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Sammandrag 
I denna undersökning studeras användningen av lågtyska affigerade ord i det svenska Nya 

testamentet från 1526 å ena sidan och det isländska Nýja testametið från 1540 å andra sidan. 

Syftet med undersökningen är att se till vilken grad lågtyskan präglat dessa två 

bibelöversättningar. Studiens material är Uppenbarelseboken ur respektive bibelöversättning. 

Metoden utgår från att alla ord med ett lågtyskt affix identifieras, för att därefter skrivas in i 

tabeller. Etymologin av samtliga affigerade ord fastställs för att därefter kunna dela in dem i 

låntyper. Studien avslutas med en konkret jämförelse mellan översättningarna. Studiens 

främsta slutsats är att den svenska bibelöversättningen har avsevärt många fler ord med 

lågtyskt affix än den isländska. Orsakerna till detta resultat är kan vara många. En som jag 

anser utmärker sig är det faktum att Norge införde ett handelsförbud med Island som gällde 

alla utom norrmännen år 1307. Detta förbud uppehölls till år 1470. Det innebar att de tyska 

köpmännen inte hade tillåtelse att bedriva handel på ön i över 150 år. Således stoppades det 

lågtyska inflytandet över isländskan. 

Nyckelord: medellågtyska, lånord, affix, Nya testamentet 1526, Nýja testamentið 1540, äldre 

nysvenska.  
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1 Inledning  
Under vikingatiden var svenskan och isländskan i stort sett två olika dialekter av samma 

nordiska språk. Spår av detta kan ännu ses i de medeltida lagtexterna under 1200-talet där den 

skrivna svenskan är förbluffande lik isländskan. Men bara 300 år senare kan en svensk 

förmodligen inte förstå en modersmåltalande islänning och vice versa. Svenskan hade då 

genomgått en massiv språkförändring som inbegrep praktiskt taget alla delar av språket. 

Isländskan genomgår dock inte denna språkförändring och förblir sig relativt lik så som den 

varit under vikingatiden. Varför hade svenskan förändrats så mycket? Det korta svaret på den 

frågan är ’på grund av det starka inflytandet lågtyskan och den lågtyska kulturen hade på det 

svenska språket och samhället under medeltiden’. Det långa svaret (och troligtvis mer 

korrekta) tar även med i beräkning det svenska samhället i stort och dess stadsskikt, 

språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, ekonomisk och politisk makt, kulturella 

influenser och den inhemska språkutvecklingen. Det uttömmande svaret på frågan varför 

svenskan förändrades så pass mycket är således för stor för att kunna avhandlas i en C-

uppsats. Jag ska istället söka svar på en aspekt av denna fråga, nämligen hur de första svenska 

och isländska reformationsbiblarna präglades av lågtyskan.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning lågtyskan präglat det svenska 

Nya testamentet från 1526 å ena sidan och det isländska Nýja testamentið från 1540 å andra 

sidan. Detta görs genom att studera förekomsten av ord med lågtyska affix i respektive 

översättning. Jag har formulerat tre forskningsfrågor för att uppnå detta syfte.  

1. Vilka ord med lågtyskt affix förekommer i respektive översättning? 

2. Vilka skillnader och likheter finns mellan de två översättningarna i fråga om lågtyska 

affix? 

3. Varför finns dessa eventuella skillnader och likheter och vilka slutsatser kan dras i 

fråga om lågtysk påverkan på respektive översättning? 
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1.2 Disposition  

Inledningsvis i kapitel 2 redogörs för uppsatsens bakgrund. Även studiens teoretiska 

utgångspunkter och viktig tidigare forskning ges utrymme i detta kapitel. Därefter följer 

metod och material i kapitel 3. Näst kommer uppsatsen resultat i kapitel 4, där besvaras den 

första av de tre forskningsfrågorna ovan. Efter resultatet följer en analys i kapitel 5 där den 

andra och den tredje forskningsfrågan ovan besvaras. Slutligen i kapitel 6 kommer 

diskussionen där studiens resultat och analys sammanfattas. Vidare i kapitel 6 problematiseras 

och diskuteras uppsatsens metod och material.  
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2 Bakgrund 
Inledningsvis avhandlas det lågtyska inflytandet i Sverige under medeltiden samt hur det 

svenska Nya testamentet 1526 (hädanefter NT 1526) blev till. Därefter redogörs för det 

samma i fråga om Island och det isländska nya testamentet översatt av Oddur Gottskálksson 

(hädanefter NT Odds). I nästkommande stycke förklaras de lågtyska affixen i svenskan och 

isländskan. Kapitlet avslutas med en övergripande förklaring av språkkontakt och lånord samt 

en forskningsöversikt. I denna forskningsöversikt redogörs även för den teori som studien 

baseras på.  

2.1 Lågtyska i Sverige innan 1500-talet 

Under medeltiden präglades svenskan starkt av lågtyskan  på grund av Sveriges starka 1

förbindelser med norra Tyskland via handelsförbundet Hansan. Hansan etablerades under 

1300-talet då de tyska handelsstäderna i Nordeuropa slog sig samman och bildade ett förbund 

med bas i nordtyska Lübeck. Anledningarna till tyskarnas dominans kring Östersjön var flera. 

Den första var deras överlägsna båtar, de s.k. koggarna, som kunde ta en betydligt större last 

än de samtida nordiska skeppen. Den andra var tyskarnas fullt utvecklade pengasystem som 

kom att tränga ut den då rådande byteshandeln i Norden. Den tredje var deras innovativa 

handelsmetoder som innefattade bl.a. stora lagerhus och kontor i ett flertal orter runt 

Östersjön. Trots att de svenska städerna, med undantag för Visby, aldrig formellt var med i 

Hansan strömmade stora massor tyska handelsmän, hantverkare, borgare samt deras tjänare 

och familjer till Sverige. De bosatte sig främst i kuststäder som Stockholm och Kalmar, men 

ett antal hamnade även i Bergslagen för att där arbeta i gruvor. Därmed invandrade 

tyskspråkiga från alla samhällsskikt vilket gjorde att lågtyskan präglade den talade svenskan 

hos alla, tjänstekvinna likväl som furste. Under senare delen av 1300-talet nådde det lågtyska 

inflytandet sin kulmen i och med att en tysk furste sattes på den svenska tronen. Men 

tyskarnas kulturella, politiska och ekonomiska dominans minskade omsider de följande 

århundrade och fick sitt slut i och med att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung år 1523. 

(Wessén, 1970, s. 4–10.) 

 I denna uppsats används ordet lågtyska för att beteckna det som per definition är medellågtyska. Moberg (1989) använder, 1

liksom jag, begreppet lågtyska för att beteckna medellågtyska. 
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2.2 Nya testamentet 1526  

Nya testamentet gavs ut för första gången i sin helhet på svenska år 1526 men sporadiska 

försök till översättningar av verket hade gjorts redan under medeltiden. Idag finns två av dessa 

översättningar bevarade, en av Apostlagärningarna från någon gång innan 1385 samt en av 

Uppenbarelseboken från sent 1400-tal. NT 1526 var ett beställningsverk från staten med 

Gustav Vasa i spetsen men exakt vem som gjorde översättningen är oklart. Antagligen gjordes 

den av en grupp reformationsvänliga tjänstemän som arbetade nära kungen. Troligtvis spelade  

även Gustav Vasas kansler Laurentius Andreae och Stockholms stadssekreterare Olaus Petri 

nyckelroller. Vid översättningen utgick man främst från Erasmus av Rotterdams latinska 

bibelöversättning utgiven 1522. (Pettersson, 2019, s. 132–135.)  

2.3 Lågtyska på Island innan 1500-talet 

Till skillnad från Sverige hade Island sparsam kontakt med omvärlden under medeltiden. 

Detta beror på att det med samtidens båtar kunde ta uppåt ett år att resa tur och retur till ön vid 

ogynnsam väderlek. Väl där, var inte heller handeln på Island särskilt lukrativ. Detta är en del 

av anledningen till varför den lågtyska Hansan aldrig fick samma fotfäste på Island, som den 

fick i Sverige. Under hela denna tid var det istället Norge som Island hade tätast kontakt med i 

fråga om både handel och kultur. År 1306 beslutades att endast norska köpmän fick åka till 

Island och bedriva handel, ett beslut som inte lyftes förrän 1470, vilket ytterligare begränsade 

Hansaköpmännens möjligheter på ön. (Óskarsson, 2003, s. 68–69.) Trots denna marginella 

direktkontakt med lågtyskan återfinns dock ett relativt stort antal lågtyska lånord i isländska 

medeltida skrifter men denna mängd är dock inte tillnärmelsevis lika stor som den i svenskan. 

I en avhandling från 2003 finner Óskarsson (s. 353) över 600 lågtyska lånord i isländska 

diplom skrivna på 1300-talet och 1400-talet. Vidare påpekar Óskarsson i en artikel (2005, s. 

135) att dessa ord dock kom in till isländskan via norskan och inte genom lågtyska 

handelsmän direkt. Norskan var under denna tid inte lika präglad av lågtyskan som svenskan 

och danskan var, men påverkan på norskan var ändå avsevärd. 
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2.4 Språkpurism på Island  

Om det visar sig att NT Odds har avsevärt färre lågtyska affigerade ord än NT 1526, skulle en 

spekulation om huruvida detta beror på den isländska språkpurismen kunna komma upp. 

Därför följer nedan en kort redogörelse för hur språkpurismen på Island utvecklats.  

Enligt Ottósson (1990, s. 17–18) är det äldsta belägget för någon form av språkpurism på 

Island från 1589. Då skriver den dåvarande biskopen Guðbrandur Þorláksson förordet till 

1589 års psalmbok och ger uttryck för en konservativ språksyn. I detta förord skriver han 

bland annat att främmande ord och fraser inte bör användas i isländska skrifter då det skadar 

språket. Man bör istället sträva efter det äldre och renare språket som de gamla skalderna 

skrev med. Efter biskopens uttalanden i 1589 års psalmbok sker inte mycket på den 

språkpuristiska fronten förrän under 1700-talets andra hälft. Då framhåller språkforskaren 

tillika upplysningsmannen Eggert Ólafsson att isländskan bör hållas så ren som möjligt från 

utländska influenser, detta för att varje islänning ska ha möjlighet att förstå det som sägs och 

skrivs. Eggert Ólafsson brukar räknas till den första renodlade isländska språkpuristen. 

