografi försöker han bl.a. härleda huruvida romanerna översatts direkt till svenska från 

originalspråket eller om de först förelegat på ett annat språk, t.ex. norska. Han undersöker 

därför vilka inslag av norska, tyska och danska ord som kan påvisas i handskrifterna. Den 

danska påverkan på ordförrådet visar sig vara tämligen begränsad; Jansson tar upp sex ord 

som exempel, men menar ändå att användningen av vissa av dessa ord tyder på att 

Eufemiavisorna ”skrivits av en person, som använt ett mer eller mindre danskt färgat språk” 

(a.a. s. 236). Romanerna har dock inte för den skull vare sig dansk eller norsk förlaga, utan 

har enligt Jansson översatts direkt från franska (respektive tyska) till svenska, förmodligen i 

sydvästra Sverige. 

Stig Örjan Ohlsson (1978) skriver om hur språket i Skåne ”försvenskades” efter att Skåne, 

Halland och Blekinge hade lagts under svensk överhöghet 1658. Det är visserligen en 

undersökning av förhållandet mellan svenska och danska, men Ohlssons analys tar 

utgångspunkt i morfemen och säger inte mycket om ordförrådet. 

 

 

2.2 Danska och svenska på 1400-talet 
 

Skillnaden mellan svenska och danska under medeltiden, skriver Brøndum-Nielsen (1928 § 

3), är främst den att svenskan ”gennemgaaende staar paa et noget ældre Udviklingstrin”. Han 

syftar på att danskan särskilt under 1300-talet förändras på ett sätt som även svenskan senare 

kommer att göra. Det rör sig om förenklingar i morfologin, som t.ex. bortfall av vissa 

nominativändelser och sammanfall av personböjningar. Samtidigt utvecklar danskan också 

särdrag som kommer att förbli utmärkande för språket. Det är under den här perioden de 

karakteristiska försvagningarna, da. svækkelser, utvecklas, t.ex. klusilsvækkelsen där [p], [t] 

och [k] blir till [b], [d] och [g] – egentligen inte så mycket en försvagning som en förändring, 

där tonlösa klusiler blir tonande (Skautrup 1944:1 § 30). Språken börjar också skilja sig åt i 

intonation; stødet i danska växer fram, vilket ju inte händer på svenskt område (jfr a.a. s. 239). 

Skautrup (1944:2 s. 36 f.) skriver att den danska centraladministrationen under unionstiden 

(1397–1523) påverkade svenskan så att man kan se både försvagningar av trycksvaga vokaler 

och konsonantförsvagning i skriften. Vissa importerade ord och ordformer har dröjt sig kvar 
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upp i modern tid, t.ex. bagare, drabba och hälleflundra, men annars var de flesta danismerna 

utrensade ur svenskan i och med Gustav Vasas bibel 1541. Påverkan gick också åt andra 

hållet; drottning Margrete använde t.ex. svenska former och ord som gøra och styggilsæ i 

brev, men det verkar inte finnas några märkbara svecismer kvar i danskan (a.a. s. 38). Den 

växelverkan som fanns borde visa att språken låg varandra mycket nära, och 1506 kunde de 

svenska riksråden skriva till de danska att ”wij ære alle eth twngomaall och i thet neste alle 

sammen befrwndade till kiøth och blodh.” (a.a. s. 36). 

 

 

2.3 Eufemiavisorna 
 

Herr Ivan är en av de tre s.k. Eufemiavisorna,2 där de andra två är Flores och Blanzeflor och 

Hertig Fredrik av Normandie. Eufemiavisorna är uppkallade efter den norska drottningen 

Eufemia, som i början av 1300-talet ska ha tagit initiativet till att översätta dem från franska (i 

Hertig Fredrik:s fall tyska) till svenska. Det fanns också redan prosaversioner på norska som 

översättaren/-na har haft tillgång till (Brandt 1869 s. IV). De svenska handskrifterna är dock 

på vers. Versmåttet är den på medeltiden populära knittelversen (”knölpåksvers”), ett versmått 

med fyra tryckstarka stavelser och parvis slutrim (Nationalencyklopedin). Antalet trycksvaga 

stavelser är valfritt, vilket för en nutida läsare kan ge verserna en anstrykning av grötrim: 

”Twa diæfla synir tha komo ther fram / gudh gifui thøm badhe last ok skam! / The varo badhe 

illæ ok leedh. / Thæn fara son3 han var swa vreedh.” (Noreen 1931 s. 317 f.).  

 

 

2.3.1 Handlingen i romanen 
 

Historien om herr Ivan handlar om en av kung Arthurs bästa rundabordsriddare. I upptakten 

till romanen dödar Ivan den ilskne riddar Vadein i kamp och gifter sig med den döde 

riddarens fru4 med hjälp av den kloka jungfru Luneta. På bröllopsfesten börjar bekymren. 

Ivans gode vän herr Gawain övertalar honom till att följa med på några sista äventyr, vilket 

frun går med på, på villkor att Ivan kommer tillbaka inom ett år. Detta borde inte vara så svårt 

                                                 
2 Eller Eufemiaromanerna, som de också kan kallas. 
3 ’fårason’ – en av djävulssönerna är född av ett får. 
4 Hon har inget namn i den nordiska versionen. De franska läsarna kände henne som Laudine. 
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att uppfylla, men året flyger iväg, mest med tornerspel och banketter, och det är på en sådan 

fest herr Ivan kommer på att tidsfristen är ute och att hans fru nu har förskjutit honom. Han 

blir galen av sorg, lever naken i skogen, räddas, räddar sin räddares land och blir vän med ett 

lejon som sedan följer honom resten av romanen. Herr Ivan fortsätter sedan att göra goda 

gärningar under pseudonymen Lejonriddaren: han besegrar jätten Fjällskarper, räddar jungfru 

Luneta undan att brännas på bål under falska anklagelser, samt dödar två av djävulens söner 

som hållit invånarna i Pinans borg i slaveri. Till sist möter han herr Gawain i en mycket jämn 

och oerhört utdragen kamp utan att någon av dem vet vem den andre är. Ingendera vinner, och 

när de sanna identiteterna uppdagas insisterar båda i sin ridderlighet att det var den andre som 

borde ha vunnit. När Ivan till sist får tillbaka sin älskade fru är det igen tack vare Lunetas list. 

Hon får sin husfru att lova att hon ska hjälpa en ”okänd” riddare att återförenas med sin fru, 

kosta vad det kosta vill. Riddaren visar sig sedan givetvis vara herr Ivan, och det är en något 

trumpen men löfteshållande dam som slutligen lever lycklig i alla sina dagar med honom. 

 

 

3 Material och metod 
 

Grunden för denna uppsats är fem handskrifter från 1400-talet, som kommer att beskrivas och 

diskuteras nedan, varpå jag kommer närmare in på metoden för undersökningen. 

 

 

3.1 Handskrifterna  
 

Det här avsnittet tar sin utgångspunkt i Noreen 1929b och Noreen 1931.  

Romanen om Herr Ivan finns bevarad i sex handskrifter: tre på svenska, en på ett slags 

svensk-norsk blandning och två på danska. Noreen benämner dem med bokstäverna A–F, där 

A, B och C är de svenska, D är den svensk-norska samt E och F är de danska; detta 

beteckningssätt kommer jag också använda mig av.5 De manuskript som ingår i denna 

undersökning är de svenska och de danska, och D kommer därmed inte att behandlas vidare.  

Samtliga fem aktuella manuskript är från 1400-talet, alltså minst hundra år yngre än 

originalöversättningen. Bokstavsbenämningen följer i grova drag deras ålder, där A är äldst 
                                                 
5 I Danmark kallas F för Ivan Løveridder I och E för Ivan Løveridder II, jfr Skautrup 1944:2 s. 26 och Brøndum-
Nielsen 1928 s. 40. 
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(från mellan 1400 och 1425) och F yngst (tidigast från 1484). Ingen av handskrifterna är en 

avskrift av någon av de andra, även om vissa av dem visar tecken på ett inre släktskap. Ej 

heller har någon av de danska manuskripten en dansk förlaga, utan båda går tillbaka på varsin 

svensk text. Intressant för den här undersökningen är det faktum att E verkar vara närmare 

förbunden med de bevarade svenska handskrifterna än F. Förlagan till F synes i stället vara ett 

mer komplett manuskript än någon av de andras: F har ett flertal s.k. plusverser, dvs. verser 

som inte finns i A–E, men vars motsvarighet återfinns i det franska originalet. Också rent 

fysiskt är F en mer fullständig handskrift än E, som saknar en sida inne i texten samt de sista 

950 verserna (r. 5496–6446 i Noreen 1931). De språkliga skillnaderna mellan E och F är 

också värda att notera. F har tydligt jylländska drag, som t.ex. de brutna formerna jen och jet i 

stället för en och et (Brandt 1869 s. XIV) och vissa diftonger, t.ex. <sawdhæ> där E skriver 

