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Sammandrag 
Denna uppsats undersöker med hjälp av ordböcker och lexikon, nyordbilningar i Ronja 

Rövardotter av Astrid Lindgren. I undersökningens första del undersöks främst förmodat 

ursprung, etymologi och funktion. Nyordbilningarna är ofta sammansatta av två etablerade led 

som tillsammans bildar ett nytt och lite ovanligt ord t.ex. skumtroll. Ordens översättning till 

norska och danska har också undersökts för att se hur översättarna tagit sig an dem. De har 

ofta valt att ta över ordet direkt, men gör också ibland en helt egen tolkning och bildar ett nytt 

ord t.ex. huldretusse, skovheks, detta förmodligen på grund av kulturella skillnader mellan 

länderna. Undersökningens andra del handlar om rövarnamnen i samma bok. Dessa har Astrid 

Lindgren hittat på med inspiration av Lapplandskartan, vilket verifierats. Namnen har inte 

översatts i den norska och danska versionen, troligtvis eftersom namntraditionerna är lika 

mellan länderna.  
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1 Inledning 
Astrid Lindgren är en av Sveriges mest folkkära författare. Alla som har varit barn i Sverige 

sedan 1950-talet har förmodligen på något sätt kommit i kontakt med hennes böcker. Ronja 

Rövardotter släpptes 1981 och blev den sista längre boken som Astrid Lindgren skrev. 1984 

kom filmatiseringen ut. Den är regisserad av Tage Danielsson och mycket uppskattad. Ronja 

Rövardotter handlar om en flicka som växer upp som dotter till en rövarhövding. När hon 

möter Birk, sonen till faderns ärkefiende, förändras hennes liv och hon börjar förstå saker om 

sin familj, sitt land och sig själv. Det är en spännande och mystisk sagovärld som berättelsen 

utspelar sig i. Dramatiska berg, stora djupa skogar och inte minst alla varelser bidrar till att 

göra stämningen sagolik och folkloristisk. 

Varelserna och företeelserna hjälper uppbyggnaden av stämningen och de allra flesta namn 

och ord som används om dessa är nyordbildningar. Detta är en typisk del av Astrid Lindgrens 

författarskap. Hon är känd för att uppfinna nya ord för de olika företeelser hon skriver om i 

sina böcker.  

Många av de företeelser som de utvalda orden betecknar är inte särskilt tydligt beskrivna. 

Det är också just de fantasifulla orden som gör att vi kan se och förstå vad det rör sig om. 

Exempelvis öppnar ordet rumpnisse fantasin hos oss och det ger oss en bild av varelsen. 

Flera av dessa ord har blivit helt självklara i det svenska språkbruket och det är dem som 

denna undersökning tittar närmare på. Varifrån kommer de? Vad säger ordböckerna om de 

olika beståndsdelarna?  Undersökningen tittar också på dessa ord i översättning till norska och 

danska. Eftersom orden är tämligen kulturellt färgade, är det intressant att se om översättarna 

antingen översätter eller överför orden direkt till sitt eget språk eller om de försöker få orden 

närmare den egna kulturen och folktron.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på hur Astrid Lindgren gått till väga för att 

hitta på de nyordbildningar och namn som fyller boken Ronja Rövardotter. Syftet är också att 

se hur den norska och den danska översättaren valt att ta sig an dessa ord och namn.  

Undersökningen har genomförts utifrån dessa frågeställningar: 

 Hur kan Astrid Lindgren ha gjort när hon hittade på åtta utvalda nyordbildningar i 

Ronja Rövardotter?  

 Hur väljer den norska och den danska översättaren av Ronja Rövardotter att göra i 

sin översättning av orden och namnen?  

 Varifrån kan de speciella rövarnamnen ha kommit? 
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2 Forskningsbakgrund 
Det finns ingen tidigare forskning på just varifrån de nybildade orden kommer, deras 

definition och betydelse. Däremot finns det en c-uppsats från Jönköpings högskola av Maria 

Hanzén. I uppsatsen Nybildade ord i Astrid Lindgrens böcker (2005) tar hon sig an nybildade 

ord från 14 av Astrid Lindgrens böcker. Hanzén tittar på orden utifrån ordklasstillhörighet, 

ordbildningssätt och har även med några semantiska aspekter. Hon undersöker även det 

karakteristiska med orden samt förhållandet mellan nybildningarna och barns sätt att bilda 

ord. Tydligt är, enligt Hanzén, att Astrid Lindgren bildar ord genom att hitta på helt nya ord 

eller vränga redan existerande ord, detta likt det sätt på vilket barn bildar nya ord. Ett viktigt 

resultat blir att orden ofta är kontextberoende och utan sin kontext förlorar de sin betydelse. 