(Ottósson, 1990, s. 36.) Den isländska språkpurismen som vi känner den idag myntas runt 

1830 då isländska studenter genom sina studier i Köpenhamn präglas av dåtidens nationalism. 

Då är målet att främst att stävja danskans inflytande på isländskan och i förlängningen bli 

självständiga. (Ottósson, 1990, s. 14.) Språkpurismen på Island diskuteras vidare i analysen i 

kapitel 5.2.  

2.5 Nýja testamenti Odds 

Den första isländska översättningen av Nya testamentet utkom år 1540. Denna översättning 

gjordes av biskopssonen Oddur Gottskálksson och gjordes främst utifrån Luthers tyska 

översättning från 1530. (Óskarsson, 2019, s. 103.) Gottskálksson var född utom äktenskapet. 

Hans far var en norsk biskop vid namn Gottskálk Nikulásson och hans moder en isländsk 

kvinna vid namn Guðrún Eiríksdóttir (Nýja testamenti Odds, 1988, s. 10.). Gottskálksson 

tillhörde överklassen och spenderade stora delar av sin uppväxt i Norge där han även 

studerade. Hans översättning av Nya testamentet prisas generellt för sitt omväxlande och 

levande språk men det till trots innehar den ett stort antal lågtyska lånord i förhållande till 

dagens isländska och syntaxen bär stundtals spår av tysk meningsbyggnad. (Óskarsson, 2019, 

s. 103.) 
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2.6 Lågtyska affix i svenska och isländska   

Innan det lågtyska inflytandet blev starkt i Norden under senare delen av medeltiden fanns 

relativt få affix i de nordiska språken. Då de lågtyska affixen kom in i svenskan, norskan och 

danskan införlivades de dock snabbt och blev även till viss del produktiva. Flertalet av dessa 

affix är levande och välanvända i dessa tre nordiska språk än idag. (Óskarsson, 2007, s. 146) 

Isländskan utgör dock ett undantag bland de nordiska språken då det togs upp avsevärt färre 

ord med lågtyska affix till isländskan i jämförelse med svenskan, norskan och danskan. De 

affix som togs upp överlevde inte in i dagens moderna isländska och de blev inte heller 

produktiva i samma utsträckning som i de övriga nordiska språken. Enligt Óskarsson (2007, s. 

145–146, 2003. s. 66–67) beror detta dels på landets mycket sparsamma direktkontakt med 

hansaköpmännen (se kap. 2.3), och dels på den språkpurism som präglat isländskan sedan 

1800-talet vilket resulterat i att ord med lågtyska affix till stor del rensats ut.   

Enligt Wessén (1970, s. 20–22) är en stor mängd ord med lågtyska affix ännu levande i 

dagens svenska. Följande lågtyska prefix återfinns i språket, an-, be-, bi-, för- och und-/um-. 

Dessa syns i ord som exempelvis anfäkta, begripa, bistå, fördärva, undvika och umbärlig. De 

lågtyska suffix som inkom till svenskan har använts och till viss mån används än idag vid 

ordbildning. Suffixen -inna och -ska används för att skapa kvinnliga personbeteckningar som 

furstinna och tvätterska. Med suffixet -het skapas abstrakter av adjektiv som exempelvis 

godhet, blindhet och trygghet. Därtill skapas adjektiv även av de lågtyska ändelserna -bar och 

-aktig som i orden fruktbar och varaktig. 

Som tidigare nämnts inkom avsevärt färre lågtyska lånord till isländskan än till svenskan. 

Därmed kan konstateras att ord med lågtyska affix är mindre till antalet i isländskan jämfört 

med i svenskan. Enligt Óskarsson (2003, s. 182) lånade isländskan in ord med prefixen be-/

bí-, for- och an- samt suffixen -heit och -aktug. Det affix som fick starkast fotfäste var 

prefixet for- vilket till viss del även överlevt in i dagens moderna isländska. Ord med de 

lågtyska prefixen be-/bí- och an- inkom till språket under mitten av 1300-talet men försvann 

under de följande århundradena till följd av den isländska språkpurismen under 18- och 1900-

talet (Óskarsson, 2007, s. 146 samt Óskarsson, 2015, s. 2). Suffixet -heit blev relativt 

produktivt i isländskan, men inte alls i samma utsträckning som det blev i svenskan. Men det 

används på samma sätt, alltså för att skapa abstrakter av adjektiv.   
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2.7 Lånord och språkkontakt  

Som tidigare nämnts hade svenskan avsevärt mer kontakt med lågtyskan än isländskan hade. 

Skillnader i språkkontakt kan tydliggöras genom en s.k. borrowing scale. Jag tar i denna 

uppsats fasta på Thomasons (2001, s. 69–71) borrowing scale ur boken Language Contact. 

Thomasons borrowing scale har fyra grader där den första är lite kontakt och den fjärde är 

intensiv kontakt. Den viktigaste slutsatsen som kan dras av denna skala är att vokabulär lånas 

in lättare än struktur. Det innebär att ord lånas in vid en lägre grad av kontakt medan syntax, 

fonologi och morfologi lånas in vid en högre grad av kontakt. Jag anser att isländskan under 

medeltiden är på första graden av kontakt, den som Thomason kallar casual contact. Denna 

grad av kontakt innebär att endast ord i de s.k. öppna ordklasserna (se nedan för förklaring) 

lånas in. Mycket få personer är tvåspråkiga och praktiskt taget inga talare av det inlånande 

språket är flytande i det långivande språket. Inga lån av syntax, fonologi och morfologi 

förekommer. Svenskan anser jag ligga på den tredje nivån av kontakt, alltså more intense 

concact. En stor andel av talarna av det inlånande språket är tvåspråkiga. Attityder till det 

långivande språket samt sociala faktorer i det inlånande språkets samhälle gynnar inlån. 

Utöver ord tillhörande de öppna ordklasserna lånas även ord tillhörande de slutna 

ordklasserna in. Struktur som exempelvis syntax och morfologi påverkas av de långivande 

språket.  

Man brukar räkna med två övergripande typer av lån, lexikala lån och semantiska lån. Till 

lexikala lån hör de s.k. direktlånen där ordet lånats in i sin ursprungliga form. Ett exempel på 

direktlån är betala från lågtyskans betalen. Till de semantiska lånen hör översättningslån samt 

betydelselån. Översättningslån innebär att ordet som lånats in översätts. Exempel på detta är  

kejsarsnitt som kommer från latinets sectio caesarea. Betydelselån innebär att ett ord som 

redan finns i språket får en ny betydelse, vilken är tagen från ett främmande språk. Exempel 

på betydelselån är svenskans argument som utöver sin svenska betydelse även tillskrivits den 

engelska betydelsen av ’en hetsig diskussion’. (Nationalencyklopedien, u.å.) Vidare finns 

även en typ av lån som varken kan klassas som semantiskt eller lexikalt, nämligen de s.k. 

blandlånen. Denna typ av lån innebär att en del av ordet är inlånad och en annan del är 

inhemsk. Exempel på blandlån är flipperspel. (Edlund & Hene, 1996, s. 35.) Vidare kan 

konstateras att vissa ordklasser är mer benägna att ta upp lånord än andra. Till de s.k. öppna 

ordklasserna inkommer oftare nya ord än till de s.k. slutna ordklasserna. Öppna ordklasser är 
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substantiv, adjektiv, verb, adverb och till viss del även pronomen. Slutna ordklasser är 

prepositioner, hjälpverb, konjunktioner, infinitivmärke. (Nationalencyklopedien, u.å.) 

I sin avhandling om lågtyska lånord i medeltida tänkeböcker framhåller Moberg (1989, s. 

18–19) att det stundtals kan vara svårt att klassificera ord som antingen inlånade eller 

inhemska. Detta gäller särskilt när de undersökta språken är nära besläktade och har stora 

delar av sina ordförråd gemensamt. Det råder inga tvivel om att betala är ett direktlån. Men 

när det kommer till ord som beskriva och fördöma vars lågtyska motsvarigheter är beschriven 

och vordomen, blir det svårare. Det går inte att säga med säkerhet huruvida efterleden skriva 

och döma är översättningar eller anpassade direktlån av sina lågtyska motsvarigheter schriven 

och domen. Moberg (1989, s. 19) löser detta genom att använda sig av begreppet 

mellanspråkligt begripliga element. Detta begrepp kan appliceras på ord som exempelvis 

beskriva, där efterledet utan vidare kunde förstås av både svenskar och tyskar då det lånades 

in. Begreppet gör det möjligt att bilda sig en uppfattning om hur prefigerade lånord fick fäste i 

svenskan och hur svåra eller lätta dessa lånord var att förstå. 

2.8 Tidigare forskning 

Bland tidigare svenska studier av relevans för denna uppsats är Helena Wistrands avhandling 

Bebrevat i Närke - Medellågtyska importord i fornsvenska brev ur ett regionalt perspektiv 

(2006) samt Lena Mobergs avhandling Lågtyskt och svensk i Stockholms medeltida 

tänkeböcker (1989).  

Wistrand studerar brev skrivna i Närke mellan åren 1350 och 1520 och  undersöker 

mängden samt användningen av lågtyska importord i dessa brev. De lågtyska affix som 

omnämns i Wistrands studie är be-, for-/för-, -vidher och -are. Ord med prefixet be- 

förekommer i Wistrands material som 332 belägg i 43 olika lexem. Användningen av ord med 

be- håller en hög men stadig nivå i förhållande till den totala importmängden under 1300- och 

1400-talet. Vid 1400-talets slut börjar användningen dock öka vilket håller i sig in på 1500-

talet. I Wistrands material förekommer detta prefix främst i verb men även substantiv är 

vanliga. Ord med prefixet for-/för- i Wistrands studie förekommer som 184 belägg i 40 lexem. 