<sagde>. Enligt Brøndum-Nielsen (1928 s. 40) har även E jylländska drag, men är framförallt 

skånskfärgad. Skautrup (1944:2 s. 26) beskriver E något mindre precist som östdansk, vilket 

placerar dess ursprung någonstans öst om Stora Bält (jfr Skautrup 1944:1 s. 37). På grund av 

dess full- och självständighet karakteriserar Erik Noreen F som ”en verklig dansk 

bearbetning och en mycket intelligent sådan”, medan texten i  E oftare kan ses som ”en 

alldeles mekanisk överflyttning” från svenskan (Noreen 1929b s. 45). Peter Skautrup håller 

med om detta och använder ordet bearbejdelse om F samt beskriver E som en mer eller 

mindre ”slavisk” fördanskning där både syntax och ordförråd i hög grad påverkats av 

svenskan (Skautrup 1944:2 s. 26). Likheterna i ordval hos de båda författarna skulle dock 

kunna leda till misstankar om att Skautrup är osjälvständig gentemot Noreen. Jag kan hålla 

med om att E innehåller fler ologiska skrivsätt och slarvfel samt i allmänhet framstår som 

betydligt mindre genomarbetad än F. Ändå måste jag ställa mig frågande till om de svenska 

språkdragen i E verkligen beror på samma brist på bearbetning, vilket Skautrup och Noreen 

antyder. Kan man inte föreställa sig att en östdansk skrivares språkbruk ligger tillräckligt nära 

det språk som talas på andra sidan gränsen för att det ska finns ord och konstruktioner som 

han/hon inte anser vara nödvändiga att ändra i en avskrift? Som nämnts ovan under 2.1 anser 

dessutom Valter Jansson att den svenska originalöversättningen författats av någon vars språk 

bär en viss dansk prägel, så påverkan har bevisligen gått åt båda hållen. Språkgränser är som 

bekant flytande, och jag anser inte att man kan argumentera för att svenska drag i E beror på 

ett dåligt utfört arbete. 

Eftersom E och F inte är direkta översättningar av vare sig A, B eller C finns här en 

potentiell felkälla. Man kan helt enkelt inte vara säker på att en lexikal avvikelse från de 

bevarade svenska manuskripten också är en avvikelse från den handskrift skrivaren utgått 
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ifrån – har F <sawdhæ> för <mælte> i A–C är det ingen som vet huruvida F:s förlaga också 

hade t.ex. <saghdhæ>. Men til syvende og sidst går ju alla handskrifterna tillbaka på en och 

samma text, så skillnaderna torde inte kunna vara hur stora som helst. Jag kan igen hänvisa till 

Erik Noreen, som i sin argumentation för att handskrifterna inte har samma förlaga (Noreen 

1929b s. 30) förklarar de likheter som trots allt finns mellan de danska manuskripten med att 

de är från samma period och land. Hans avfärdande blir mitt påvisande: de likheter som trots 

allt finns mellan de danska manuskripten beror på att de är från samma period och land – det 

är det de har gemensamt. Det språk E och F använder bör alltså rimligen kunna säga något om 

det idiom som användes i Danmark på 1400-talet. För den här undersökningen innebär detta  

att när både E och F har ord som avviker från A–C så är det sannolikt att orsaken ligger i det 

språk de danska skrivarna har gemensamt snarare än att det skulle vara deras respektive 

förlagor som avviker.  

 

 

3.2 Metod 
 

Här presenteras först urvalskriterierna för excerperingen av materialet och sedan följer en 

beskrivning av hur materialet undersökts. 

 

 

3.2.1 Urvalskriterier 
 

Materialet har excerperats ur Noreens kritiska utgåva av Herr Ivan (Noreen 1931) enligt 

följande kriterier: 

 

- Ändringen ska antingen vara till en synonym eller ett helt annat ord – morfologiska 

och ortofonologiska6 avvikelser räknas inte. I den mån det finns gränsfall tas de med.7 

- Ordet ska vara ändrat antingen i E eller F eller båda, och varken A, B eller C får ha 

samma ändring. De svenska handskrifterna får dock ha avvikelser sinsemellan. 

- Varken det svenska eller det danska ordet får vara ett importord. När det svenska och 

ett av de danska är arvord tas alla med, men importordet räknas inte i resultatet. För att 
                                                 
6 Uttal som visar sig i ortografin. 
7 Mest påfallande i fallet antiggja/enten, se nedan 4.5. 
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utröna huruvida ett ord är ett arvord eller inte har jag använt Hellquist 1980, Söderwall 

1918 (vilket mycket underlättats tack vare Helena Wistrands (ms) översikt över 

lågtyska låneord enligt Söderwall) och i viss mån Kalkar 1907 samt Nielsen 1966.8  

- I de fall där en hel vers anges som ändrad har den inte tagits med, med mindre man 

tydligt kan urskilja ett av orden som en direkt översättning, i vilket fall det inräknats. 

 

 

3.2.2 Undersökningen 
 

Som nämnts kommer själva undersökningen att vara indelad efter ordklasser. Där ändringen 

skett från en ordklass till en annan redovisas det under den ordklass det svenska ordet hör till. 

Jag kommer under varje ordklass lägga vikt vid ett antal aspekter: 

 

- hur stor andel av ändringarna ordklassen står för, 

- vilka de mest ändrade orden är, 

- om det finns någon konsekvens i ändringarna: till samma ord, i samma betydelse, 

ändrar både E och F och gör de det i så fall samtidigt?, 

- i vilken mån det finns lexikala skillnader mellan de svenska och de danska texterna 

som fortfarande existerar mellan de båda språken, 

- om man kan urskilja några särskilda semantiska fält där ändringarna finns. 

 

Jag kommer dessutom när möjlighet ges jämföra mitt resultat med Peter Skautrups liknande 

lilla undersökning (se ovan 2.1). Beräkningen av antalet förekomster av orden i Herr Ivan har 

utförts med hjälp av dator. Som underlag för beräkningen har jag använt en normaliserad 

elektronisk version av romanen utifrån Noreen 1931, ställd till mitt förfogande av Henrik 

Williams.  

 

 

 

                                                 
8 Vad gäller både Söderwall och Kalkar har jag använt mig av utgåvor på internet: Fornsvensk lexikalisk databas 
resp. en faksimilutgåva från Statsarkivet i Bergen. Majoriteten av de fornsvenska uppslagen har dock 
kontrollerats mot pappersutgåvan. 
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4 Resultat 
 

Här kommer resultaten av den ovannämnda undersökningen redovisas. Beskrivningen tar sin 

utgångspunkt i det ord som står i de svenska handskrifterna, och det är lexemet som anges. 

Sålunda står ganga för både ga, gik, ganger osv. Både de svenska och danska orden återges i 

möjligaste mån i normaliserad form, men i de fall där det bara finns ett belägg är det oftast 

lättare att ange grafordet, särskilt vad gäller danskan. I exempelfraserna används samma 

ortografi som i Noreen 1931 (dock utan angivande av upplösta förkortningar) och även 

radangivelserna hänvisar till Noreens utgåva. Ordens betydelse är de som anges i Söderwall 

1918, och där fraser och meningar översätts är det min egen tolkning med stöd av samma verk 

– samt vid osäkerhet av Henrik Williams’ och Karin Palmgrens översättning av Herr Ivan till 

engelska (1999). I vissa fall är Söderwalls ordval något föråldrat, och där har jag valt att 

modernisera för att betydelsen ska vara så klar som möjligt. 

Materialet består sammanlagt av 1932 avvikelser fördelade på 580 lexem. E har 1002 

ändringar, F 1347 och de har 417 utbyten på samma plats. F har fler ändringar än E i samtliga 

ordklasser. Romanen i sig består av 40 780 ord (i den normaliserade versionen). Av 

utrymmesskäl kommer jag bara ta upp de belägg som jag bedömt som mest intressanta och 

relevanta. Det kan förstås inte uteslutas att jag förbisett ord som borde ha diskuterats. 

 

 

4.1 Verb 
 

Ungefär en fjärdedel (451 av 1932) av ändringarna i Herr Ivan är verb. Dessa är fördelade på 

164 lexem. Hjälpverben, som fa ’få’, gita ’kunna’, kunna, magha ’må’, skula, vilia och varþa, 

utgör en stor del av ändringarna. De tre största semantiska fälten bland verben är:  

 

- rörelse, t.ex. fara, ganga ’gå’, koma, riþa, springa ’hoppa, springa’, 

- yttranden, t.ex. kalla, mæla ’tala’, sighia ’säga’, tala, þakka, øpa ’skrika, ropa’, 

- stridsrelaterade handlingar, t.ex. bæria ’slåss, strida’, hæria, hugga, sla ’slå’, slita,  

vrækia ’hämnas’. 
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Som synes är det överlag vanliga verb som har ändrats i de danska handskrifterna. I Einar 

Haugens undersökning av ordfrekvens i tre isländska sagor hamnar både magha, varþa och 

skula (fisl. munu, verða och skulu) bland de 100 vanligaste orden och fem vanligaste verben 

(sammanfattat i Haugen 1982 s. 183). Vad angår de semantiska fälten är det inte oväntat att 

finna dem så väl representerade i en äventyrlig text som Herr Ivan, med mycket 

kringflackande, dialog och strider. 