Särskilt de ord som valts ut från Ronja Rövardotter är mycket kontextberoende, skriver 

Hanzén. I uppsatsen tas endast en liten del av orden i Ronja Rövardotter upp och författaren 

tittar på orden mer grammatiskt och kvantitativt än vad denna kvalitativa uppsats kommer att 

göra. Hanzéns undersökning sker även på ett grammatiskt plan. Ingen etymologi eller 

bakgrund till själva ordlederna nämns i uppsatsen. 

Þorleifur Hauksson skrev en artikel 1985 i Scripta Islandica om hur han gick tillväga för 

att översätta Ronja Rövardotter till isländska. Han berättar om hur han väljer att översätta ord 

och uttryck som skumtroll, rumpnisse och far åt pipsvängen. Hauksson skriver att trots att den 

isländska folktron är fullt levande idag och det finns många olika väsen att välja på till 

översättningen av Lindgrens varelser, fanns det nästan inga som på ett tillfredställande sätt 

kunde jämföras med de väsen som befolkar Ronja Rövardotter. I artikeln berättar Hauksson 

också om de olika problem han fick vid översättningen av dessa varelser, men också av 

personnamnen. Genom denna artikel får vi sedan kännedom om hur Astrid Lindgren gjorde 

när hon hittade på sina rövarnamn. Hauksson avslutar med att mena att varelserna i boken 

används som ett element för att skapa extra spänning, men att det inte är psykologiskt 

motiverat på samma sätt som det varit i andra böcker Astrid Lindgren skrivit. 

Annat har inte skrivits, vad jag vet, om detta ämne. Min undersökning är därför relevant 

forskning. De ord som undersöks min uppsats är välkända i språket, men det är mycket oklart 

var de kommer ifrån. Att titta på nordisk översättning av Lindgrens bok har heller inte gjorts 

på detta sätt förut.  
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3 Metod och material 
Nedan följer en genomgång av uppsatsens metod och material.  

3.1 Metod 
Till en början gick jag igenom den svenska upplagan av Ronja Rövardotter och valde ut åtta 

ord som jag reagerade på att de kändes ovanliga eller annorlunda på något vis. Eftersom 

svenska är mitt modersmål utgår jag ifrån att min språkkänsla räcker som måttstock för vad 

som är ovanliga uttryck eller ord. Jag är väl medveten om att denna metod kan tyckas vara väl 

subjektiv, men den fungerar ändå bra i denna kvalitativa undersökning. 

Undersökningen gick ut på att söka i flera ordböcker, lexikon och databaser (se 3.2 

Material) för att se om orden eller delar av dem finns med där, eller om Astrid Lindgren kan 

ha tagit dem direkt ur fantasin. När alla ord var noggrant studerade på svenska, oftast 

uppdelade i förled och efterled, gick undersökningen vidare till att gå igenom de norska och 

danska översättningarna. Detta för att se om översättarna valt att översätta direkt eller hellre 

använt sin egen kultur och fantasi när de tog sig an orden.  

Vid namnundersökningen användes information från Þorleifur Haukssons artikel (1985). 

Hauksson berättar nämligen att Astrid Lindgrens rövarnamn är inspirerade av ortnamn på 

Lapplandskartan och han redovisar tydligt varifrån namnen tycks komma. Undersökningen 

här gick ut på att söka efter dessa platser i ortnamnsregistrets internetupplaga, för att bekräfta 

att dessa platser förekommer och skulle kunna vara inspiration till rövarnamnen.  

Uppsatsens metod har följaktligen gått ut på att systematiskt gå igenom ett antal ord och 

granska varifrån de kan ha kommit. Först undersöktes den svenska originalversionen noggrant 

för att se hur Astrid Lindgren kan ha gjort vid tillkomsten av dessa ord och sedan undersöktes 

även den norska och den danska översättningen för att se hur översättarna gjort med samma 

ord. Eftersom undersökningen bara ägnas åt vissa bestämda ord, hur de kan ha kommit till och 

vad de betyder, kan metoden bäst beskrivas som kvalitativ.  

3.2 Material 
Uppsatsens främsta material är boken Ronja Rövardotter som är skriven av Astrid Lindgren. 

Den är utgiven 1981 på förlaget Rabén och Sjögren. Den norska översättningen, Ronja 

Røverdatter, är gjord av Jo Tenfjord och gavs ut första gången 1981. Den version som använts 

i denna undersökning är andra upplagan 2013, utgiven på förlaget Capellen Damm. Ronja 

Røverdatter, den danska översättningen, är gjord av Kina Bodenhoff och på förstasidan står 

det att den är en nyöversättning från 2007, efter en kritisk genomgång av Ellen Kirks 
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översättning som gjordes 1981. Versionen är från den sjätte upplagan på förlaget Gyldendal. 