Även i fråga om detta prefix är en övervägande del verb.  

I Mobergs avhandling Lågtyskt och svensk i Stockholms medeltida tänkteböcker (1989) 

undersöks vilka faktorer som gjorde det lågtyska inflytandet på svenskan så pass stort som det 
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var. Därtill testar Moberg hypotesen att tvåspråkiga spelade en viktig roll i detta. 

Undersökningen baseras på en jämförelse mellan två stadsskrivare i Stockholm, den 

svenskättade Ingevald å ena sidan och den tyskättade  Helmik å andra sidan. Den förra antas 

vara enspråkig med svenska som modersmål och den senare antas vara tvåspråkig med både 

svenska och tyska som modersmål. I studien framkommer att Helmik använder ett större antal 

lågtyska ord och fraser än Ingevald. Helmik anpassar inte heller lånorden till svensk 

ordböjning och stavning i samma utsträckning som Ingevald. Moberg konstaterar att Helmik 

och andra tvåspråkiga spelade en avgörande roll i att integrera lågtyskan i svenskan under 

medeltiden. I studien nämner Moberg ett stort antal lågtyska affix. Bland andra suffixet -het/-

heit och prefixen be-, för-/for- och unt-. 

En tidigare isländsk studie av vikt är Veturliði Óskarssons Middelnedertyske låneord i 

islandsk diplomsprog frem til år 1500 (2003). Óskarsson undersöker användningen av 

lågtyska lånord på Island mellan åren 1200 och 1500. Syftet med undersökningen är att 

undersöka hypotesen att lågtyska lånord inkom till isländskan tidigare än forskare innan trott. 

Materialet består främst av isländska diplom men även brev, kyrkostatuter och andra texter 

har ingått i undersökningen. Óskarsson kan konstatera att av runt 1800 undersökta lexem har 

omkring 650 av dem är lågtyskt urpsung, bildade till runt 300 lågtyska stammar. Många av de 

undersökta orden förekommer endast ett fåtal gånger i materialet och över 30% förekommer 

endast 1-5 gånger.  I undersökningen framkommer att den ovan nämnda hypotesen endast till 

viss del kan styrkas. Anledningen till detta är att det finns belägg för lågtyska lånord redan 

under slutet av 1200-talet, vilket är tidigare än man trott. Problemet är att dessa ord med 

största sannolikhet inte inkommit via Hansaköpmän som talat lågtyska. Óskarsson undersöker 

ett antal lågtyska affix, bland annat for-, be- och -heit. De lågtyska affigerade orden i 

materialet är få i förhållande till den övriga mängden ord. 
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3 Material och metod  
3.1 Material 

Materialet består av Uppenbarelseboken ur det svenska Nya testamentet från 1526 samt 

Opinberun Jóhannesar ur det isländska Nýja testamentið från 1540. NT 1526 är inskrivet från 

fraktur inom projektet Niederdeutsch in Skandinavien tillhandahållet genom institutionen för 

nordiska språk i Uppsala och NT Odds finns inskrivet på isländska Wikisource där texten är 

tagen från Islands universitets textsamlingar (från nyutgåva 1988, red. Einarsson et al, se 

litteraturlista s. 36). Anledningen till att just Nya testamentet på respektive språk valts som 

material är dels att studien förutsätter två helt jämförbara texter vilket bibeln är och dels att 

verken markerar språkhistoriska vändpunkter i både Sverige och Island.  

Båda översättningar av Uppenbarelseboken versnumreras. Detta görs för att underlätta 

sökning i materialet under studiens gång. Den svenska Uppenbarelseboken är versnumrerad 

av professor Henrik Williams som utgår från Karl XII:s utgåva från 1703. Den isländska 

Uppenbarelseboken har jag versnumrerat. Jag utgår från versnumreringen i den nyaste 

isländska bibelöversättningen Bíblía 21. aldar från 2007. Den återfinns i nätversion på 

biblian.is.  

3.2 Metod 

Prefigerade och suffigerade ord analyseras på olika förutsättningar. De lågtyska suffixen blev 

snabbare och lättare produktiva i jämförelse med de lågtyska prefixen och därmed har ord 

med lågtyskt suffix i stor utsträckning förlorat sin lågtyska prägel. Detta har däremot inte skett 

i samma grad bland ord med lågtyskt prefix, vilket gör det lättare att analysera dem i fråga om 

låntyp och etymologi. Denna skillnad med prefigerade och suffigerade ord framkommer i 

SAOB (Svenska akademiens ordbok över svenska språket), som skriver att exempelvis ordet 

godhet är en avledning av ordet god utan att nämna efterledet, som är det lågtyska suffixet 

-het. Däremot skriver SAOB att exempelvis förfölja är ett lånord från lågtyskans vorvolgen. 

De suffigerade ordens etymologi finns således inte att tillgå i SAOB och eftersom SAOB är 

den huvudsakliga etymologiska källan, blir det komplicerat och tidskrävande att undersöka 

dessa ord. I denna studie bortses det därför från ord med lågtyskt suffix vid analys av låntyp 

och etymologi.  
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Metoden är som följande. Först identifieras alla ord med lågtyskt affix (se kap. 2.6) i 

respektive översättning varpå dessa antecknas i en tabell. För att göra detta används 

begreppen lexem och belägg . Efter detta undersökts de prefigerade ordens etymologi för att 2

säkerställa lågtyskt ursprung. Den etymologiska referenslitteraturen som används för den 

svenska översättningen är SAOB via svenska.se. För den isländska översättningen används 

Íslensk orðsifjabók (1989) skriven av Ásgeir Blöndal Magnússon samt ordlistan ur Christian 

Westergård-Nielsens avhandling Låneordene i det 16. århundredes trykte islandske litteratur 

(1946).  

Samtliga affigerade ord identifieras i ordklasser vilka därefter kategoriseras i tabeller. De 

ordklasser jag delar in orden i är substantiv, adjektiv, verb/perfekt particip och övriga 

ordklasser. Anledningen till att jag behandlar verb och particip som en gemensam ordklass är 

att particip är avledningar av verb, s.k. verbaladjektiv. Detta gör att de lånord som är particip i 

materialet bedöms ha lånats in som verb och jag betraktar dem i studien som det. 

Slutligen bestäms vilken typ av lån de prefigerade orden kan anses vara. Som nämnt i kap. 

2.7 kan det vara svårt att med säkerhet bestämma vilken typ av lån ett ord är då två 

närbesläktade språk undersöks. Moberg (1989, s. 19) använder sig som sagt av begreppet 

mellanspråkligt begripliga element för att lösa detta problem. Genom att använda sig av detta 

begrepp skapar Moberg en klassificering som utgår från en analys av prefigerade verb (s. 

229). Denna klassificering görs i s.k. låntyper vilket kommer redogöras för i nästkommande 

kapitel.  

När ovanstående är genomfört, analyseras resultatet och en jämförelse mellan de två 

översättningarna görs. Avslutningsvis görs en reflektion med stöd av analys, resultat och 

tidigare forskning om vad eventuella skillnader och likheter mellan översättningarna kan bero 

på.  

3.2.1 Låntyper  

Anledningen till att det är värdefullt att analysera låntyper är att det kan ge en uppfattning om 

hur ett inlånat ord införlivats i språket, alltså hur lätt eller svårt ett visst ord varit för talarna att 

använda. Moberg (1989, s. 229) delar upp prefigerade verb i sitt material i två typer, varav 

 Lexem är ett abstrakt begrepp som innefattar alla böjningsformer av ett ord. Ett belägg är en enskild förekomst av ett ord. 2

Ex. bil, bilar, bilens, bilarnas är 4 belägg tillhörande ett och samma lexem. 

 15



den första har tre undergrupper. Jag har valt att applicera denna uppdelning på samtliga 

prefigerade ord i mitt material och begränsar mig därmed inte till endast verb. Min 

bearbetning av Mobergs uppdelning av låntyper ser ut som följande. 

1. Ord vilka har en mer eller mindre tydlig motsvarighet i lågtyska.  

A) Ord med klart lågtysk karaktär.  

B) Ord med ett mellanspråkligt begripligt efterled. 

C) Ord med ett inhemskt efterled som kan anses vara en översättning av den lågtyska 

motsvarigheten.  

2. Ord som helt saknar en motsvarighet i lågtyskan, alltså inhemska nybildningar med 

lågtyskt affix.  

För att göra denna klassificering används etymologin i SAOB via svenska.se, i Íslensk 

orðsifjabók (ÍO) via malid.is samt ordlistan ur Låneordene i det 16. århundredes trykte 

islandske litteratur (Westergård-Nielsen, 1946). Jag bedömer att ett prefigerat ord tillhör 

låntyp 1A om SAOB eller ÍO menar att ordets efterled är ett inlån från lågtyskan. Om 

efterledet är ett inlån kan antas att det inte är mellanspråkligt begripligt. Jag anser således att 

exempelvis ordet beklaga tillhör låntyp 1A då efterledet klaga i sig är ett inlån från lågtyskan. 

Vidare bedömer jag att ett ord tillhör låntyp 1B om ordets efterled finns i lågtyskan, 

isländskan och svenskan utan att vara ett inlån. Ordet fördöma på sv. och fordæma på isl. 

anser jag tillhöra låntyp 1B. Detta då efterledet döma och dæma är gamla, inhemska nordiska 

ord som utan tvekan funnits i svenskan och isländskan innan det prefigerade ordet inlånats. 

Om ett efterled är en översättning av det ursprungliga lågtyska efterledet, klassas det som 1C. 