Av rörelseverben är fsv. fara det med flest belägg i materialet, 15,5 % (13 av 84) av 

förekomsterna i romanen. F har ändrat klart flest gånger, 12 mot E:s 3. Handskrifterna har två 

utbyten på samma plats, men inte till samma ord. De vanligaste orden att ändra till är fda. 

riþæ och gaa, och det är framförallt i participformen ändringarna är någorlunda konsekventa. 

Farande motsvaras endast av <ridindæ> eller <gangindhæ> (typiskt i meningar som een 

riddare kom tha farande thit, r. 2577) medan ändringarna från far, fara och for visar större 

variation. Vad gäller preteritumformen for, som har bytts ut två gånger, rör det sig om 

ändringar i konstruktionen. I meningen thølkin riddare […] ther swa foor æuintyr at leta  

(r. 240 f.) tycker både E och F:s skrivare att det saknas en verbpartikel: E har <foor effter> 

och F <foor ath>, utan att ta bort det andra at:et i meningen. Den andra ändringen av for 

involverar också en verbpartikel. Där handlar det om ett avhugget huvud som <foor wt>  

(r. 5102) på marken, medan F har det mer dramatiska <fløw> ’flög’. Efter fara är det koma 

som har flest ändringar, 8 stycken. Dessa utgör dock en liten procentdel, 3,9 %, av beläggen i 

romanen (205 st.). Ovanligt nog är det här E som står för nästan samtliga utbyten, sju mot F:s 

enda. Det är många olika sorters ändringar, samma ord förekommer inte två gånger. Man kan 

heller inte se något inre sammanhang i när det ändras. Det är allt från att kom förlängs till kom 

farandæ till att ett år som i svenskan har <komith> blir till ett år som hos E har <lidæt>. 

Något större frekvens i antal ändringar per belägg i romanen har springa med 21 % (4 av 19). 

F står för 3 av ändringarna och E, som dessutom saknar en av verserna, för 1. De har ändrat 

till ga varsin gång, E på en plats där detta utbyte förstör rimparet – rimmet är  

<ringha> : <springa> och E har <ringh> : <goa>. Kanske hänger det samman med att det rör 

sig om en ringbrynja som slits sönder så ringarna far åt alla håll, huar dera mon fra annan 

springa (r. 3748), och att E:s skrivare inte tyckte att något kan springa isär, utan att det måste 

gå isär om det så går ut över rimmet. Även F har en liknande avvikelse, där en slagen sköld i 

de svenska handskrifterna ’springer upp’ i luften, vilket har ändrats till <brast høfft> ’brast 

högt’. Utöver dessa finns det särskilt två rörelseverb som kan noteras: rymma och sky. Båda 

dessa ändras förvisso bara en gång, men de förkommer å andra sidan bara en gång vardera i 

romanen. Det är F som har dem båda, <rympde> ändras till <wigedæ> och <sky> till <fly>.  



 14

När det gäller det vanligaste ordet bland verben som handlar om yttranden, mæla, uppstår 

ett problem. Det finns 8 utbyten som enbart de danska handskrifterna har, men utöver dem 

hittar man 42 tillfällen där E och F har ändringar till fda. sighiæ, men där en av skrivarna i A 

har skrivit över en tidigare skrivares mælte med saghdhe. I dessa tillfällen är det nästan alltid 

bara den skrivaren, kallad hand 2, som har ändrat, ingen av de andra svenskarna. Skrivaren 

har skrivit ungefär halva A, dock inte delen som innehåller Herr Ivan, och har sedan ändrat i 

hela handskriften (Noreen 1929a s. 267 f.). Hand 2 är givetvis senare än de skrivare den rättar, 

men ändå tidigare än både E och F (Noreen 1931 s. VII ff.). Man kan tolka det så att mæla 

tydligtvis även är på väg ut ur det svenska ordförrådet, men i än högre grad ur det danska, 

eftersom de senare handskrifterna har fler ändringar av ordet. Det finns 92 mæla i Herr Ivan, 

så dessa sammanlagt 50 avvikelser utgör över 50 % av förekomsterna. Utöver sighiæ ändras 

det främst till tale. Även yttrandeverben har ett ord som främst har ändrats av E: þakka. Det 

ändras samtliga sex gånger till løna, en av dessa gånger även i F. Detta ger en frekvens på 

18,8 % (6 av 32). Samtliga ändringar är från konjunktivformen þakke, som det finns 13 av i 

romanen, och varje gång ingår ordet i frasen gudh thakke idher (ex. r. 1739). Kalla har ändrats 

5 gånger, 4 i F och 1 i E, med en frekvens på 23,8 % (5 av 21). Två gånger är det i betydelsen 

’heta’, ändrat i F till just <hiedhæ> och <hiedher>. Den betydelsen är ovanlig för kalla i 

romanen, utöver dessa två finns det två–tre förekomster. Det vanliga är att det mer används 

som ’ropa’ eller ’kalla till sig’. De tre återstående ändringarna är i sådana betydelser: <sagde 

til> (E) samt <taler til> och <ropte> (F). De sista två någorlunda stora ordgrupperna bland 

yttrandeverben är tala och svara. De står för fyra ändringar var, tala av 64 förekomster  

(6,3 %) och svara av 107 (3,7 %). Det rör sig alltså inte om några frekvensmässigt markanta 

avvikelser, och de ändras mestadels till sighiæ. Slutligen kan bland yttrandeverben nämnas 

øpa, som bara ändras i E, 2 gånger av 18 förekomster (11 %). Det ändras till <sagde>, då är 

det herr Ivan som uttalar sig, och <skrænde> när det handlar om jätten Fjällskarper. Intressant 

nog anger Skautrup (1944:2 s. 101) att fda. øpæ i texten från 1510 ersätts med råbe ’ropa’, 

men bevaras i södra Jyllands dialekter. De relativt få ändringar som återfinns i mitt material 

skulle antingen kunna tyda på att ordet går ur bruk senare än tillkomsten av E och F eller 

också att det är ett utslag av de danska skrivarnas dialekt – åtminstone F:s skrivare är ju från 

Jylland, och E:s visar liknande tendenser. 

Stridigheter är som sagt en vanlig företeelse i Herr Ivan, men man finner inte motsvarande 

mängd avvikelser i det krigiska ordförrådet mellan de svenska och danska handskrifterna. 

Ordet med flest utbyten i materialet är bæria, ändrat 44,4 % av förekomsterna (4 av 9). Dessa 

är jämnt fördelade mellan E och F, där E har två utbyten och F tre. De har ändrat på samma 
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plats en gång, men inte till samma ord. Alla ändringar utom en är till fda. sla, den sista är till 

striþæ. Enligt Skautrup (1944:2 s. 100) förekommer fda. bæriæ endast i arkaiserande 

språkbruk efter 1500 och redan 1472 ersätts det typiskt med sla. Ett stridsord med hög 

ändringsfrekvens är vrækia. Det byts ut tre av fyra gånger det förekommer i romanen, alltså 

75 %, två gånger var av E och F. E ändrar båda gångerna till utrættæ ’straffa’ och F båda 

gångerna till hæfnæ ’hämnas’, i den mån <haudh> ska, som hos Brandt 1869, tolkas som 

participformen hæundh, vilket förefaller rimligt. 

Den oftast förekommande avvikelsen bland verben är av hjälpverbet magha (70 ggr). Det 

finns 705 belägg i Herr Ivan, mest i betydelsen ’kunna’, och därmed är det ändrat c:a 10 % av 

gångerna det uppträder. Det är primärt  F som har ändringarna (56 ggr mot E:s 23), och då 

klart mest till kan (F 36, E 13) men även ett fåtal gånger till willæ (F 9, E 3) och skulu. Fsv. 

vilia är i sig ett av de verb som bytts ut ofta (24 av totalt 560, c:a. 4 %) och då oftast till fda. 

mugha och skulu. Detta kompliceras i sin tur av att skula ändras till willæ ett tiotal gånger av 

de c:a 200 det uppträder i romanen. Det går inte att se någon särskild tendens i hur och när 

orden ändras. Det finns dock ett hjälpverb som har en viss konsekvens i när det ändras, 

nämligen varþa. Det ändras inte påfallande många gånger, 11 av de 111 förekomsterna i 

romanen (c:a 10 %), men det intressanta är när det ändras. I stort sett varje gång rör det sig om 

en slags futurumkonstruktion: ther vardher iak blifua til sool op gær (r. 3055), iak vardher 

mik gudhi i wald at gifua (r. 3321) och liknande. Dessa ändras främst til skulu och willæ, där 

det första ju fortfarande används med infinitiv för att bilda futurum i svenskan (Hultman 

2003, s. 268) och det senare har samma funktion i danskan (Politikens nudansk ordbog). 