Det är inte optimalt att översättningarna är så pass olika gamla. Jag hade föredragit att de hade 

varit närmare varandra i tid, då det hade varit bra om de var gjorda närmare originalet 

tidsmässigt, men jag tror ändå inte att det har någon avgörande betydelse för undersökningens 

resultat. För att välja ut de ord som ska undersökas har jag som nämnts använt mig av min 

egen språkkänsla. Dessa ord och ordförbindelser har valts ut: 

- Vildvittra 

- Ärkemickel 

- Grådvärg 

- Rumpnisse 

- Fäfluga, fäflugetankar 

- De underjordiska 

- Skumtroll 

- Far åt pipsvängen 

 

De namn som uppsatsen tittar närmare på är de namn som verkligen sticker ut i texten, det vill 

säga namnen på Mattisrövarna: Tjegge, Pelje, Fjosok, Jutis, Joen, Labbas, Knotas, Turre, 

Tjorm, Sturkas och Lill-Klippen. 

För att kunna genomföra undersökningen har dessa lexikon och ordböcker nyttjats. 

(Använd förkortning bredvid): 

- Svenska Akademiens Ordbok (internetupplagan2014) ’SAOB’ 

- Svenska Akademiens Ordlista (internetupplagan 2014) ’SAOL’ 

- Fornsvensk databas (2014) ’Fsv data’ 

- Svensk etymologisk ordbok (1980) ’Hellqvist’ 

- Nationalencyklopedin (internetupplagan 2014) ’NE’ 

 

Via Projekt Runeberg har dessa källor använts: 

- Våra ord - deras uttal och ursprung (1932), av Elias Wessén 

- Svenskt dialektlexikon (1862 – 1867), av Johan Ernst Rietz 

- Nordisk familjebok med ord från Värja till Öynhausen (1894) 

- Tidens lexikon från 1926  

- Ord för ord, svenska synonymer och uttryck (1960), av Johan 

Palmér och Herbert Friedländer 
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- Förklaringar över 100.000 ord och namn med mera (1936), av   

Carl Magnus Ekbohrn 

- Språkets lif, inledning till den jämförande språkvetenskapen 

(1899), av Karl Ljungstedt  

 

Vid undersökningen av översättningarna har dessa källor konsulterats (använd förkortning 

bredvid): 

- Nynorskordboka (internetupplagan 2014) ’NoB’ 

- Bokmålsordboka (internetupplagan 2014) ’BoB’ 

- Ordbog over det danske sprog (internetupplagan 2014) ’ODS’ 

- Store norske leksikon (internetupplagan 2014) ’SNL’ 
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4 Resultat 

4.1 Nybildade ord 
Nedan följer resultatet av ordsökningar i diverse ordböcker och lexikon. De allra flesta orden 

är helt nya sammansättningar och påträffas inte i de källor som använts till undersökningen. 

Därför har flertalet av orden delats upp i förled och efterled, enligt svensk ordbildningsprincip 

(Thorell 1984, s.12 ). Tabell 1 visar de ord som undersökts i uppsatsen: 

Tabell 1: Utvalda ord, även med den isländska översättningen som ej undersöks 

Svenska ord Norska ord Danska ord (Isländska ord) 

Vildvittra Villvette Skovheks (Skógarnorn) 

Ärkemickel Erkemikkel Ærkeslyngel (Rӕkalls úrþvӕtti) 

Grådvärg Grådverg Grådvӕrg (Grádvergar) 

Rumpnisse Huldretusse Rumpenisse (Rassálfur) 

Fäfluga, 

fäflugetankar 

Klegg, 

kleggetanker 

Hesteflue, stӕdige 

fluetanker 

(Mýfluga, 

mýfluguhugsanir) 

De underjordiska De underjordiske De underjordiske (Huldufólk) 

Skumtroll Mørketroll Skyggetrold (Rökkurþurs) 

Far åt pipsvängen Dra til Blokksberg Skrub ad 

Hekkenfeldt til 

(Farðu í norður og 

niðurfallið) 

4.1.1 Svenska originalord 

Vildvittra 

Vildvittran är den hemskaste och mest fruktade varelsen i Mattisskogen. Trots detta är den 

mycket vacker och Ronja jämförs vid en tidpunkt i boken med en vittra: ”Hon är vacker som 

en liten vittra, håll med om det! Lika smidig, lika mörkögd och lika svarthårig.” (Lindgren 

1981, s. 17). Annars beskrivs vittran som mycket farlig: ”Vackra och galna och grymma var 

vittrorna. Med stenhårda ögon spanade de över skogen efter någon att klösa blodet ur med 

sina skarpa klor.”(s. 29).  

   I Svenska Akademiens ordlista (SAOL 2014) definieras vittra som ’ett naturväsen med 

boning under jord’. På fornsvenska fanns ordet som viter och betydde ungefär ’väsende eller 

varelse’. Eftersom det inte fanns någon skriftspråksnorm kunde vittra även skrivas vätter på 

fornsvenska och definierades då mer som en ’ond varelse’. Det kunde också användas som ett 

skymford (Fsv Data). I Elias Wesséns Våra ord, deras uttal och ursprung (1979) nämns vittra 

som en beteckning på skogsrå och denna källa föreslår även vidare sökning på ordet vätte, ett 

ord nära sammankopplat med vittra. Med det sökordet blir resultatet ’övernaturligt väsen’. 