Ordet förkasta är ett exempel på låntyp 1C då det kommer från lågtyskan vorwerpen. Ett ord 

tillhör låntyp 2 om det helt saknar belägg i lågtyskan. Exempel på denna låntyp är bepryda 

som helt saknar en lågtysk motsvarighet och kan därmed antas vara en inhemsk nybildning.  

3.2.2 Presentation av resultat  

När resultatet av denna studie presenteras används alltid de belagda ordens ordboksformer, 

s.k. lemma. Det innebär att den minst böjda versionen av ett belägg är det som används för att 

referera till det, oavsett hur belägget i materialet är böjt. Verb hänvisas till i infinitiv. 

 16

http://svenska.se
http://malid.is


Substantiv hänvisas till i obestämd form singular. Adjektiv hänvisas till i stark form, positiv, 

neutrum. För att se exakt hur orden förekommer i materialet hänvisas läsaren till bilagorna där 

samtliga belägg finns listade. Exempelorden i resultatet har modern normerad stavning. Om 

belägg för ord med ett visst affix är fler än 10 skrivs inte samtliga belägg ut i resultatet, då 

hänvisas läsaren istället till bilagorna.  
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4 Resultat  
I detta kapitel besvaras den första forskningsfrågan som är ’Vilka ord med lågtyska affix 

förekommer i respektive översättning?’. I NT 1526 förekommer ord med prefixen för-, be- 

och -an samt suffixet -het. Se tabell 1 för översikt av förekommande affix i respektive 

översättning. Inga exempel på ord med prefixen bi-, und- och um- eller suffixen -inna, -ska, 

-bar och -aktig förekommer i materialet. Det mest förekommande är prefixet för- som 

återfinns i texten som 72 belägg och 28 lexem. Utav alla ord med detta prefix är församling 

det mest förekommande, vilket återfinns i texten som 22 belägg. Ord med prefixet be- 

återfinns som 51 belägg och 26 lexem och det vanligaste lexemet är bedraga som 

förekommer i 7 belägg. Prefixet an- förekommer som 14 belägg och 3 lexem. Det vanligaste 

ordet är ansikte vilket förekommer som 6 belägg. Suffixet -het förekommer som 60 belägg 

och 18 antal lexem. Det lexem med -het som återfinns flest gånger är evighet som finns i 28 

belägg. I NT 1526 återfinns 68 belägg spridda i 18 lexem av låntyp 1A. Se tabell 2 för 

översikt av samtliga låntyper i respektive översättning. Av låntyp 1B finns 60 belägg i 31 

lexem. Det återfinns endast 1 belägg av 1 lexem vilket klassas som låntyp 1C. Slutligen finns 

8 belägg av 6 lexem av låntyp 2. I NT Odds återfinns ord med prefixet for- som 6 belägg och 

6 lexem. Eftersom det finns lika många belägg som lexem går det inte att säga huruvida något 

är vanligare än något annat. Inga andra lågtyska affix hittas i det undersökta utdraget ur NT 

Odds. Inga av de affigerade orden i NT Odds klassas som att tillhöra låntyp 1A. Av låntyp 1B 

återfinns 5 belägg spridda på 5 lexem. Inga affigerade ord av låntyp 1C finns. Slutligen finns 

1 belägg av 1 lexem av låntyp 2 vilket är forkasta. 

Tabell 1 Förekomsten av lågtyska affix i NT 1526 respektive NT Odds 
NT 1526 NT Odds

Belägg Lexem Belägg Lexem

för-/for- 72 28 6 6

be-/bí- 51 26 0 0

an- 14 3 0 0

-het/heit 60 18 0 0

Tot. 197 75 6 6
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Tabell 2 Låntyper hos affigerade ord i NT 1526 respektive NT Odds  

4.1 Prefixet för- 

Redan innan det lågtyska inflytande blev starkt i Sverige fanns det inhemska nordiska prefixet 

för-/for-. Det var vanligt förekommande och återfinns på runsvenska runstenar såväl som i 

fornsvenska lagtexter som exempelvis Västgötalagen, Upplandslagen och Gotlandslagen. Det 

inhemska nordiska prefixet används i två betydelser. Den första är en s.k. pejorativ betydelse  3

som exempelvis förgöra och den andra är betydelsen ’framför’. Det lågtyska prefixet kan 

dock användas i avsevärt fler betydelser. Exempelvis kan det betyda ’bort’ som exempelvis 

fördriva, ’ofta’, ’tillslut’ och ’alldeles’ som i förbruka. Det kan därtill användas kausativt i 

transitiva verb  skapade av adjektiv som exempelvis fördubbla. Prefixet kan även ha en 4

inkoativ  betydelse i intransitiva  verb som exempelvis förmörkna. Både det inhemska och det 5 6

lågtyska prefixet skapar först och främst verb. (Wistrand, 2006, s. 112–113.) 

Liksom det i svenskan fanns en inhemsk motsvarighet av det lågtyska prefixet för-, fanns 

det även ett sådant i isländskan. Detta var prefixet fyrir-. Det finns exempelvis belägg för 

detta prefix i tidiga eddadikter. Till isländskan lånades ett relativt stort antal ord med det 

lågtyska prefixet in och efterhand började for- ersätta det inhemska fyrir-. Ord som 

exempelvis fyrirljúga med det inhemska prefixet, fick istället det lågtyska prefixet for- med 

samma betydelse. I isländskan betecknar prefixet for- ’förut’ eller ’tidigare’ som exempelvis 

NT 1526 NT Odds

Belägg Lexem Belägg Lexem

1A 68 18 0 0

1B 60 31 5 5

1C 1 1 0 0

2 8 6 1 1

Tot. 137 56 6 6

 Nedsättande eller förringande. 3

 Verb som kan kopplas till ett objekt, ex. ta och äta. 4

 Inkoativa verb är verb som betecknar att subjektet går från ett tillstånd till ett annat, ex. mörkna.5

 Verb som inte kan kopplas till ett objekt, ex. somna. 6
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forakt. Det kan också beteckna förstärkning av efterledet som i exempelvis forprísa. Därtill 

kan prefixet även ha en pejorativ funktion som i forskjóta. I isländskan liksom i svenskan, 

skapar prefixet for- främst verb (Óskarsson, 2003, s. 187–189). 

4.1.1 NT 1526  

I den undersökta texten ur NT 1526 återfinns ord med för- som 72 belägg på 28 lexem, vilket 

gör det till det mest förekommande av samtliga undersöka affix (se Bilaga 1 för uttömmande 

ordlista). Som framgår av tabell 3 är den vanligaste ordklasser bland undersökta ord med 

prefixet för- verb och particip. Därefter kommer substantiv och slutligen övriga ordklasser 

och adjektiv. Det vanligaste lexemet med prefixet för- är substantivet församling som finns i 

22 belägg.  

Tabell 3 Spridning i ordklasser av prefixet för- i NT 1526 

Vid analys av låntyp framkommer att flest inlånade ord kan anses vara av låntyp 1B, vilket 

belyses av tabell 4 nedan. I låntyp 1B är det 15 lexem i 32 belägg. Därefter följer låntyp 1A 

som återfinns i 6 lexem och 34 belägg. Efter det följer låntyp 2 som finns i 3 lexem och 5 

belägg. Slutligen återfinns 1 ord som faller under låntyp 1C.  

Tabell 4 Låntyp av prefixet för- i NT 1526 

Ordklass Belägg Lexem

substantiv 30 7

adjektiv 0 0

verb, particip 41 20

övriga 
ordklasser

1 1

Låntyp Belägg Lexem

1A 34 6

1B 32 15

1C 1 1

2 5 3
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De två mest förekommande orden av låntyp A1 är församling och fördärva vilka förekommer 

som 22, respektive 4 belägg. Ordet församling är ett verbalsubstantiv skapat från verbet 

församla. Ordet församla är sammansatt av det lågtyska prefixet för- och det inlånade 

lågtyska verbet samla från lågtyskans samelen. Ordet fördärva kommer från lågtyskans 

vorderven vars efterled saknar belägg i svenskan. Båda dessa ord är således helt främmande 

för det svenska språket och har lånats in i sin helhet utan hjälp av ett mellanspråkligt 

begripligt efterled. Två vanligt förekommande ord av låntyp 1B är förundra och fördömelse 

vilka förekommer i 4, respektive 3 belägg. Ordet förundra kommer ifrån lågtyskans 

vorwunderen. Efterledet är det språkligt gemensamma undra på svenska och wunderen på 

lågtyskan. Ordet fördömelse är ett verbalsubstantiv skapat av verbet fördöma vilket kommer 

från lågtyskans vordomen. Efterledet är det gemensamma verbet döma på svenska och domen 

på lågtyska. Därmed kan det konstateras att båda dessa ord har ett mellanspråkligt begripligt 

efterled. Av låntyp 1C återfinns endast ett belägg. Det är förkasta som jämförs med lågtyskans 

vorwerpen i SAOB. Det nämns inte i SAOB att detta ord med säkerhet kommer från 

lågtyskan men det kan konstateras att båda orden har samma prefix och efterleden i orden har 

samma betydelse. Efterledet i det svenska ordet kan således anses vara en översättning av 

efterledet i det lågtyska ordet. Förkasta klassas således som låntyp 1C och det är dessutom det 

enda exemplet på denna lågtyp i hela materialet. Av låntyp 2 återfinns 3 ord vilka är fördölja, 

förminska och förmörka. Inget av dessa tre ord har enligt SAOB en lågtysk förlaga och 

efterleden i samtliga ord är inhemska. Dessa tre ord kan därmed anses vara inhemska 

nybildningar. 

4.1.2 NT Odds   

I det undersökta materialet ur NT Odds återfinns ord med prefixet for- som 6 belägg och 6 

lexem (se Bilaga 5). Dessa ord är följande: forláta, formyrkva, fordæming, fordæma, fordjarfa 

och forganga. Som tabell 5 nedan visar är den vanligaste ordklassen verb och particip. 
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Tabell 5 Spridning i ordklasser av prefixet for- i NT Odds  

Vid analys av låntyp framkommer att majoriteten av lexemen i det isländska materialet är av 

typ 1B. I denna låntyp återfinns 5 lexem i 5 belägg. Därefter återfinns 1 ord av låntyp 2 och 

slutligen 0 ord av låntyp 1A. Detta framgår av tabell 6. 