Markey (1969) delar in varda och bliva i 10 kategorier efter hur orden används, men 

futurumbildningen varda + infinitiv är inte en av dem (jfr a.a. s. 10 f.). Förmodligen beror 

detta på att författarens fokus på bliva gjort konstruktionen ointressant för honom, eftersom 

det inte är bliva som ersätter varda i det här fallet, utan andra arvord.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns några verb som både E och F 

konsekvent ändrar på samma plats och till samma ord. Det finns dock tendenser som tyder på 

att bruket av varþa för att bilda futurum är på väg att dö ut hos danskarna och ersättas med de 

verb som numera används i svenska och danska: skola/skulle och vilja/ville. Även mæla visar 

tecken på en mindre stark ställning i båda språken, och i fråga om øpa och bæria tycks det 

finnas en korrelation med Skautrups undersökning, men inte så genomgripande som man 

kanske kunde förvänta. 
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4.2 Substantiv 
 

Substantiven är jämte adjektiven den mest disparata ordklassen i materialet. Det finns ingen 

riktigt stor grupp ändringar som utmärker sig bland de 233 beläggen, i motsättning till hos 

t.ex. adverben och konjunktionerna, och substantiven fördelar sig på nästan lika många lexem 

som verben, 144 stycken, trots att verben i mitt material består av över 200 fler graford. Detta 

är egentligen inte överraskande. Substantiv är ju till sin natur betydelseord snarare än formord 

(jfr Hultman 2003 s. 37) och är därmed en ordklass med stor variation. Därmed blir det också 

möjligt att se ett något större antal semantiska fält: 

 

- tidsangivelser, t.ex. ar ’år’, ridh ’tid, stund’, time ’tid’, qvæld, 

- strid och stridsrelaterat, t.ex. gisl ’gissel, piska’, hær, hug, leker ’strid’, skaþi ’skada’, 

slagh, striþ, vreþe, 

- kroppsdelar: bak ’rygg’, hiærne, hovuþ, kiøt, 

- naturfenomen och landskap, t.ex. dyn ’blixt’, elder, leþ, mark, muld ’mull, jord’, 

skogher, stormber. Härunder: 

- djur och andra varelser: apa, ighulborster ’igelkott’, vargher, fiande ’ond ande, 

djävul’, rese. 

 

Härtill kommer ett antal abstrakta begrepp, t.ex. alit ’lit, tillit’, anger ’ångest, ånger’, nadh 

’nåd, vila’, skæmtan ’nöje’ och vilia. De allra flesta av orden har inte ändrats mer än två–tre 

gånger, de flesta bara en.  

Det finns trots allt ett fåtal stora grupper som utmärker sig bland substantiven och en av 

dem är ridh ’tid, stund’. Det är just till tidh framförallt F ändrar (11 gånger mot E:s 3), och 

aldrig till något annat. Frekvensen är 12 ändringar av totalt 17 förekomster, 70,5 %. Två av 

utbytena är av samma belägg i både E och F. Ridh ingår typiskt i konstruktioner som i thæn 

sama riidh ’i samma stund, på en gång’, vilket också kan sägas med uttrycket i sama tima. 

Detta nämner jag givetvis för att time också är ett mycket ändrat ord, utbytt 55,5 % av 

förekomsterna i romanen (10 av 18). F står för 8 av dessa, E för 2, och det ändras inte 

samtidigt någonstans. I motsättning till ridh visar time inte samma konsekvens i vad det 

ändras till. Liksom ridh byts det ut till tidh (5 ggr, både hos E och F), men även till sinne 

’gång’ (3 ggr, hos F) och i enstaka fall, hos F, till dagh och stundh. Det tredje tidsrelaterade 

substantivet som avviker mer än en gång är qvæld. Det har ändrats 30,7 % av förekomsterna 
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(4 av 13), 3 gånger i F och 2 i E, med en gång på samma plats, och alltid till aftæn. I nutida 

danska och svenska är ju denna skillnad utpräglad.  

Liksom hos verben har få stridsrelaterade substantiv ändrats i förhållande till hur stor roll 

väpnade konflikter spelar i romanen, och de byts heller inte ut frekvent. Det ord som har flest 

avvikelser, skaþi, har bytts ut 3 gånger av 34 (8,8 %). E har ändrat samtliga och en gång även 

F. Alla gånger utom en motsvaras det av waþæ ’våda’, sista gången av <slagh>. Detta sker i E 

och ingår i ett ändrat rimpar: <skadha> : <nadha> blir till <slagh> : <magh>. Även de andra 

två ändringarna ingår i rimpar, och ändringarna verkar ha fonologiska orsaker. I den 

ändringen E och F har gemensam är rimmet i de svenska handskrifterna <nadha> : <skadha>, 

och i de danska <nadha> : <vodæ>. Det torde alltså handla om ett [a:] som rundats och 

närmat sig ett [o:]. I E:s andra ändring till waþæ är rimmet <radha> : <vadæ>. Denna gång 

som synes med <a>, men det är väl inte orimligt att anta att även denna ändring har sin orsak i 

uttalet. Dessa två utbyten har alltså snarare fonologiska än lexikala orsaker, vilket understöds 

av den enda gång vaþe ändras. Det ändras då till <skadhe> i F, och ingår i rimparet  

<gladhæ> : <wada> – samma orsak, bara omvänt. Slagh i sin tur har bytts ut 2 gånger av 15 

(13,3 %), en gång ensamt i F och en gång både i E och F, samtliga gånger till hug – ett ord 

som har ändrats en gång, av både E och F, och då till <slagh>. Två gånger har gisl ändrats, 

båda enbart i E, till <lislæ> (<lislee>), ett ord vars betydelse är svårt att reda ut. Det är inte 

sannolikt att <g> på något vis förväxlats med <l>, men jag har heller inte funnit ordet i någon 

ordbok. Det finns bara en piska i romanen, och den nämns bara dessa två gånger. Utöver 

dessa utgör de övriga krigiska avvikelserna bara enstaka fall. Ett av dem, eller snarare ett par, 

sticker ut. Det rör sig om en märklig ändring av en vers i F: I avsnittet som handlar om hur de 

lynchlystna invånarna i riddar Vadeins borg letar efter Ivan har alla andra handskrifter 

beskrivningen some hafdho bogho ok some stang ’vissa hade båge och andra hade stång’  

(r. 916). Där har F i stället somme the bowe och somme the sangh ’vissa de bugade sig och 

andra de sjöng’, vilket framstår som väl muntert, gränsande till absurt, i sammanhanget. Den 

här typen missförstånd är mycket ovanliga i F, jfr ovan Noreens resp. Skautrups beskrivning. 

Både bogha och stang finns annorstädes i romanen utan ändring, så man kan bara spekulera i 

orsaken. Ett annat enstaka ord värt att notera är lagh ’stick, stöt’. Det uppträder bara en gång i 

romanen, i raden thet førsta han laghit kænde ’så snart han kände sticket’ (r. 3433) och ändras 

av E till <saræt> och av F till <blodhit>. Såvitt jag kan se finns ordet lagh i den här 

betydelsen inte i Kalkar (1907), och Söderwall (1918) har bara den här förekomsten i Herr 

Ivan som belägg på ordet. Ordet finns i fornvästnordiskan (Heggstad m.fl. 1975), men det 

verkar alltså röra sig om ett i fornöstnordiskan ovanligt ord. Inte ens alla de svenska 
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handskrifterna använder lagh: C har i stället slagh. De danska skrivarnas ordval tyder 

dessutom på att de snarare förstått sammanhanget än själva ordet – givetvis under 

förutsättning att det även stått lagh i deras förlagor.  

Det semantiska fältet kroppsdelar är ett än mindre fält än stridigheterna. Den mest 

markanta ändringen här är två byten från hiærne till hiartæ, det ena står F ensam för och den 

andra har både E och F. Dock är den F har för sig själv osäker – båda orden står i 

handskriften, men det går inte att se huruvida skrivaren först skrivit <hierne> och sedan 

ändrat till <hierte> eller tvärtom (r. 2335, Noreen 1931 s. 157 not). Om det stått <hierte> 

stämmer dock inte rimmet med <gærna> i versen efter. Dessa belägg är de enda två 

förekomsterna av ordet hiærne i romanen, och båda gångerna ingår de dessutom i samma typ 

konstruktion: owit hans hiærna swa fordreff (r. 2185) och the drifua owit aff hans hiærna  

(r. 2335). Det första belägget handlar om hur herr Ivan blir galen och det andra om hur han 

botas från samma galenskap. Noreen noterar den förstnämnda ändringen som den mest 

markanta överensstämmelsen mellan E och F och utesluter att den skulle härröra från det 

franska originalet (Noreen 1929b s. 27). Något tyder alltså på att danskarna anser att vett och 

ovett hör hemma i hjärtat och inte i hjärnan. Osäkerheten i F skulle kunna tolkas som att 

skrivaren varit kluven mellan att få rimmet att passa och att använda den fras han/hon brukar. 