Vittra kan vridas ännu mer och vid sökning på vätter i Johan Ernst Rietz Dialektlexikon 

(1867) blir resultatet flera beteckningar, exempelvis ’jordtroll’, ’skogsande’,’lyktgubbe’ och 
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’skyddsande’. ”De bilda en egen klass av mystiska väsen och benämnas stundom jordvättar, 

skogsvättar. De äro små till växten, mörka till utseendet och bor under jorden och kallas 

ibland de underjordiske.” (Rietz 1867, s. 105). I Hellqvists Svensk etymologisk ordbok (1980) 

står det att vittra är ett ”dialektord som kan betyda skogsrå eller skogsnuva”. Enligt Hellqvist 

används det främst hos folkminnesforskare och i sagostil eller poesi. 

Ärkemickel 

Ärkemickel är en negativ beteckning på en människa. ”Men först och främst ville han veta hur 

dessa ärkemicklar, dessa tjyvahundar hade kunnat sig in i norrborgen […] ” (s. 45) skriver 

Astrid Lindgren om när Borka har tagit sig in i norrborgen utan att Mattis upptäckt något. Det 

märks att en ärkemickel nog inte är något vidare positivt att bli benämnd som. 

I Hellqvist (1980) står det att ordet ärke främst brukades för att beteckna särskilt 

framstående rang. Senare började man efter tyskt mönster att använda det i nedsättande och 

förstärkande betydelse framför både substantiv och adjektiv, till exempel ärkebov och 

ärkedum. I Nordisk familjebok (1894), band 18, står det att ordet är ”ett prefix som betyder 

den förnämaste, förste, öfver- eller en egenskaps förefinnande i allra högsta grad ex 

ärkeskälm” (Nordisk familjebok 1894, s. 544). Även i Tidens lexikon från 1926 menas det att 

ärke i sammansättning med andra ord blir ”en beteckning för den förnämaste eller den förste”. 

I SAOB står det att Mickel är en skämtsam beteckning för en räv. Räven har bilden av sig 

som en listig figur som är bra på att luras.  Mickel kan också beteckna ’en tjuvaktig man’, 

enligt SAOB. I Palmér och Friedländers Ord för ord - svenska synonymer och uttryck (1960), 

skriver de att Mickel räv är ”en listig krabat, en illslug rackare, hycklare och filur”. En person 

som är ”bakslug”, ”illmarig”, ”skälmaktig” och som ”är road av att skämta med folk”. Boken 

Förklaringar över 100. 000 ord och namn med mera av Carl Magnus Ekbohrn (1936) 

beskriver Mickel som en ”kortform av Mikael” och en ”allmän svensk benämning på räven 

från och med 1500-talet”. Boken säger också att ordet i sammansättningar är en beteckning på 

’list’, ’lismeri’ och ’tölpaktighet’.  

 

Grådvärg 

Grådvärgar är ett förhållandevis farligt oknytt i Mattisskogen. I boken beskrivs de som ”[…] 

sällsamma grå väsen som ville henne illa. Hon såg dem inte, men hon kände så det ryste i 

henne att de fanns där. Och nu visste hon hur farliga de var […]” (s. 23). 

Enligt SAOB kan adjektivet grå användas för att beteckna något ’obestämt och dunkelt’. 

Ordboken säger också att det ’kan beteckna bristande renhet’. I Hellqvist finns betydelsen 
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’ovänlig, ungefär som ”mörk i hågen”’. Detta fanns redan i fornspråket, menar Hellqvist, och 

det kunde användas i dialekter för den onde (dvs. djävulen) – som ”han grå”.  

En dvärg är, enligt SAOB, en mytologisk och folklig benämning på ”små, dagskygga, 

konstskickliga väsen som bor under jorden”. I ett citat från SAOB av Rydberg 1875 beskrivs 

de som ”ondsinta” och ”illfundiga”. Mycket listiga var de också. Hellqvist berättar att ordet är 

besläktat med dhváras i sanskrit, som används om ett demoniskt väsen.  

 

Rumpnisse 

”De var lätta att känna igen på sina breda rumpor och sina skrynkliga ansikten och risiga hår. 

För det mesta var rumpnissar snälla och fredliga och gjorde inget ont.” (s. 71) Så står det i 

boken om rumpnissarna. De pratar även underligt: ”Voffor gör ho på detta viset?” (s. 71) och 

varelsen kan betecknas som en komisk och ganska ofarlig figur.  