Tabell 6 Låntyp av prefixet for- i NT Odds 

Det går inte att säga vilka ord som är vanligast förekommande i det isländska materialet då 

varje lexem återfinns som endast 1 belägg. Inget prefigerat ord i materialet kan anses tillhöra 

låntyp 1A men av låntyp 1B återfinns 5 ord. Exempel på ord i låntyp 1B är fordjarfa och 

forganga. Ordet fordjarfa kommer från lågtyskans vorderven och är sammansatt av det 

lågtyska prefixet for- och det verbet djarfa. Den isländska etymologiska ordboken ÍO 

(Magnússon, 1989) nämner inte att ordet djarfa ska vara ett lånord och ordet finns inte heller i 

Westergård-Nielsens (1946) ordlista över lånord i isländskan. Det går därmed att dra 

slutsatsen att efterledet i fordjarfa är mellanspråkligt begripligt då det lånas in. Ordet 

forganga kommer från lågtyskans vorgan och består av prefixet for- och verbet ganga. 

Efterledet ganga är inte inlånat och kan därför anses vara mellanspråkligt begripligt. Vidare 

återfinns 1 ord i det isländska materialet som tillhör låntyp 2. Detta ord är formyrkva som är 

sammansatt av prefixet for- och det inhemska verbet myrkva. Ordet finns inte belagt i ÍO. 

Enligt Westergård-Nielsen är formyrkva ett lånord men han nämner ingen lågtysk 

Ordklass Belägg Lexem

substantiv 1 1

adjektiv 0 0

verb, particip 5 5

övriga ordklasser 0 0

Låntyp Belägg Lexem

1A 0 0

1B 5 5

1C 0 0

2 1 1
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motsvarighet. Därmed är ordet antagligen tillkommet under lågtysk påverkan men en lågtysk 

förlaga har inte kunnat hittats i belagd i text. Ordet formyrkva kan således klassas som en 

inhemsk nybildning. 

4.2. Prefixet be- 

Det finns ingen inhemsk nordisk motsvarighet till prefixet be-. Prefixet återfinns inte på 

runstenar och är mycket sparsamt förekommande i de fornsvenska lagtexterna. Endast enstaka 

belägg hittas i exempelvis Upplandslagen och Smålandslagen. Men från 1300-talets mitt lånas 

ord med detta prefix flitigt in till svenskan. Inledningsvis är det helt och hållet lågtyska 

lexikala lån men efterhand blir prefixet även produktivt i den inhemska svenska 

ordbildningen. Prefixet be- skapar främst transitiva verb  av intransitiva  och icke-avledda 7 8

verb. (Wistrand, 2006, s. 109–110.) 

Ord med prefixet be- inkom till norskan under slutet av 1300-talet för att därefter spridas 

till Island via norska köpmän på handelsresor till ön. Det äldsta belägget för prefixet be-  i 

isländskan är ur en handskrift från ca. 1400. Inledningsvis fick de inlånade prefixen formen 

bí- men utvecklades därefter under danskt inflytande till formen be-. Under 1500-talet var 

dock ännu bí-formen starkt dominerande. (Óskarsson, 2003, s. 195–196.) Enligt Óskarsson 

(2015, s. 2) fasades dessa ord ut ur isländskan som ett resultat av språkpurismen under 1800- 

och 1900-talet. Vidare framhåller Óskarsson (2003, s. 198) att i Islands universitets 

lexikografiska samlingar finns runt 300 ord med detta prefix, men det senaste belägget är från 

början av 1900-talet. Därmed kan slutsatsen dras att ord med prefixet be- i stort sett är 

obrukbara i dagens isländska.  

4.2.1 NT 1526   

I NT 1526 förekommer ord med prefixet be- i 51 belägg spridda på 26 lexem (se Bilaga 2 för 

uttömmande ordlista). Det mest förekommande lexemet är bedraga vilket hittas i 5 belägg. 

Som förväntat är en övervägande andel av orden med detta prefix verb eller particip då ord av 

dessa ordklasser återfinns i 48 belägg och 23 lexem. Detta framträder tydligt i tabell 7 nedan. 

Endast 2 substantiv och 1 adjektiv med detta prefix återfinns i texten.  

 Verb som kan kopplas till ett objekt. 7

 Verb som inte kan kopplas till ett objekt.8
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Tabell 7 Spridning i ordklasser av prefixet be- i NT 1526 

Vid analys av låntyp framkommer att en knapp majoritet av beläggen är av låntyp 1B, vilket 

framgår av tabell 8 (se bilaga 2 för uttömmande lista). Därefter följer låntyp 1A. Av låntyp 2 

hittas 3 belägg i 3 lexem och inga belägg hittas för låntyp 1C.  

Tabell 8 Låntyp av prefixet be- i NT 1526 

Av låntyp 1A återfinns 10 ord. Två av de mest förekommande orden av denna låntyp är 

besegla och beklaga som återfinns i 4 respektive 3 belägg. Ordet besegla är sammansatt av 

prefixet be- och verbet insegla. Efterledet är inte inhemskt nordiskt och enligt SAOB kommer 

det från en oanträffad lågtysk motsvarighet till fornhögtyskans insigelen. Därmed kan man 

med säkerhet säga att efterledet inte är mellanspråkligt begripligt. De mest förekommande 

orden av låntyp 1B är bedraga och bereda som återfinns i 7 respektive 4 belägg. Ordet 

bedraga är sammansatt av prefixet be- och verbet draga. Enligt SAOB finns två olika men 

liknande betydelser av verbet draga. Den ena är inhemsk och den andra är inlånad från 

lågtyskan. Oavsett vilken betydelse som åsyftas i just bedraga så kan det konstateras att 

efterledet fanns i svenskan innan det prefigerade ordet lånades in från lågtyskan. Ordet bereda 

är sammansatt av prefixet be- och verbet reda. Efterledet kommer från det fornsvenska ordet 

rēda (jfr isl. reiða) som betyder ’att sätta i stånd’ vilket är snarlikt betydelsen av det lågtyska 

prefigerade efterledet. Således kan det konstateras att de lågtyska orden bedraga och bereda 

Ordklass Belägg Lexem

substantiv 2 2

adjektiv 1 1

verb, particip 48 23

övriga ordklasser 0 0

Låntyp Belägg Lexem

1A 22 10

1B 26 10

1C 0 0

2 3 3
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har mellanspråkligt begripliga efterled. I fråga om låntyp 1C återfinns som sagt inget belägg. 

Slutligen finns tre belägg av låntyp 2 vilka är beblanda, bepryda och bepröva. Ordet beblanda 

är sammansatt av det lågtyska prefixet be- och det inhemska verbet blanda. Detsamma gäller 

bepryda och bepröva som har det lågtyska prefixet be- som förled och varsitt inhemskt verb 

som efterled. Det finns inga belägg för att något av de tre orden i låntyp 2 är en översättning 

av en lågtysk förlaga.  

Ett ord som väcker intresse av annan anledning än att det tillhör en viss låntyp är ordet 

bespränga. Enligt SAOB har inga belägg för en lågtysk motsvarighet till detta ord hittats. 

SAOB menar att bespränga troligtvis är ’efter ett icke uppvisadt mnt. ord motsv. mnl. o. mht. 

besprengen’. Med detta menar SAOB att ingen lågtysk förlaga till det svenska ordet 

bespränga har kunnat uppvisas men att ordet ändå rimligtvis måste komma från lågtyskan.  

4.3 Prefixet an- 

Innan det lågtyska prefixet an- lånades in till svenskan fanns i de nordiska språken redan ett 

motsvarande prefix, nämligen and-. Detta prefix hade betydelsen emot. (SAOB, an- prefix2, 

1898.) Det lågtyska prefixet an- har fler betydelser, då det exempelvis utöver att vara ett 

prefix även kan användas som ett adverb. Exempel på detta ses i att det är möjligt att säga 

både slå an där an är ett adverb och anslå där an är ett prefix. Det lågtyska prefixet eller 

adverbet tillskrivs generellt betydelserna ’förbindelse’, ’motrörelse’, ’tillökning’ och 

’framåtriktning’. (SAOB an- adv., 1898.) 

Det tidigaste belägget i isländskan för ord med det lågtyska prefixet an- är från 1500-talets 

mitt (Óskarsson, 2007, s. 129). Under de följande århundradena inlånades inte mer än cirka 60 

ord med detta prefix in i isländskan (s. 140). Anledningen till denna begränsade mängd lånord 

kan härledas till att dessa ord uteslutande tillhörde de danskinfluerade ämbetsmännens 

skriftspråk. Orden nådde därmed aldrig den stora majoriteten på Island. (s. 145.) Prefixets 

användning i skrift nådde sin kulmen under 1700-talets mitt, men inget tyder på att det fick 

fäste i talspråket. Detta prefix blev aldrig heller produktivt och i modern isländska är ord med 

an- praktisk taget obrukbara. (Óskarsson, 2007, s. 129.) 
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4.3.1 NT 1526 

Prefixet -an återfinns som 14 belägg och 3 lexem (se Bilaga 4). Dessa är ansikte, anseende 

och anamma. Av substantiv finns 13 belägg i 2 lexem och av verb finns 1 belägg i 1 lexem. 

Inga ord tillhörande adjektiv eller övriga ordklasser återfinns i materialet. Detta framkommer i 

fabel 6 nedan. 

Tabell 9 Spridning i ordklasser av prefixet an- i NT 1526 

Tabell 10 visar att den mest förekommande låntypen bland ord med prefixet an- är 1A. Där 

återfinns 12 belägg i 2 lexem. Därefter följer 1B som återfinns i 2 belägg och 1 lexem. 