Ett annat ord som ändras till hiartæ är hugher ’håg’. Här rör det sig bara om 2 ändringar av 14 

förekomster (14,3 %), men även här har E och F en gemensam ändring och F en egen. De 

vanligaste fraserna med hugher i romanen är koma i hugha och ganger aldrig af hugha, men 

dessa ändras inte i de danska handskrifterna. I båda motsvaras i stället hugher av hiartæ i 

frasen ij ærin ij hugha bald (r. 5912) och i F i ther min hugher æpter leter (r. 6166). E och F 

har båda ändrat bak till hest. Detta sker i meningen nw stighom a bak, wi maghom ey bidhæ  

(r. 2445), som alltså handlar om att stiga till häst. Frasen förekommer fler gånger än denna i 

romanen, 6 gånger i allt, och har bytts ut ännu en gång av F, då till <sadelen>. De övriga 

kroppsdelarna i materialet ändras bara en gång var. Halsben motsvaras av <hielm> i F och har 

bara ett belägg i romanen. Det är även i F hovuþ ändras till anledhæ. Det finns 15 belägg för 

hovuþ i Herr Ivan, vilket ger en ändringsfrekvens på 6,7 %. 

Bland djuren återfinns två intressanta ord: ighulborster och vargher. Ighulborster ändras, 

den enda gång ordet uppträder i romanen, i F till <pind swin>. Tyvärr saknas versen i E. 

Igelkott heter alltjämt pindsvin på danska. Vargher är också värt att notera av samma 

anledning: det ändras till ulf i F båda gångerna ordet förekommer, och även här gäller att 

skillnaden fortfarande finns mellan danska och svenska. Det mest utbytta substantivet står 

ovanligt nog E för: rise, som ändras 15 av 19 gånger, enbart i E och nästan alltid till jætte. 
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Två gånger föredrar skrivaren ordet pughæ ’ond ande’. Det är sällan en av de danska 

handskrifterna står för samtliga belägg på ett så ofta ändrat ord. Eftersom E dessutom inte 

vanligtvis avviker så kraftigt från de övriga handskrifterna ligger det nära till hands att tro att 

det snarare är förlagan till E som har jætte. Ett semantiskt närliggande exempel på hur 

ologiska/slarviga ändringarna kan vara i E är fiande. Det uppträder 3 gånger i romanen och 

ändras 2 gånger i E och 1 gång i F. F:s ändring är till <trold>, inte märkligt i sammanhanget. 

E:s två ändringar däremot är båda till frænde. Första gången kan det med lite god vilja 

accepteras: drottningen skäller ut den baktalande herr Keye bl.a. med orden Mik thykker thik 

vara en galin fiænda / hwar man vilt thu medh ordhum skænda (r. 575 f.). Förolämpningen 

blir kanske mindre skarp med frænde, men skulle ändå kunna fungera. Det krävs dock än mer 

god vilja för att gå med på ändringen när fiænda ändras till frænde i meningen där Ivan kastar 

en nyckel ij ænlitith a thøm andra fiænda ’i ansiktet på den ene av djävlarna’ (r. 4993) i mötet 

med de två djävulssönerna. Orsaken till förväxlingen är förmodligen att <i> och <r> är lätta 

att förväxla i handskrift, och en ouppmärksam skrivare lägger kanske inte märke till 

sammanhanget.  

Ett av de vanligaste abstrakta substantiven är alit, ändrat 5 av 9 gånger (55,6 %), 4 gånger i 

F och 2 i E, med en gemensamt. Det är dock en definitionsfråga huruvida ändringarna faktiskt 

är till ett annat ord, för samtliga är till <lidh>. Skillnaden är alltså bara att de svenska 

handskrifterna har förleden a ’på’. Även det andra abstrakta ordet som ofta ändras, skæmtan, 

är befäst med viss tveksamhet. Det ändras 4 gånger av 12 förekomster (33,3 %), 3 gånger i E 

och 1 i F. E och F har varsin ändring till <glædæ> (<gledhæ>) och E har därtill två ändringar 

till <gammen>. Problemet här är av samma slag som ovan i fråga om mæla; hand 2 i A 

(samma skrivare som för mæla) har gått in och ändrat många av sin föregångares skæmtan till 

glæþi. Dock rör det sig inte här om lika stora mängder ändringar som för mæla; det är bara 

dessa två belägg som påverkas. 

De mest intressanta bland de många och spridda avvikelserna som finns i substantiven 

finner jag vara tidh från ridh samt <pind swin> och ulv från ighulborster resp. vargher. I det 

första fallet för att det är ett mycket frekvent ändrat ord, där det ord de danska handskrifterna 

har är det som både svenska och danska numera använder och i de senare fallen är det även en 

skillnad som kvarstår mellan språken idag.  
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4.3 Adjektiv 
 

Med sina 143 ändringar är adjektiven den minsta ordklassen i materialet. De utgör 83 lexem, 

vilket ger ett genomsnitt på mindre än två ändringar per lexem – det är alltså en liten grupp 

spridda ord. De semantiska fält adjektiven främst rör sig inom är: 

 

- storlek och mängd, t.ex. digher ’stor’, høgher, langer, mykil, mior ’smal’, skamber 

’kort’, þunger, 

- positiva karakteristika, t.ex. dugande, dyr, fæghin ’glad’, liuver ’ljuv, älsklig’, riker, 

søter ’ljuv, behaglig’, 

- negativa karakteristika, t.ex. ful, hemsker, ilder ’ond, dålig’, leþer, onder, 

- strid och ridderlighet, t.ex. harþer, ivirkomin ’övervunnen’, moþer ’upprörd, plågad’, 

starker, ømkeliker ’förskräcklig’. 

 

Ett av de oftast ändrade adjektiven är digher. Det är ändrat 57 % (8 av 14) av gångerna det 

uppträder i romanen – och därtill kommer ett antal gånger där det har ändrats till det tyska 

importordet stor, ändringar som alltså inte figurerar i mitt material (jfr Teinler 2006). 

Ändringarna är jämnt fördelade mellan de två danska handskrifterna, E har 5 och F 4 och E 

saknar en vers. F är den mest konsekventa med 3 ändringar till <myghet> och 1 till <godh>, 

medan E har 5 olika ord, bl.a. <starck> och <dyb> ’djup’. Intressant här är att varken E eller F 

har ordet digher, utan där den ena ändrar till ett arvord har den andra stor. Man måste dock 

påpeka att E har ett fall där ändringen är en uttalsvariant och inte ett annat ord: <dert> (jfr 

Skautrup 1944:2 s. 99) och ännu ett där det är osäkert: <drig>. Fda. diger är enligt Skautrup 

(a.a. s. 99) ett av de ord som håller på att dö ut ur danskan i slutet av 1400-talet; i hans 

material motsvaras det framförallt av megen eller stor, vilket ju stämmer väl överens med 

ändringarna i Herr Ivan. I den andra änden av storleksskalan har vi skamber. Det ändras vid 

samtliga 5 förekomster i romanen, F har avvikelser varje gång, E vid två av dem. Den 

vanligaste ändringen är till stacket, vilket dock C också har vid ett av beläggen. Skautrup (a.a. 

s. 100) nämner också fda. skam som ett av de utdöda orden i slutet av 1400-talet, vilket inte 

tycks stämma för språkbruket i E. Bland orden som beskriver något litet finner vi även mior, 

som ändras vid båda förekomsterna, båda gångerna i F varav en gång även i E. F ändrar till 

smalæ och E till ny, vilket förmodligen är en felskrivning eller -läsning; det rimmar illa med 

sammanhanget.  
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Av de positiva adjektiven finns det bara två som byts ut mer än en gång. Det mest frekvent 

ändrade ordet av dem är søter. Ordet är utbytt 3 av 6 gånger det förekommer (50 %), alla tre 

gångerna i F. En ändring är från <søte herra kære> till <myn herra kære> (r. 335), medan de 

andra två båda ingår i frasen the søta stund. Båda gånger uttrycket uppträder i romanen ändras 

søta till gode. Det andra ordet, riker, har ett belägg mer i materialet, 4 st., men byts inte ut lika 

frekvent – rik förekommer 37 gånger i Herr Ivan, vilket ger en ändringsfrekvens på 10,8 %. E 

och F står för 2 avvikelser var, varsin gång till dyr, en gång, i F, till <mygel> och en gång, i E, 

till <beste>. Bland de positiva adjektiv som bara avviker en gång kan nämnas fæghin, som 

bara förekommer en gång i romanen. Det ändras i F till <glad>.  