Förleden rumpa är ett exempel på ett tvåstavigt n-ord på -a. Detta betyder att för att sätta 

samman förleden rumpa med efterledet nisse används en fogeform med struket -a, vilket 

ändrar ordet till rump- (Thorell 1984, s. 33 – 34).   

I SAOB blir det första resultatet att rumpa i bygdemålen länge har varit ett ord för ’svans’. I 

och med denna betydelse finns ordet i många gamla ordspråk. Den andra betydelsen som 

SAOB ger är den nuvarande vanligaste betydelsen ”bakre partiet av människobålens nedersta 

del” (SAOB). Hellqvist håller också med om att rumpa både kan beteckna ’ett djurs svans’ 

och ’en människas bakre del’ eller helt enkelt ’stjärt’. Det svenska dialektlexikonet (1867) 

säger detsamma.  

Vid en sökning på ordet nisse i SAOB blir resultatet att det är ett ”övernaturligt väsen som 

troddes hålla till i huset och bidra till dess välstånd, men som kunde ställa till olyckor, om det 

inte blev väl behandlat eller blev förargat över något”. Nissen visade sig ofta i skepnad av en 

gammal, mycket liten man i röd toppmössa. Hellqvist nämner synonymen tomte och det 

faktum att nisse är ett smeknamn för Nils. Nils är i sin tur kortform av Nicolaus som är 

bakgrunden till dagens jultomte.  En nisse kan även vara ”någon som alltid ska lägga sig i och 

vara med överallt”, står det i SAOB. I Wesséns Våra ord (1932) nämns också betydelsen 

”tomte”. Kortform till Nils står också med, samt kopplingen till Sankt Nicolaus. 

 

Fäfluga, fäflugetankar 

I Ronja Rövardotter används ordet fäfluga en del. Några gånger används det i 

sammansättning med efterledet -tankar: ”Fler fäflugetankar ville hon inte veta av” (s. 155).  
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Fäfluga i sin helhet finns i SAOB. Ordet beskriver ”vissa slag av tvåvingade insekter vilka 

företrädesvis uppehålla sig på nötkreatur”. Det är alltså de flugor som brukar sitta på kor och 

störa. Detta skulle kunna passa, eftersom det handlar om något irriterande. En fäfluga är 

irriterande och en fäflugetanke är en irriterande tanke. Trots detta svar från SAOB delas även 

denna substantivsammansättning upp i förled och efterled, för att se om några andra förslag 

kommer fram. 

I SAOB går att läsa om ordet fä att ”Ordet är en urgammal beteckning för boskap, 

boskapsdjur, varur en sekundär betydelse; egendom, förmögenhet utvecklats på grund av att 

egendomen i äldre tider väsentligen utgjordes av boskap.” I denna källa finns även ett 

ordspråk: ”Håll folk som fä, så färdas de som fä.” Behandlar man alltså en människa som 

boskap, så kommer de snart att uppföra sig så.  

Vidare läsning i SAOB ger exemplet att det går att använda fä som en ’förolämpning och 

för att visa förakt’. Uttryck som ”ditt nöt” kommer härifrån. Detta betecknar någon som är 

’dum’, ’obildad’, ’obildbar’ eller helt enkelt bara en ’drummel’. I Fsv data beskrivs fä som 

’boskapsdjur’.  

I Språkets lif, inledning till den jämförande språkvetenskapen (Ljungstedt 1899, s.112) 

finns formuleringen ”Fä kan ha en förandligad, ehuru ej smickrande bemärkelse, när det 

användes på människor.” Detta har även tidigare källor varit inne på, men detta ger extra 

bekräftelse till påståendet. Hellqvist skriver att den äldsta betydelsen för fä är ’boskap, 

boskapsdjur och egendom’. Även Wessén (1979, s. 128) ger fä betydelsen ’boskap eller 

kreatur’. 

Fluga är inte något särskilt komplicerat ord att definiera. SAOB ger svaret att ordet 

används som ”en benämning på tvåvingade insekter av släktet Musca Lin, men det har fått en 

utvidgad användning och kan sägs till alla bevingade insekter”. En fluga kan också enligt 

denna källa vara ”något obetydligt och onyttigt”. Fsv data ger resultatet ’flygfä eller insekt’ 

som synonym till ordet med stavningen fluga. 

 

De underjordiska 

De underjordiska är mycket farliga. Boken ger aldrig någon beskrivning av dem och ingen 

möter dem heller, men man hör dem. ”Hon visste att de brukade komma upp i skogen från 

sina mörka djup bara när det var dimma. Aldrig hade hon mött någon av det folket, men ändå 

ville hon nu följa dem vart det än bar.” (Lindgren, s. 60). De lockar människorna med sin sång 

och inte många kan stå emot. Birk ropar till Ronja: ”Låter du locka dig av de underjordiska, så 
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är du förlorad, det vet du!” (Lindgren, s. 60). Ingen vet vad som händer om man lockas dit 

eftersom ingen har återkommit från underjorden.  