Tabell 10 Låntyp av prefixet an- i NT 1526 

De ord som klassas som låntyp A1 är ansikte och anamma vilka förekommer som 6 

respektive 1 belägg. Ordet ansikte kommer från lågtyskans ansichte och är sammansatt av 

prefixet an- och substantivet sikte. Efterledet är i sig ett inlån som kommer från lågtyskans 

sichte och är därmed inte mellanspråkligt begripligt. Ordet anamma är ett inlån vars lågtyska 

förlaga är annamen. Detta ord är sammansatt av prefixet an- och lågtyskans nemen (se 

SAOB). Det finns inget svenskt ord som motsvarar nemen och efterledet är således inte 

mellanspråkligt begripligt. Det ord som anses vara 1B är anseende som förekommer i 2 

Ordklass Belägg Lexem

substantiv 13 2

adjektiv 0 0

verb, particip 1 1

övriga 
ordklasser 

0 0

Låntyp Belägg Lexem

1A 12 2

1B 2 1

1C 0 0

2 0 0
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belägg. Detta ord är ett verbalsubstantiv av verbet anse vilket kommer från lågtyskans ansen. 

Efterledet är det mellanspråkligt begripliga se.  

4.4 Suffixet -het/-heit 

I fornsvenskan fanns ingen tydlig motsvarighet till det lågtyska suffixet -heit men däremot 

fanns ett annat suffix som användes på liknande sätt. Det inhemska nordiska suffixet  

-lek/-leker skapade maskulina abstrakta substantiv av adjektiv. Exempel på detta är 

exempelvis godleker och bredleker. De lågtyska orden med suffixet -heit skapade feminina 

abstrakta substantiv av adjektiv. När dessa ord med -heit sedan lånades in i svenskan var de 

tillräckligt semantiskt och morfologiskt lika sina svenska motsvarigheter med  

-lek/-leker, för att det lågtyska suffixet skulle kunna konkurrera ut det inhemska. Därmed 

skapas nu abstrakta substantiv i svenskan primärt med suffixet -het. (Moberg, 1989, s. 136.) 

I isländskan blev suffixet -heit inte produktivt i samma utsträckning som i svenskan. Det 

finns dock till viss del kvar i dagens isländska och brukar där vara i plural. (Óskarsson, 2003, 

s. 192–193). Enligt Halldórsson (1969) är det äldsta belägget för ord med suffixet -heit i 

isländska från mitten av 1400-talet då orden fríheit och félegheit förkommer i ett brev. Liksom 

andra lågtyska affix, inkom -heit till isländskan via norskan där det äldsta belägget för detta 

suffix är från 1300-talets mitt.  

4.4.1 NT 1526 

Samtliga belägg för suffixet -het i NT 1526 är substantiv vilket är föga förvånande (se Bilaga 

3 för uttömmande ordlista). Det vanligaste ordet med detta suffix är som tidigare nämnts 

evighet som återfinns i 28 belägg. Andra vanligt förekommande ord med suffixet -het är 

hemlighet, vilket återfinns i 4 belägg samt salighet, som återfinns i 3 belägg. Som tidigare 

nämnts redogörs inte för etymologin av ord med suffix. Således analyseras inte ord med 

suffixet -heit i fråga om låntyp.  
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5 Analys 
I detta kapitel besvaras forskningsfrågorna ’Vilka skillnader och likheter finns mellan 

översättningarna i fråga om lågtyska affix?’ samt ’Varför finns dessa eventuella skillnader och 

likheter?’. Inledningsvis redogörs för vilka övergripande skillnader som råder mellan 

översättningarna. Därefter följer en jämförelse av respektive affix i syfte att ge konkreta 

exempel på vad som görs annorlunda mellan översättningarna.  

5.1 Skillnader och likheter mellan översättningarna  

Med tanke på isländskans relativt sporadiska kontakt med lågtyskan jämfört med svenskans 

intensiva kontakt är det ett förväntat resultat att antalet affigerade ord är färre i NT Odds än i 

NT 1526. Något oväntat är det dock att skillnaden är så pass stor som denna studie visar. I NT 

1526 återfinns 75 lexem spridda i 197 belägg medan det i NT Odds endast återfinns 6 lexem 

spridda på 6 belägg. Vidare finns endast 1 typ av affix i NT Odds medan det i NT 1526 finns 

4. Det finns dock även en del anmärkningsvärda likheter mellan översättningarna. En av dessa 

likheter är att det enda affix som hittas i NT Odds är även det vanligast förekommande i NT 

1526. Detta affix är som bekant för-/for-. Vidare finns 3 ord som förekommer i båda 

översättningarna. Dessa är fördärva, fördöma och förmörka i NT 1526 och fordjarfa, fordæma 

och formyrkva i NT Odds. Ytterligare likheter går att finna i fråga om de affigerade ordens 

låntyp. Totalt undersöks låntypen av 56 lexem ur NT 1526 och av 6 lexem ur NT Odds. I 

undersökningen framkommer att den överlägset vanligaste låntypen i båda översättningarna är 

låntyp 1B. I NT 1526 tillhör 31 av 56 lexem denna låntyp och i NT Odds är det 5 av 6. En 

anmärkningsvärd olikhet mellan översättningarna i fråga om låntyp är att 18 lexem i NT 1526 

klassas som att tillhöra låntyp 1A, medan det i NT Odds inte finns ett enda lexem som kan 

anses vara av denna låntyp. Endast ett lexem i hela materialet kan anses tillhöra låntyp 1C och 

det finns i NT 1526. I båda översättningarna finns ord av låntyp 2, NT 1526 har 6 lexem och 

NT Odds har 1.  

I NT Odds är som sagt förekomsten av affigerade ord avsevärt mindre än i NT 1526. Mot 

bakgrund av detta är det relevant att undersöka vilka ord som används i NT Odds istället för 

de lågtyska orden. Detta görs genom att undersöka två ord av varje affix i NT 1526 och sedan 

jämföra detta med vad som används i NT Odds.  
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5.1.1 Prefixet för-/for- 

Inledningsvis undersöks prefixet för-/for-. Det absolut vanligaste affigerade ordet i NT 1526 

är församling, vilket överhuvudtaget inte förekommer i NT Odds. I NT Odds används de 

inhemska orden samkunda eller söfnuður istället. Ett belysande exempel är att på samtliga 

ställen i kapitel 1 där församling förekommer i NT 1526 är det istället samkunda i NT Odds. 

Ett exempel från respektive översättning ses nedan.  

Þessar vii stjörnur eru englar vii samkundna, og þær vii ljósastikur, þú hefir séð, eru vii samkundur (NT 
Odds, kap. 1.) 

The siw stiernor äro the siw församblingers englar, och the siw liwsastakar som tu seedt haffuer äro the 
siw församblingar (NT 1526, kap. 1.) 

Ett annat vanligt förekommande ord med prefixet för- i NT 1526 är fördärva som förekommer 

i 3 belägg. Även i NT Odds förekommer fordjarfa, då i endast 1 belägg. I NT 1526 används 

fördärva två gånger i samma mening i kapitel 11. På motsvarande ställe i NT Odds i kapitel 

12 används istället det inhemska ordet glata. Se nedan för exempel på detta. Enligt Íslensk 

orðsifjabók fanns detta ord även i fornsvenskan med betydelsen ’förstöra eller ödelägga’. 

SAOB har inga belägg för detta ord vilket kan tyda på att ordet tidigt utkonkurrerats av 

lågtyska inlån, som exempelvis fördärva, och således tidigt försvunnit ur bruk. 

og að glata þeim sem jörðinni glatað hafa (NT Odds, kap. 12.) 

och förderffua them som iordhena förderffuat haffua (NT 1526, kap. 11.) 

Det enda belägget för fordjarfa i NT Odds återfinns i början av kapitel 19 och på samma ställe 

som ett av de tre beläggen i NT 1526. Nedan följer detta exempel.  

það hann fordæmdi hina miklu hórkonu sem jörðina meður sinni hóran fordjarfaði (NT Odds, kap. 19.) 

ty han hafuer dömpt om then stora skökian, then medh sitt bilerij haffuer förderffuat iordhena (NT Odds, 
kap. 19.) 
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Denna mening är intressant av ytterligare en anledning om man tittar på orden fordæma 

(fordæmdi) och döma (dömpt). Här är det NT Odds som har det prefigerade lågtyska ordet och  

NT 1526 som har det icke-prefigerade inhemska ordet.

5.1.2 Prefixet be- 

Det första ordet med be- som här kommer undersökas är bedraga som förekommer i 7 belägg 

i NT 1526. I NT Odds finns inte detta ord utan istället används genomgående det inhemska 

villa. Se nedan för exempel på detta. Ordet villa finns än idag i svenskan, men det är tämligen 

ålderdomligt enligt SAOB. Det finns bland annat i efterleden i förvilla och vettvilling. 

Og sá mikli dreki og hinn gamli höggormur, sá sem að heitir djöfull og andskoti, verður útsnaraður á jörðina, 
hver eð alla veraldarkringluna villir (NT Odds, kap. 12.)  

Och then store draken then gamble ormen then ther heter Dieffuul och Satanas som bedragher hela iorderikes 
creetz, han wort kastat påå iordena (NT 1526, kap. 12.)

Ett annat ord av relevans att undersöka är besmitterlig som förekommer i 3 belägg i NT 1526. 

I NT Odds används istället saurugur eller flekkaður. Enligt SAOB finns ingen motsvarighet 

till adjektivet saurugur, men substantivet sör i betydelsen ’smuts’ och ’lort’ förekommer och 

har samma stam som saurugur. Order flekkaður är samma ord som svenskans fläck. I kapitel 

21 och kapitel 3 besmitterlig respektive saurugur och i kapitel 14 används besmitterlig 

respektive flekkaður. Exemplet nedan är från kapitel 21.  