Det verkar vara mer variation i de negativt karakteriserande adjektiven. Detta beror 

antagligen på att det i romanen läggs ner mycket mer tid på att beskriva hur fruktansvärda de 

monster och motgångar Ivan utsätts för är, än på beskrivningar av det vackra och sköna. Det 

ord som har flest belägg i materialet och dessutom hög ändringsfrekvens är ilder. Som 

adjektiv uppträder ordet bara 7 gånger i romanen och ändras 6 gånger (85,7 %). E och F har 4 

avvikelser var, med 2 på samma plats. Samtliga utbyten utom en, hos F, är till varianter på 

<ondh>. Den F har ensam är till <hort> i meningen ther var tho illt at sitia vidh (r. 716). E har 

<ont> i samma mening. Annars används ilder typiskt i rakt av beskrivande sammanhang som 

det tidigare citerade the varo badhe illæ ok leedh (r. 4917), vilket är det andra tillfället där E 

och F båda har ändrat. Det finns även en sammansättning med ilder som båda danska 

handskrifter har bytt ut: ofilla ’för illa’. Där är det dock den förstärkande partikeln of- som är 

orsak till avvikelsen. E har <och ill> medan F har, närmare i betydelse, <fuld illæ>. Två andra 

ord med samma förled har ändrats, oflangt och oflitit, det första i F och det andra i E, till 

<langt> resp. <vligt>. Det finns sammanlagt 16 adjektiv med förleden of- i romanen. Enligt 

Skautrup (1944:2 s. 101) försvinner partikeln i loppet av 1400-talet, men bevaras i jylländska 

dialekter, där den fortfarande ska finnas. Ilder motsvaras som sagt oftast av <ondh>; onder 

ändras i sin tur 3 gånger av 8 (37,5 %), 3 gånger i F varav en gemensam med E, som även 

saknar en vers. I den gemensamma avvikelsen motsvaras <onda> av <underlig> i E och av 

pronomenet <sinne> i F, detta i frasen ther mangæ haffuer swiikith medh onda akt (r. 934). E 

har dessutom <craft> för <akt>. Även leþer ändras, 2 gånger av 7 förekomster (28,5 %), båda 

gångerna enbart i E. I två av beläggen i romanen står leþer i betydelsen ’ledsen’, medan de 

övriga fem betyder ungefär ’hemsk’. Det är i den betydelsen de avviker i E, en gång till 

<snødere> ’uslare’ och en till <swigligh>. Hemsker i fornsvenskan betyder inte helt 

detsamma som idag, utan snarare ’tokig, galen’. Det är ändrat 3 gånger i mitt material och det 

finns 7 belägg i romanen, en ändringsfrekvens på 42,9 %. Två av ändringarna står i E och den 
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tredje i F. En av E:s avvikelser är nog bara ännu ett exempel på skrivarens bristande 

uppmärksamhet: det är inte troligt att en dam som på svenska ilsket ropar Gak thu bort (’gå 

härifrån’), thin hemska quinna! (r. 1208) skulle ha utbrustit Gak thu bort, thu godæ quinnæ! 

på danska som E skriver, åtminstone inte om hon vore lika arg. Däremot är E:s andra ändring 

av hemsker fullt logisk, till <underlig> i frasen mik thykker thet vara swa hemska æra  

(r. 1629). Även när det gäller ful är det bara E som har utbyten, 2 st. av i allt 4 belägg (50 %). 

En ändring är till fda. snødh, vilket vi också såg ovan vid leþer. Skautrup (1944:2 s. 100) 

tycker sig se att snødh helt dött ut i det danska språket under den här perioden. Om man 

förutsätter att han har rätt skulle man kunna se bruket av ordet i E som svecismer som 

antingen fanns i skrivarens aktiva ordförråd eller har passerat obemärkta från förlaga till 

avskrift. Jag hittar dock inga belägg för ordet i romanen, vilket tyder på att det åtminstone inte 

är vanligt i fornsvenskan heller, om än uppenbarligen inte utdött. Den andra ändringen av ful 

är också den spännande. Den ingår nämligen i en ändrad fras: De svenska handskrifterna har 

Sit nu kwar, thin fule skænde! (r. 2160), där skænde alltså är ett substantiv ’skändlig 

människa’. Här har E Sit nu kwar, hin ondee tek skænde!, vilket inte ändrar andemeningen, 

men dock gör skænde till ett verb. Samma mening motsvaras i F av sa sore for smadh hwn 

hanom och skiende – inte längre direkt tal och framförallt samma förskjutning från substantiv 

till verb. En liknande fras förekommer en gång till i romanen, denna gång är det thin onde 

skænde (r. 4994). Även här ändras frasen i E, till thet gud tek skænde. Den här typen 

avvikelser, ordklassbyten, sticker tyvärr inte ut i Noreens notapparat, eftersom orden ju ser 

likadana ut rent ortografiskt. I mitt material syns de bara av en slump, när man som här 

försöker förstå en viss avvikelse. Det vore intressant att söka mer systematiskt efter dem.  

Antalet stridsrelaterade adjektiv är än färre än hos verben och substantiven, med inget av 

beläggen ändrat mer än en enstaka gång, bortsett från ivirkomin. Det ändras alla 3 gånger det 

förekommer, samtliga i F och en ensam i E. Ordet motsvaras i F av olika varianter på 

<wonnen>: <for wonnen>, <ower wonneth> och <wonnen man>. Slutligen ska nämnas sival 

’rund’, som endast uppträder en gång i romanen, när det talas om kung Arthurs runda bord. E 

har det ändrat till <runne> ’runda’ och F har helt enkelt inget adjektiv där. Fda. siwol försvann 

enligt Skautrup (1944:1 s. 298) ur danska språket redan under den period som kallas Ældre 

middeldansk (1100–1350), men tog alltså betydligt längre tid på sig att dö ut i svenskan. 

Sammantaget finns det bland adjektiven ett antal ord som enligt Skautrup har dött ut i 

forndanskan, men lever kvar i fornsvenskan, t.ex digher och skamber. Å andra sidan kan man 

notera ett adjektiv som dödförklarats i samma undersökning, men som används i en av de 

danska handskrifterna i denna: snødh. 
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4.4 Adverb 
 

Adverben är 448 st. i materialet, ungefär lika många som verben, men fördelat på betydligt 

färre lexem, 99 st. En stor del av dessa är negationer av olika slag. Jämförelsevis få av 

adverben är innehållsord, vilket gör det svårt att tala om semantiska fält i denna delvis slutna 

ordklass (jfr Hultman 2003 s. 37). Jag kommer att börja med formorden för sedan att 

undersöka innehållsorden. 

Negationerna som ändras är ække, ængte, aldrigh och eigh. Ordet med flest belägg i 

materialet är eigh, som ändrats 68 gånger av 535 förekomster (12,7 %). Därefter kommer 

ængte med 25 ändringar av 58 (43,1 %). Av dessa ingår 11 i det fasta uttrycket ængte vætta 

’inte ett dugg, inget alls’. Sedan kommer ække med sina 13 ändringar av 54 (24,1 %). Trots att 

negationerna utgör ett så stort antal ord i materialet säger de inte så mycket om de två 

språkens inbördes förhållande, eftersom de ändras till andra negationer som också finns i 

romanen. T.ex. ändras ække oftast till eigh (12 gånger), ængte till ække (7 gånger) och eigh till 

ække (47 gånger). Orsaken till ändringarna kunde lika gärna ligga i förlagorna till de danska 

handskrifterna. Det handlar framförallt om stilistiska avvikelser, inte om olikheter i ordförråd. 

Men det finns en typ negation som verkar ändras utifrån lexikala skillnader, och det är den 

ovannämnda frasen ængte vætta. Det har en hög ändringsfrekvens, 80 % (12 av 15), F har 10 

ändringar och E 6. Två av verserna saknas hos E och en hos F. F har som så ofta störst 

konsekvens, även om den inte är väldigt stor; 4 gånger motsvaras ængte vætta av de liktydiga 

fraserna als inthet och ret inthet (två gånger vardera). Två av ändringarna är av meningen 

idher skal ænkte vætta skadha (r. 874 och r. 1148). Vid en av dessa har både E och F idher 

skal ænkte vorde at skadha och vid den andra har F samma ordalydelse, medan E i stället har 

<alt enctet> för <ænkte vætta>. Konstruktionen, som bara används av E och F vid dessa två 

tillfällen, verkar vara samma typ futurumbildning med varþa (fda. vorde) + infinitiv som jag 

diskuterat ovan under verben. Det kan alltså inte vara en helt död konstruktion. 

Ett annat ord med många ändringar i mitt material är tha ’då’ med 70 ändringar. Det är 

dock inte procentuellt många av de 519 belägg man finner i romanen – ungefär 13,5 %. 

Utbytena är jämnt fördelade på E och F, 45 resp. 46 st., varav 21 på samma plats. Det 

överlägset vanligaste ordet att ändra till är <ther>. Många av ändringarna är i meningar av 

typen Tha the sagho thet leonith løpa / tha tog folkit alt at øpa (r. 5970 f.) där det första tha är 

utbytt mot ther, men inte det andra. Fsv. þær förekommer i romanen, men oftast som 

relativpartikel eller preposition; mycket sällan, om någonsin, i den här betydelsen. Tho ’dock, 
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fastän’ är ännu ett småord som förekommer relativt ofta både i romanen och mitt material. 