Begreppet de underjordiska omtalas inte i de källor som konsulterats. Sökningen blir 

därför på underjord. SAOL beskriver underjorden som ett ’dödsrike’, ’ett rike under 

markytan’. Palmér och Friedländer ger i Ord för ord (1960) exemplen ’underjorden’,’ jordens 

innandöme’ eller ’avgrunden’. De föreslår att söka vidare i boken på ordet dödsrike. Detta ger 

resultatet ’dödens rike’, ’dödsskuggans dal’, ’skuggornas värld eller rike’ och ’helvetet’.  

 

Skumtroll 

Skumtrollen är mycket mystiska. ”Hon såg några skumtroll dansa i månskenet uppe på en 

bergsknalle. Det gjorde de bara månskensnätter hade Skalle-Per sagt […] En underlig dans 

var det de höll på med. Mycket stillsamt och klumpigt vaggade de runt, och de brummade 

också så underlig […] det hon nu hörde som lät så uråldrigt och sorgesamt.” (s. 142). De är 

inte farliga, utan verkar vara varelser endast påhittade för stämningens skull.  

Enligt SAOB kan en person som är skum vara ’obemärkt’, ’ringa’ eller ’oansenlig’. Detta 

passar väl in på skumtrollets beskrivning. Vid sökning i  Fsv data blir resultatet ’mörker’ och 

’skymning’. Hellqvist nämner att i diverse dialekter kan skum betyda ’skymning’ eller 

’mörker’. I nusvenska kan det även användas för’ töcken’, tillägger han.  

SAOB börjar med den allmänna definitionen av troll som ett ”fult, illasinnat och tjuvaktigt 

väsen med övernaturlig förmåga som enligt folktron håller till i skog, berg eller i ett jordhål.” 

SAOB ger även betydelsen ”fantasifigur som har (viss) likhet med troll men saknar dess 

skrämmande egenskaper”.  Troll, med stavningen trol, finns även i Fsv data, med den vanliga 

erkända betydelsen. I Hellqvist nämns troll som en ”stor spöklik varelse”, eller ”en grovt 

byggd man”. 

 

Far åt pipsvängen! 

Uttrycket ”far åt pipsvängen!” används frekvent i boken. Alla karaktärer använder det på 

olika sätt. Ibland skriker de det i pur ilska, ibland som ett förvånat utrop och någon gång sägs 

det helt sakligt. Det är en slags eufemism för ”dra åt helvete” och används i alla möjliga 

situationer. Just Ronja upprepar det förhållandevis ofta.  

Frasen har fått ett stort genomslag i det svenska språket. Många svenskar använder den, 

eller känner i alla fall till vad den betyder. Frågan är således varifrån denna annorlunda 

sammansättning, pipsvängen, kommer. Finns den i någon dialekt? Kan Astrid Lindgren ha 

hört det som liten? Eller är det ett uttryck direkt ur hennes fantasi? 
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Vid sökning på pipsvängen i SAOL (2014) blir resultatet att när något går åt pipsvängen, 

”misslyckas man helt”. Detta verkar vara det enda resultatet som går att få på detta ord vid 

sökning i de aktuella källorna.  

Ordet är svårt att dela upp på något naturligt vis som de tidigare orden, eftersom det är en 

så tydlig fras som ska sitta ihop för att betydelsen ska vara intakt. 

 

4.1.2 Orden i översättningarna 

4.1.2.1 Norska 
För att gå igenom den norska översättningen av de nybildade orden har undersökningen gjorts 

både i Bokmålsordboka och Nynorskordboka internetupplagan. Uppsatsen tittar alltså  både på 

bokmål och nynorsk, trots att den norska upplagan av Ronja Rövardotter, ur vilken orden 

tagits, är skriven på bokmål. Precis som i det svenska resultatet visade det sig att 

nyordbildningarna inte fanns med i någon av ordböckerna. Därför har även de norska orden 

delats upp. 

 

Villvette 

Villvette är den norska översättningen av ordet vildvittra. 

Förleden vill ger exemplet ’ostyrlig’ på bokmål. På både bokmål och nynorsk finns 

resultatet att ’något som lever eller växer i fritt tillstånd’ klassas som vill. Ordet kan också på 

båda skriftspråken vara en beteckning på något ’planlöst eller meningslöst’. Vill är 

följaktligen exakt samma ord som det svenska vild, också med samma ursprung och 

betydelse. 

Resultatet av sökningen på vette i Bokmålsordboka blir ”i folketroen: overnaturlig vesen 

eller ånd som holder til i nærheten av menneskene eller ute i naturen”
1
. En svensk 

etymologisk motsvarighet är vätte (jämför SAOB vätte), som även var ett av förslagen i den 

svenska undersökningen av vittra. 

 

Erkemikkel 

Erkemikkel är en direktöversättning från det svenska ärkemickel.  