Og ekkert saurugt og svívirðilegt og lygn man þar innganga utan þeir sem skrifaðir eru á lífsbókinni 
lambsins. (NT Odds, kap. 21) 

ther wardher intit inkommande som besmittelighit är, eller thet gruffueligheet gör och lögn, vtan the som 
scriffne äro j lambsens lijffzbook. (NT 1526, kap. 21)

5.1.3 Prefixet an-

Vidare till prefixet an- där det första ordet som ska undersökas är anseende vilket förekommer 

i  2 belägg i NT 1526. Båda dessa belägg återfinns i kapitel 4. I NT Odds används istället för 

anseende, ordet álit. Exempel på detta ses nedan. Anmärkningsvärt i fråga om detta är att man 

i isländska översättningen använder ett inhemskt prefigerat ord, som betyder exakt samma 
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som det inlånade lågtyska ordet. Prefixet á betyder ’på’ (lågtyskans an) och efterledet lit 

betyder ’seende’. 

Og sá sem sat, hann var líka álits sem steinninn jaspis og sardis, og regnbogi var kringum stólinn líka álits 
sem smaragðar. (NT Odds, kap. 4.) 

och then ther satt han war j anseende lijk widh then stenen Jaspidi och Sardio, och en regnboghe war om 
stolen lijk j anseende widh Smaragdo (NT 1526, kap. 4.)

Ett annat vanligt förekommande ord med prefixet an- är ansikte som återfinns i 11 belägg i 

NT 1526. I NT Odds hittas inte ansikte utan istället används genomgående inhemska ord där 

det vanligaste är andlit, men även auglit och ásján förekommer. Intressant är att anlete är 

nästan lika vanligt förekommande som ansikte i NT 1526. Stundtals används anlete och 

ansikte på samma sida. Slutsatsen som kan dras av detta är att ansikte möjligtvis var ett 

relativt nytt inlån till svenskan och hade ännu inte konkurrerat ut det inhemska anlete.  Nedan 9

följer ett exempel från kapitel 7 där det i NT Odds är ásján och i NT 1526 är ansikte. 

og féllu fyrir stólnum fram á þeirra ásjánu og tilbáðu Guð (NT Odds, kap. 7.)

och föllo på theras ansikte fram för stolen, och bådho till gudh (NT 1526, kap. 7.)

5.1.4 Suffixet -het

En förväntan man skulle kunna haft i fråga om suffixet -het är att det i den isländska 

översättningen skulle förekomma ord med samma förled som i den svenska men med 

efterledet -leikur/-leiki istället för -het. Så vitt jag kan finna är detta inte genomgående men 

några exempel återfinns trots allt. Ett exempel på detta är starkhet som förekommer i 2 belägg 

i NT 1526. I NT Odds används istället sterkleiki på motsvarande ställen. Se nedan för 

exempel på detta från kapitel 7. 

Amen, lof og dýrð og speki og þakkir og heiður og kraftur og sterkleiki (NT Odds, kap. 7.)

Amen, Welsignilse och prijs och wijßheet, och tack, och ära, och craft, och starkheet (NT 1526, kap. 7.)

 En definitiv slutsats kräver naturligtvis vidare undersökning av äldre texter där detta ord används. En sådan studie får dock 9

vänta på en uppsats av större omfång och resurser än denna C-uppsats. 
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Ett vanligt förekommande ord med suffixet -het i NT 1526 är evighet vilket finns som 28 

belägg. I NT Odds förekommer inte detta ord utan där används istället flerordsfrasen aldir að 

eilífu. Nedan följer ett exempel från kapitel 4.  

Og þá dýrin gáfu dýrð og heiðran og blessan þeim er á stólnum sat, sá er lifir um aldir að eilífu (NT Odds, 
kap. 4.) 

Och thå the fyra diwr gåffuo honom prijs och ära och tack som satt på stolen, then ther leffuer frå 
ewogheet til ewogheet (NT 1526, kap. 4. )

5.2 Möjliga anledningar till skillnader och likheter 

Som tidigare belysts finns en del anmärkningsvärda skillnader och likheter mellan 

översättningarna. Anledningarna till dessa skillnader och likheter kan vara många. Nedan 

diskuteras detta. Inledningsvis redogörs för eventuella faktorer som spelat roll i fråga om 

skillnader. Här ligger fokuset uteslutande på den mest anmärkningsvärda skillnaden som är 

avsaknaden av lågtyska affigerade ord i NT Odds. Efter detta följer en redogörelse för 

eventuella faktorer påverkat likheter mellan översättningarna. Där fokuseras främst på det 

faktum att en övervägande del av de undersökta lexemen var av låntyp 1B.  

5.2.1 Skillnader 

Anledningarna till skillnaderna mellan översättningarna kan som sagt vara många, men vad 

som dock kan fastställas är att de ovan nämnda skillnaderna inte beror på den isländska 

språkpurismen. Som tidigare beskrivits i kapitel 2.4 är det tidigaste belägget för någon typ av 

konservativ språksyn på Island från 1589. Eftersom NT Odds utkom nästan 50 år innan detta, 

kan språkpurism i stort sett avfärdas som anledning till denna avsaknad av lågtyska lån.  

Vidare är en viktig fråga huruvida Islands geografiska position varit en avgörande faktor 

eller inte. I fråga om avsaknad av lågtyska lånord i NT Odds tror jag inte att detta är den mest 

betydelsefulla faktorn, även om det antagligen har haft viss påverkan. De tyska 

handelsmännen hade kunnat ta sig till Island utan större problem då deras fartyg (s.k. koggar) 

var både starka och snabba. Det som stoppade dem var således inte den långa resvägen. Jag 

tror istället att en större  faktor till varför Hansan aldrig fick fotfäste på Island var 

norrmännens förbud mot att någon annan än de fick bedriva handel med ön. Detta förbud 

upprätthölls i över 160 år mellan 1307 till 1470, precis under den tid då Hansan hade som 
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mest makt. När förbudet därefter lyftes ansågs det antagligen inte ekonomiskt försvarbart att 

åka till Island, så inte heller då kom det några stora mängder tyskar till ön.  

 Man skulle kunna fråga sig huruvida skillnaderna mellan översättningarna kan härledas till 

det faktum att det var olika översättare som översatte utifrån olika verk. NT Odds översattes 

efter Luthers högtyska översättning från 1530 och NT 1526 översattes efter Erasmus av 

Rotterdams latinska översättning från 1522. Det skulle självklart kunna vara så. Oddur 

Gottskálksson hade säkert, i egenskap av att tillhöra överklassen, ett intellektuellt språk med 

fler främmande ord än sina samtida gemena islänningar. Detsamma gällde säkert den grupp 

som översatte NT 1526. I denna uppsats har dock inte översättningarna som sådana studerats 

vilket gör att jag har svårt att dra några slutsatser i fråga om detta.  

Vidare kan konstateras att avsaknaden av lågtyska affigerade ord i NT Odds passar väl ihop 

med antagandet att isländskan är på första steget i Thomasons borrowing scale (2001, s. 71, se 

kap. 2.7). På samma sätt stämmer den rika förekomsten av lågtyska affigerade ord i NT 1526 

väl överens med antagandet att svenskan är på tredje steget i Thomasons borrowing scale. 

Tre mindre, men ändå viktiga faktorer som kan ha spelat in för att skapa denna ovan 

nämnda skillnad skulle kunna vara följande. Den första bygger på det Moberg (1989) fastslår, 

att tvåspråkiga spelat en viktig roll i att införliva lågtyska ord i svenskan. På Island fanns 

antagligen endast ett fåtal tvåspråkiga, om det överhuvudtaget funnits några alls. Det fanns 

således inga på Island som kunde föra denna inlåningsprocess vidare. Den andra är att 

norskan var mindre präglat av lågtyskan än svenskan och som nämnts i kapitel 2.3 inkom de 

lågtyska lånorden till isländskan via norskan. Färre tyskar fann sin väg till Norge vilket i sin 

tur gjorde att norskan inte påverkades lika mycket av deras språk. Den tredje är den status 

som lågtyskan åtnjöt i Sverige men inte på Island. Många större kuststäder i Sverige var under 

medeltiden i praktiken tvåspråkiga och många högre tjänstemän vid hovet och i stadsstyret var 

tyskar. Ett språk med status används. På Island hade språket antagligen inte alls samma status 

som överklasspråk. Inte nog med att Hansan stoppades från att sig till ön, handelsmännens 

språk hade troligtvis inte heller den status som krävdes för att det skulle kunna breda ut sig. 

Avslutningsvis kan fastställas att det som ovan nämnts stämmer väl överens med 

antagandet att isländskan är på det första steget på Thomasons borrowing scale (2001, s. 71, 

se kap. 2.7) medan svenskan är på det tredje.  
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5.2.2 Likheter 

En anmärkningsvärd likhet mellan översättningarna var att låntyp 1B var den vanligast 

förekommande bland prefigerade ord i båda översättningarna. Denna låntyp innebär att ordet 

har ett lågtyskt prefix som förled och ett mellanspråkligt begripligt ord som efterled. Ord med 

en mellanspråkligt begripligt del verkar således lånas in och införlivas snabbare och lättare än 

de ord som inte har det. Det kan finnas ett flertal faktorer som underlättar inlån av 

mellanspråkligt begripliga ord. För det första var det troligtvis bekvämt för de invandrade 

tyskarna att kunna använda delar av sitt eget ordförråd då de skulle tala svenska. Svenskar 

som hade kontakt med tyskarna hörde således dessa ord mer vilket gjorde att de kunde 

införlivas snabbare i språket. Även det faktum att svenskarna förstod ordet direkt spelade 

antagligen en viktig roll vid inlånet. Islänningarna som hade relativt liten direktkontakt med 

tyskarna, fick sina inlånade lågtyska ord via norskan. I sin tur rådde det antagligen i Norge 

relativt lika språkförhållanden som i Sverige, vilket gjorde att de mellanspråkligt begripliga 

orden snabbare tog sig till Island via norrmännen än de ord som inte hade det. Viktigt att ha i 

åtanke då man talar om begreppet mellanspråkligt begriplig är att det oftast baseras på en 

kvalificerad gissning huruvida ett ord är mellanspråkligt begripligt eller inte. Begreppet 

mellanspråkligt begriplig skulle således kunna vara missvisande. Jag har utgått från att ord 

som finns i både svenska och lågtyska utan att vara inlånade är mellanspråkligt begripliga. 