Det ändras 14 gånger av 98, 14,3 %. E har flest ändringar, 12 mot F:s 8. Det verkar inte finnas 

någon verklig konsekvens i när det ändras. De vanligaste orden att ändra till är <vell>, <thet> 

och <tha>. Något mer konsekventa är utbytena från þaghar ’genast, strax, så snart’. 

Ändringsfrekvensen är 40 % (14 av 35). Av dessa 14 är 9 i E och 12 i F, dvs. många ändringar 

på samma plats. Konsekvensen står särskilt E för: 7 av ändringarna är till fda. gensten 

’genast’, vilket också F har ändrat till ett antal gånger. F har annars gärna utbyten till tha. 

Þaghar är besvärligt, liksom ovan digher, eftersom det också finns ett flertal ändringar till 

importordet strax som inte visar sig i materialet (jfr Teinler 2006). I Skautrups översikt 

(1944:2 s. 101) anger han både fda. thaghær och gensten som döda eller döende i slutet av 

1400-talet, ersatta av just strax. I de danska handskrifterna av Herr Ivan existerar de som 

synes sida vid sida; även genast ändras, 4 gånger av 33 (12,1 %). Än en gång ser man här en 

relativt tidig skillnad i danskt och svenskt ordbruk som fortfarande kvarstår – det går inte att 

säga genast på danska längre (Munch-Petersen & Hartmann 1975). Ändringarna av ater 

’tillbaka, åter, kvar’ är relativt konsekventa. Ordet har ändrats 25 gånger av 70 (35,7 %), 14 i 

E och 19 gånger i F. De två olika handskrifterna föredrar olika ändringar: E har framförallt 

<igen> medan F oftast har <effther> och <affther>. Det är svårt att bedöma huruvida F:s ord 

verkligen är andra ord än ater eller bara en uttalsvariant (jfr Söderwall 1918).  

Mest ändrade bland innehållsorden är skiutliker ’hastigt, snabbt’ och skamber ’kort’. 

Skiutliker ändras 8 gånger av 18 förekomster i romanen (44,4 %), 3 gånger i E och 7 i F. Båda 

danska handskrifter har <raskeligh>, F har även <snarist>. Skamber diskuterades ovan under 

adjektiven. Som adverb uppträder det 6 gånger i romanen och har ändrats varje gång. Alla 

belägg i Herr Ivan är tillfällen då något eller någon beskrivs som befinnande sig skampt ij fra 

(t.ex. r. 365). E ändrar samtliga gånger till varianter av <lidet>, medan F lika konsekvent har 

<ey langth>. Två av dessa finns dock också i C, och vid ett tillfälle saknas versen i F. Ett 

ordpar som byts ut frekvent är maklika ’sakta, långsamt’ och omaklika ’häftigt, våldsamt’. 

Båda orden ändras varje gång de förekommer, även om det bara är 2 resp. 3 gånger. Det är 

endast i F maklika ändras, en gång till <listeligh> och en till <raskeligh>, medan omaklika 

byts ut i båda de danska handskrifterna, dock en gång mer i F, som har ändrat vid samtliga 

förekomster. Därtill ska sägas att E en gång har ändrat till det mycket närliggande <vmaghe>. 

Två av utbytena i F är till <ønkeligh>, som utöver ’ynklig’ också kan betyda ’häftig, våldsam’ 

på forndanska. Kalkar (1907 s.v.) undrar om ordet i denna betydelse skulle kunna vara bildat 

till fsv. enkannelika ’särskild’. I den sista ändringen, som E och F har gemensamt, motsvaras 

omaklika av <hordelige> i E och <vmadæligh> i F.  



 25

4.5 Konjunktioner och subjunktioner 
 

Konjunktionerna och subjunktionerna utgör tillsammans 302 belägg, men endast 32 lexem, 

inte oväntat för en sluten ordklass. Här är det särskilt fem ord som sticker ut: þær, þæt, at och 

um, i och med mängden belägg i materialet, samt antiggia, som ändrats mycket frekvent.  

De 65 ändringarna av þær, 62 av þæt, 37 av at och 26 av um framstår som mycket 

markanta i ett material om runt 300 kon- och subjunktioner. Sätter man däremot dessa tal i 

förhållande till antalet belägg av orden i romanen blir de något mindre imponerande: 

ändringarna av þæt utgör exempelvis 6,8 % av de 917 beläggen. Liknande siffror torde göra 

sig gällande även för þær, at och um, men dessa ord har inte varit möjliga att räkna 

elektroniskt eftersom alla tre har rikt förekommande homonymer: þær kan också vara 

prepositionen ’där’, medan <at> kan stå för både ’att’ och ’åt’ och um både kan betyda ’om’ 

och ’omkring’. För både þæt och at gäller något liknande som ovan för negationerna: þæt byts 

i hög grad ut mot at och omvänt. Även þær ändras till <thet> i många fall, men även till 

<som>. Fsv. sum förekommer ofta i romanen, men ändras bara 10 gånger, oftast till <ther>, 

medan utbytena till <som> är betydligt fler. Det verkar alltså som om de danska skrivarna 

använder <som> oftare än de svenska. I förhållande till språken idag är det intressant, 

eftersom þær ju gått helt ur bruk som relativpartikel i svenskan medan bruket lever och frodas 

i danskan, nu stavat der (Nielsen 1966).  

Vad gäller um ändras det framförallt till två ord: æn och <som>. F har som vanligt flest 

avvikelser, 20 st., medan E har 9 och saknar två verser. I tre fall har E och F ändringar på 

samma plats. Um byts ut mot æn 11 gånger sammanlagt, 7 i F och 4 i E. Ordet finns både i 

fornsvenska och forndanska i den här betydelsen ’ifall’, men tycks inte användas så i Herr 

Ivan. Söderwall (1918) noterar dock ett par belägg i Flores och Blanzeflor. Ändringarna till 

<som> försiggår alltid i samma fras, nämligen swa framt om ’ifall’. Det finns bara tre belägg 

för frasen i romanen, och <om> byts ut mot <som> varje gång. Både E och F har utbytena, 

utom en gång där F ensam har ändringen. De övriga 5 förekomsterna av sva framt står utan 

partikel. 

Antiggia ändras 6 gånger av 8 belägg (75 %), varje gång både i E och F, något som är 

ovanligt i materialet. Avvikelsen är dessutom i stort sett alltid till samma ord: <ænten>. 

Liksom fallet har varit med andra ord är det här svårt att dra gränsen mellan vad som är en 

skillnad i ord och vad som är ett avvikande uttal som visar sig i skrift. Vid ett av de två belägg 

i romanen som inte står som ändrade i mitt material har de danska handskrifterna faktiskt ett 
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avvikande skrivsätt, <æntigh>, vilket jag inte bedömt som ens ett gränsfall under 

excerperingen. De har ju heller inte ändrat vid det sista belägget, som inte skiljer sig från de 

andra i användning. Etymologiskt har båda orden nämligen utvecklats ur samma ord, 

annattviggia ’ett av två’ (Hellquist 1980 s.v. antingen). Att jag ändå väljer att ta med det 

beror, utöver den höga ändringsfrekvensen och konsekvensen de två handskrifterna 

sinsemellan, på att skillnaden fortfarande är i högsta grad levande. När svenskar idag säger 

antingen säger danskarna alltjämt enten (Munch-Petersen & Hartmann 1975).  

 

 

4.6 Prepositioner 
 

Liksom de övriga slutna ordklasserna består prepositionerna av få lexem (37 st.) och relativt 

många ord (207 st.). De mest utbytta prepositionerna är mot, a ’på’, ij fra ’ifrån’, viþ ’vid, 

emot’ och nær ’nära, vid’.  

Av dessa är nær det som omedelbart märks, i och med att många av avvikelserna finns i 

både E och F samtidigt, 9 gånger var. Ordet har bytts ut tämligen frekvent, 10 gånger av 33 

belägg i romanen (30,3 %), och nästan varje gång till hos. Härtill kommer några tillfällen där 

även B har utbyte till hos, och de danska handskrifterna saknar en vers var. Hos används även 

annorstädes i romanen, på ungefär samma sätt som nær. Det ord som har flest belägg i 

materialet är a med 30 avvikelser. Det finns i allt 277 a i Herr Ivan, vilket ger en 

ändringsfrekvens på 10,8 %. Vid 5 av utbytena kan det diskuteras huruvida de är till ett annat 

ord, och det gäller de tillfällen när E har <ponne> (vid ett av dessa belägg har F <pa>). Vårt 

nutida på har ju utvecklats genom att p:et i fsv. up a har uppfattats som hörande samman med 

både up och a (jfr Hellquist 1980). Det är den utvecklingen som syns här. Kalkar (1907) anger 

flera belägg på formen <ponne> i forndanskan utan att kommentera den närmare. Annars 

ändras a oftast till i  både i E och F, 7 gånger sammanlagt varav 2 utbyten på samma plats. 