Erke är en orddel som på bokmål betecknar den förste i en viss grupp, så som erkeengel. 

Det kan även användas i ord som erkefiende (BoB). På nynorsk nämns endast den 

förstärkande funktionen som ’den värste av sitt slag’, exempelvis erkedum (NoB). 

                                                           
1
 Övernaturligt väsen eller ande som håller till i närheten av människor eller i naturen.  
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Ordet mikkel har liksom den svenska motsvarigheten betydelsen ’ett skämtsamt namn på 

räven’ på både bokmål och nynorsk. En annan betydelse som nämns är att det kan användas 

’nedsättande om människor i sammansättning’, det blir till exempel dåsemikkel, ett ord för en 

riktigt dum person (BoB/NoB). 

 

Grådverg 

Grådverg är en direktöversättning från svenska till norska.  

Vid sökning på ordet grå blir resultatet ’färglös och trist’ på bokmål (BoB) och något som 

’inte är spännande, färglöst och enformigt’ på nynorsk. Det nynorska resultatet visar också 

uttrycket gammal och grå, som ju är vanligt i svenska också (NoB). 

Ordet dverg betyder både på nynorsk och bokmål ’underjordisk skapelse inom folktron’ 

(BoB/NoB). Det är motsvarande betydelse i den svenska folktrons dvärg (SAOB).  

 

Huldretusse 

Ordet rumpnisse är mycket omgjort vid översättningen till norska. Ingen av de två svenska 

ordleden är kvar och den humoristiska förleden är helt borttagen.  

Orddelen huldre- är i grundform hulder. Ordet hulder får flera resultat både på bokmål och 

nynorsk. På bokmål finns till exempel förklaringen ”vette med kuhale som holder til i berg og 

hauger”
2
 (BoB) och på nynorsk är resultatet snarlikt ”vent kvinneleg vette med kurove som 

held til i berg og hauga”
3
 (NoB). Man skulle alltså kunna jämföra den norska huldern med det 

svenska skogsrået, som är ett vackert kvinnligt väsen med kosvans (jämför SAOB huldra).  

En tusse är ett ’underjordiskt väsen’ eller i norrönt troll eller jätte (BoB). Här finns även 

resultatet ”underjordisk vesen av hunkjønn, till exempel hulder”
4
. På nynorsk blir resultatet 

’underjordisk vätte’ med exemplen bergtuss och haugtuss. Även här nämns den norröna 

betydelsen troll eller jätte, med exemplet rimtuss (NoB). Etymologiskt motsvarar det 

svenskans turs, som också har betydelsen troll eller jätte. Uttalet tusse finns även i svensk 

dialekt (SAOB). Betydelsen ”pusling” nämns också i det nynorska resultatet (NoB). 

 

Klegg, kleggetanker 

Vid översättningen av fäfluga och fäflugetankar har den norska översättaren helt översatt 

ordet fäfluga till den norska motsvarigheten klegg. 

                                                           
2
 Vätte med kosvans som håller till i berg och kullar. 

3
 Vacker kvinnlig vätte med kosvans som håller till i berg och kullar. 

4
 Underjordiskt väsen av honkön till exempel huldra. 
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Klegg beskrivs i BoB som en ’stor tvåvingad insekt som sticks’. Det brukar användas ihop 

med fluer; ”fluer og klegg”
5
. Det skulle kunna översättas till svenskans broms. Samma 

betydelse ges i NoB. Båda ger även exemplet att ett klegg inte vill låta en vara ifred, vilket ju 

är en viktig del i den svenska motsvarigheten i Ronja Rövardotter.  

Tanker är det norska ordet för tankar (BoB/NoB).  

 

De underjordiske 

Detta är en direkt överföring av Astrid Lindgrens begrepp till norskan. BoB ger flera förslag i 

sitt resultat. För det första betecknar det ’något som är underjorda’, men resultatet visar också 

flera olika användningar av begreppet de underjordiska enligt folktron: en bytting var ’ett 

vanskapt barn som man trodde att de underjordiska hade lagt dit istället för ett människobarn’, 

huldrebuskap var ’boskap man trodde tillhörde de underjordiska’ och ett huldreeventyr var en 

’sägen om de underjordiska’. Det var alltså huldrefolket som var de underjordiska i den 

norska folktron. NoB tar endast upp betydelsen underjorda, ’något som är under jorden’. 

 

Mørketroll 

Skumtrollen har i norskan fått byta namn till mørketroll. Detta är förhållandevis nära i 

betydelse, men genom undersökning kan vi se vad det finns för betydelser till dessa ordleder.  

Orddelen mørke- definieras i bokmål som ’avsaknad av ljus’ eller helt enkelt skugga 

(BoB). Etymologiskt motsvarar det svenskans mörker (jämför SAOB).  

Det kan också, i bokmål, beteckna ’avsaknad av kunskap’ (BoB). På nynorska nämns 

endast ’avsaknad av ljus’ (NoB). 