Dock kan jag inte helt utesluta att efterled som jag bedömt inte vara mellanspråkligt 

begripliga, i själva verket var det. Exempelvis hade det kunnat varit så att ordet mänga 

lånades in och fanns i svenskan innan bemänga lånades in, vilket gör efterledet i bemänga 

mellanspråkligt begripligt trots att hela ordet i sig är inlånat. Svenskar som hörde bemänga 

förstod därmed efterledet mänga direkt då det redan fanns i deras ordförråd.  

Vidare var en annan intressant likhet mellan översättningarna att det enda affixet som 

återfanns i NT Odds var det vanligaste i NT 1526. Detta affix var som bekant för-/for-. 

Anledningen till att detta affix var det mest förekommande kan vara att det i båda språken 

redan fanns ett prefix med snarlik betydelse, nämligen fyrir-. Detta underlättade förståelsen 

och användningen av det inlånade lågtyska prefixet för både svenskar och islänningar. 
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6 Avslutning   
I detta avslutande kapitel ska jag kortfattat besvara undersökningens tre forskningsfrågor 

vilket blir som en mindre sammanfattning av studiens resultat och analys. Därefter en 

metoddiskussion och förslag till vidare forskning om ämnet.  

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Eftersom jag valt att studera väl avgränsade delar ur NT 1526 respektive NT Odds, bygger 

mina slutsatser till viss del på generalisering och spekulation. Jag kan således inte göra 

anspråk på att dra definitiva slutsatser angående lågtyska lånord i svenskt och isländskt 

bibelspråk. Det mina forskningsfynd kan göra är dock att ge en tydlig fingervisning till hur 

det troligtvis förhåller sig. Den första forskningsfrågan handlade om vilka affigerade lågtyska 

ord som fanns i respektive översättning. Denna fråga har besvarats i kapitel 4. I NT 1526 

förekom 28 lexem med prefixet för-, 26 lexem med prefixet be-, 3 lexem med prefixet an- och 

slutligen 18 lexem med suffixet -het. I NT Odds förekommer endast belägg för prefixet for- 

vilket hittas i 6 lexem. Den andra forskningsfrågan angick vilka skillnader och likheter som 

fanns mellan översättningarna. Denna fråga besvarades i kapitel 5.1. Den viktigaste skillnaden 

var det faktum att NT Odds hade så avsevärt mycket färre affigerade ord än NT 1526. Den 

viktigaste likheten var att låntyp 1B var den vanligaste i båda översättningarna. Den tredje och 

sista forskningsfrågan handlade om anledningarna till dessa skillnader och likheter. Denna 

fråga besvarades i kapitel 5.2. Den faktor som utmärker sig som viktigast i fråga om 

skillnader är enligt mig att tyskarna inte hade möjlighet att ta sig till Island under sin 

storhetstid. Detta på grund av det handelsförbud med Island som Norge ålagt Hansan.  

6.2 Metoddiskussion och framtida forskning  

Den tydligaste begränsningen i metoden som använts i denna studie är att fastställandet av 

låntyper inte på ett smidigt sätt gick att applicera på suffigerade ord. Det faktum att samtliga 

ord ur NT 1526 med suffixet -het uteslutits från analysen av etymologi och låntyp utgör en 

brist i studien. Det optimala hade varit om samtliga affigerade ord undersökts i fråga om 

låntyp och etymologi. Jag tror inte att resultatet hade ändrats i någon större utsträckning om 

detta hade gjorts, men det går inte att veta säkert. I en större studie hade det varit fruktbart att 

 35



undersöka större textutdrag för att få ett större urval av affigerade ord. Det går inte att säga 

huruvida mitt resultat skulle blivit ett annat om jag exempelvis studerat längre texter eller 

andra delar ur NT Odds och NT 1526. Vidare vore det en god idé att även studera den danska 

reformationsbibeln för att exempelvis testa hypotesen att den danska bibeln är den mest 

lågtyskt präglade, varpå den svenska kommer och slutligen är den isländska minst präglad. 

För att fördjupa analysen hade det även varit bra att finna alla undersökta lexem i en lågtysk 

ordbok utöver SAOB och ÍO. En intressant studie vore att jämföra NT 1526 med någon av de 

tidigare översatta delarna ut Nya testamentet (se kapitel 2.2). Med tanke på denna uppsats 

begränsade omfång och tidsram fanns inte möjlighet att göra det ovanstående. Dessa idéer 

lämpar sig antagligen bäst i en D-uppsats eller doktorsavhandling.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Samtliga ord med för- i NT 1526 
Lexem1 Ordklass Etymologi Låntyp

förarghilse substantiv mlty. vorargen 1B

förbannelse substantiv mlty. vorbannen 1B

förbittradhan 

förbittrat (2)

particip

particip

mlty. vorbitteren 1B

förbrendt particip mlty. vorbrennen 1B

förderffua

förderffuat (2)

verb

verb

mlty. vorderven 1A

fördolda particip mlty. for + fsv. dylia 2

fördömilse (3) substantiv mlty. vordomen 1B

förfäradhe

förfärat

particip

particip

mlty. vorvēren 1B

förfölgde verb mlty. vorvolgen 1B

förgeffues adverb mlty. vorgevens 1B

förgingos

förgångit

verb

particip

mlty. vorgān 1A

förkastat (3) particip mlty. vor + fsv. kasta 
(ty. werpen)

2

förkunna (2)

förkunnat

verb

verb

mlty. vorkunden 1B

förminskar verb mlty. vor + minzka (ty. 
weniger)

2

förmotte

förmå

verb

verb

mlty. vormogen 1B

förmörkradhe

förmörkrat (2)

particip

particip

mlty. vor + myrker 1B

försambla (2)

försambladhe

försambladha

verb

verb

particip

mlty. vorsam(e)linge 1A

församblens

försambling (2)

församblinganar (7)

församblingar (2)

församblingarna

församblingennes

församblinger (2)

församblingers

församblinges (5)

substantiv
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Bilaga 2. Samtliga ord med be- i NT 1526  

förskräckilse substantiv mlty. vorschrecken 1A

förstånd substantiv mlty. vorstān 1B

förståndit verb

försöct

försöcte

verb

particip

mlty. vorsoken 1B

förtärde

förtärer

verb

verb

mlty. vorteren 1A

förtörnilses substantiv mlty. vortornen 1B

förundra

förundradhe

förundrar

förundrat

verb

verb

verb

particip

mlty. vorwunderen 1B

förwarar verb mlty. vorwaren 1B

förwenda verb mlty. vorwenden 1B

förödde particip mlty. ? Oklart

Belägg: 72

Lexem: 28

Lexem Ordklass Etymologi Låntyp

beblandat particip mlty. be + fsv. blanda 2

beclagha

beclaghadhe

verb

verb

mlty. beklagen
 A1

beclaghare substantiv

beclädd (2) particip mlty. bekleden 1B

bedragha (3)

bedragher

bedroogh

bedrägher

bedräghit

verb

verb

verb

verb

verb

mlty. bedregen 1B

bedriffua (3) verb mlty. bedriven 1B

begära

begärar

verb

verb

mlty. begeren 1A

behaghar verb mlty. behagen 1B

behagheligha adjektiv

behöffua

behöffuer (2)

verb

verb

mlty. behoven 1A

 40



bemengt particip mlty. bemengen 1A

beprydda particip mlty. be + fsv. prydha 2

bepröffua particip mlty. be + mlty. prōven 2

bereedde (2)

bereedhas

bereedt

particip

verb

particip

mlty. bereden 1B

bescriffuit particip mlty. beschriven 1B

besigla (2)

besigld

besiglde

verb

particip

verb

mlty. besegelen 1A

besmittade

besmittat

besmittelighit

particip

verb

particip

mlty. besmitten 1A

bespränckt particip fr. icke uppvisat mlty. 
besprengen

1B

bestellat particip mlty. bestellen 1B

bestå verb mlty. bestan 1B

besölat

besöle

particip

verb

mlty. besolen 1B

betalat

betaler

verb

verb

mlty. betalen 1A

betenk verb mlty. bedenken 1A

betygha

betyghar

betyghat

verb

verb

verb

mlty. betugen 1A

bewara verb mlty. bewaren 1B

bewarilse substantiv

Belägg: 51

Lexem: 26
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Bilaga 3. Samtliga ord med -het i NT 1526  
Lexem Ordklass

bredheet (2)

bredheten

Substantiv

clarheet (3)

crässligheet (3)

ewogheet (28)

gruffuelighet

hastugheet

heemligheet (2)

heemligheeten

heemligheten

herligheet (2)

högheet

långheet (2)

nakenheetz

salugheet (3)

skörheet

skörheetz

sleemheet

starkheet (2)

tystheet

wijssheet

wrångheter

Belägg: 60

Lexem: 18
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Bilaga 4. Samtliga ord med an- i NT 1526 

Bilaga 5. Samtliga ord med for- i NT Odds 

Lexem Ordklass Etymologi Låntyp

anseende (2) Substantiv mlty. ansen 1B

ansicte (6)

ansikte (1)

ansycte (4)

Substantiv mlty. ansichte 1A

annammat Verb mlty. annamen 1A

Belägg: 14

Lexem: 3

Lexem Ordklass Etymologi Låntyp

forlést Verb mlty. vorlaten 1B

formyrkvað Particip mlty. vor + isl. myrkva 2

fordæmingina Substantiv mlty. vordomen 1B

fordæmdi Verb

fordjarfaði Verb mlty. vorderven 1B

forgekk Verb mlty. vorgan 1B

Belägg: 6

Lexem: 6
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