Den vanligaste rektionen för dessa ändringar är hus: a hus motsvaras av i hus 4 gånger, men 

frasen förekommer fler gånger än så i romanen, så ändringen är inte konsekvent. A byts också 

ut mot i i prepositionen a mot ’emot’, men endast 4 gånger av 18 möjliga. Även när mot står 

själv ändras det ofta till imod, särskilt i E. Mot har ändrats 14 gånger av 38 (36,8 %) och av 

dessa är 7 till imod, där E står för samtliga utbyten med 2 tillfällen där F också har ändring. 

Den motsatta tendensen syns i ändringarna av i fra, som motsvaras av fra och fraser som ther 

fra. Inte heller här är dock ändringsfrekvensen särskilt hög, 14 av 47 (29,7 %). I nutida danska 
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kan man liksom på svenska säga både mod och imod, men däremot bara fra – det finns ingen 

motsvarighet till svenskans ifrån (Munch-Petersen & Hartmann 1975). Utan vare sig någon 

särskild konsekvens eller någon hög frekvens ändras viþ. Antalet avvikelser är 13 av 137 (9,5 

%) och det är främst i F de finns, men även i E. De flesta av dessa ändringar är till <met> eller 

<moth>, men som sagt utan märkbara tendenser. 

 

 

4.7 Pronomen 

 

Det finns ungefär lika lite konklusioner att dra om pronomenen som om prepositionerna. 

Pronomenen är 147 st. i materialet, 21 lexem. De vanligaste pronomenen att ändra är ængin, 

þoliker ’dylik, sådan’ och sliker, samt ett gränsfall, den böjda formen þera ’deras, av dem’.  

För att börja med det sistnämnda gränsfallet så har jag valt att ta med det av samma 

anledning som ovan antiggia/enten: skillnaden som syns i materialet finns fortfarande mellan 

danska och svenska. Þera är genitiv plural av þæn (Hellquist 1980 s.v. -dera) och har bevarats 

i svenska ord som ingendera, vardera, någondera, medan motsvarande ord helt enkelt inte 

finns på danska (Munch-Petersen & Hartmann 1975). Det har ändrats 14 gånger av 143  

(9,8 %), visserligen en låg ändringsfrekvens, men utbytena uppvisar en viss konsekvens. 

Endast två av ändringarna är från þera i betydelsen ’deras’, vilket är den vanligaste betydelsen 

av ordet i romanen. Av de resterande 12 ändringarna är 11 från den partitiva genitiven ’av 

dem’, som förekommer just i sådana konstruktioner som ængin thera och hwar thera. Det 

sista utbytet är från till thera, där kasus har bestämts av prepositionen. Ængin thera 

förekommer 9 gånger i romanen och ändras 5 gånger, samtliga i F och med två ändringar i E. 

Þera  motsvaras här genomgående av <aff them>, utom en gång i E där det står <aldrig> i 

stället. Något mindre frekvent byts hwar thera ut, 5 gånger av 13 belägg. Det är endast i F 

dessa utbyten finns, och þera är antingen utbytt mot <aff them> eller helt slopat. Från ængin 

thera är steget inte långt till ængin, som ändrats 15 gånger av 80 (18,8 %). E har 12 utbyten 

och F 7, överlag till <ey>. Liksom hos de övriga negationerna (se ovan 4.4) går det inte att se 

någon tydlig tendens i hur ængin ändrats. Samma sak gör sig gällande för þoliker och sliker. 

Orden betyder i stort sett det samma och de ändras nästan alltid till varandra: þoliker till 

<sligh> och sliker till <tellig>.  
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5 Diskussion 
 

Den mest markanta tendensen i materialet är bristen på tendens. Flertalet av ändringarna 

verkar ha mer eller mindre godtyckliga orsaker, och det är ytterst sällan både E och F visar 

konsekvens i utbytena. Har ett ord bytts ut vid samtliga förekomster i romanen är det allt som 

oftast för att dessa förekomster är väldigt få, eller också har bara den ena av de danska 

handskrifterna samtliga ändringar. Mot bakgrund av det antagande jag framlade under 3.1, att 

gemensamma utbyten i E och F borde säga mest om förhållandet mellan språken, kan man 

alltså säga att i stort sett ingen av de här påvisade ändringarna bär särskilt stor vikt i det 

avseendet. Vad gäller de semantiska fälten finns det heller inte här någon genomgående 

tendens. Endast fältet stridsrelaterade ord återkommer i alla ordklasser där det är relevant att 

tala om semantiska fält, men utan större ändringar. Detta skulle kunna bero på att många ord 

inom det området är importerade, men så är inte fallet – åtminstone inte från medellågtyskan 

(jfr Teinler 2006). Antingen har fornöstnordiskan ett gott gemensamt ordförråd för 

stridigheter eller också är det en så varierad typ ord i denna våldsbenägna roman att orden inte 

upprepas särskilt ofta. 

Det är viktigt att komma ihåg att för att en skrivare överhuvudtaget ska kunna byta ut 

svenska ord mot danska i en avskrift krävs en förståelse av ordet som byts ut och en känsla för 

vilken motsvarighet som finns i det egna språkbruket. Därför vore rejäla språkliga 

missförstånd mycket intressanta, men de finns i stort sett inte i materialet. Det enda ord som 

verkar ha misstolkats av de danska skrivarna är lagh, och det är ett mycket ovanligt ord i båda 

språken. Avsaknaden av språkliga missförstånd tillsammans med bristen på klara linjer i 

ändringarna skulle alltså kunna tyda på att de två språken lexikalt ligger väldigt nära varandra. 

Skillnaden ligger mest i att de danska handskrifterna oftare använder de ord som vi nu med 

facit i hand vet fortsatte användas i både danska och svenska, och bytte ut numera utdöda eller 

kraftigt försvagade ord. Jag tycker det är missvisande att som Johannes Brøndum-Nielsen (se 

ovan 2.2) tala om att språken befinner sig på olika ”stadier i utvecklingen”, eftersom det 

förutsätter någon slags naturgiven och ofrånkomlig utvecklingsstege. Men det är ganska 

talande att när jag under arbetets gång stötte på ord i fornsvenskan som jag inte förstod, så 

fick jag hjälp av de danska skrivarnas ordval, som mycket ofta bestod av de ord vi skulle 

använda idag. Man får heller inte glömma skrivarna som individer och hur deras enskilda 

dialekter påverkat språket i de handskrifter de skrivit. Som jag diskuterade ovan under 3.1 bör 

det faktum att E har färre ändringar än F tyda på att E:s skrivare är bekant med fler svenska 
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ord och begrepp än F:s. Hur mycket av deras språk kan man anta är ”allmändanskt”? Kan man 

överhuvudtaget tala om något sådant på den här tiden? Det vore ju igen att se på 1400-talet 

genom ett nutida filter.  

 

 

6 Sammanfattning 
 

Den här undersökningen pekar mot att det inte finns någon särskilt stor skillnad i ordförrådet 

mellan 1400-talets fornsvenska och forndanska. Merparten av utbytena från A–C till E och F 

är inkonsekventa, både vad gäller ändringsfrekvens och överensstämmelser mellan de danska 

handskrifterna. Det finns ändå en tendens till att de danska skrivarna väljer ord som ligger 

närmare det nutida ordförrådet i båda språken, d.v.s. att ord som slutat användas både i 

svenska och danska varit snabbare med att försvinna ur danskan. Man kan också notera ett 

antal skillnader mellan lexikon i handskrifterna som kvarstår än idag, även om E och F inte 

heller här är överens. Ingen av ordklasserna har oproportionerligt många eller få avvikelser. 

De öppna ordklasserna har i och med sin variationsrikedom både relativt många belägg i 

materialet, men också många lexem, medan de slutna typiskt har få lexem men många belägg. 

Ändringsfrekvensen är däremot inte särskilt hög i de slutna ordklasserna, eftersom det höga 

antalet utbyten i materialet ändå bara utgör en liten del av mängden i romanen.  

Resultatet måste dock sättas i relation till det faktum att A–C inte är förlagor till E och F, 

samt det förhållande att framförallt E är östdansk, medan det svenska originalet torde ha 

sydvästlig härkomst, vilket placerar handskrifterna ursprung tämligen nära varandra 

geografiskt.  

Materialet jag har undersökt är egentligen för stort för vad man har plats och tid med inom 

ramarna för en C-uppsats. Det förtjänar att undersökas med större noggrannhet och djup – den 

här föreliggande uppsatsen är inte mycket mer än en sondering. Utöver helt enkelt att göra en 

mer genomgripande undersökning av de enskilda orden och ändringarna vore det intressant att 

se närmare på bruket av fasta fraser och uttryck i de olika språken, liksom att ta morfologi och 

fonologi mer i betraktning i beskrivningen av ordförrådet. Redan i den här undersökningen, 

som annars sagt sig fri från sådant, har detta ju visat sig nödvändigt för en bättre förståelse. I 

det hela taget är östnordiskt lexikon som sagt en underbart outforskad terräng, om än en 

tämligen snårig sådan.  
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