Troll finns med samma definition i både bokmål och nynorsk. Det är i folktron ’ett starkt 

och farligt väsen som bor i skogen eller bergen’. Det är ofta ganska dumt och godtroende, 

människoliknande (BoB/NoB). 

 

Dra till Blokksberg! 

Det stående uttrycket far åt pipsvängen! har översatts helt för att passa in i den norska 

traditionen. Översättaren har använt sig av den norska folktron och valt att använda 

Blokksberg, dit häxorna drog på valborgsnatten (SNL). Det skulle alltså kunna jämföras med 

det svenska Blåkulla, dit vi säger att våra häxor och påskkärringar flyger vid påsk (NE). 

                                                           
5
 Flugor och bromsar. 
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Enligt SNL är Blokksberg en ’folklig benämning på flera tyska fjäll vid namn Brochen’. Det 

var hit häxorna flög på valborgsnatten för att ha gästabud med djävulen.   

 

4.1.2.2 Danska 
Sökningen efter de danska orden gjordes i Ordbog over det danske sprog(ODS) och här nedan 

följer resultaten. Orden är oftast uppdelade i förled och efterled.  

 

Skovheks 

Skovheks är den danska översättningen till vildvittra. Detta ord har, som syns, översatts helt.  

Skov betyder ’skog’ på danska (ODS). Heks har tre olika förklaringar. För det första ges 

definitionen att det är ’en kvinna som kan trolla’.  Det andra förslaget är hur man kan använda 

det som ett skällsord på gamla kvinnor. Sist kommer resultatet ”kvinde, som kan besnære, 

fordreje hovedet paa en mand”
6
 (ODS), vilket kanske skulle passa i detta sammanhang.  

 

Ærkeslyngel 

Ärkemickel har i den danska versionen översatts till ӕrkeslyngel. Förleden ärke- har således 

fått stanna, liksom i norskans version.  

Ærke- på danska är liksom i de andra språken en ’beteckning på den främste, den med 

högst ställning’ (ODS). Denna förled kan också användas nedsättande i sammansättning.  

Det danska efterledet slyngel kan betyda flera saker och de är alla nedsättande på olika sätt. 

Förslag som ’dagdrivare’, ’en person som inte gör något nyttigt med sitt liv’, ’en onyttig 

människa’, ges i ODS.   

 

Grådvӕrg 

Grådvӕrg är en direkt överföring från det svenska grådvärg.  

Grå får i ODS beskrivningen ’som är av den mörka färgen som uppstår när man blandar 

vitt och svart’. Vidare: ”I mytologi og folketro: navn paa en slags lyssky smaavӕsener 

(bjergfolk, underjordiske), der tænktes boende i høje ell. fjælde, og som særligt udmærkede 

sig som dygtige smede.”
7
 Detta är beskrivningen på efterledet dvӕrg i den använda ordboken. 

Ordet kan också i sammansättning med andra ord beteckna att något är litet, precis som 

svenskans dvärg (SAOB).  

                                                           
6
 Kvinna, som kan snärja och förvrida huvudet på en man.  

7
 I mytologi och folktro: namn på ett slags ljusskyggt småväsen (bergfolk, de underjordiska), som troddes bo i 

kullar och berg, och som särskilt utmärkte sig som duktiga smeder.  
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Rumpenisse  

Ordet rumpenisse är direkt överfört från den svenska motsvarigheten rumpnisse.  

Förleden rumpe betecknar, förskönande, ’människans bakdel’. Detta precis som det 

svenska ordet rumpa (ODS). 

Nissen var ett väsen som ’enligt folktron bodde i uthus och loft, som hjälpte gårdens 

invånare ifall han blev behandlad bra. Blev han inte det kunde han göra livet mycket jobbigt 

för dem.’ (ODS). Denna varelse liknar mycket den svenska gårdstomten, och den nisse som 

nämns i de svenska källorna (SAOB).  

 

De underjordiske 

Begreppet de underjordiske är en direkt motsvarighet till det i svenskan. I ODS finns en bra 

definition på detta begrepp: ”som hører til en verden, der tænkes at eksistere under jorden 

eller i jordens indre”
8
. Detta tyder på att traditionen med underjorden var utpräglad även i 

Danmark och i källan nämns även nisser och gnomer som de farliga boende i underjorden.  

Hesteflue, stӕdige fluetanker 

Det svenska ordet fäfluga har en dansk motsvarighet i ordet hesteflue eller hestebremse. 

Hesteflue är det ord som används i boken.  Fäflugetankar har översatts till stӕdige flutanker 

och är således då uppdelat på två ord.  

 Adjektivet stӕdig (plur. stӕdige) får beskrivningen ’att något håller hårt i sina egna idéer 

och meningar, trots att denne motarbetas av både yttre omständigheter och utsätts av press 

från andra’ (ODS). En stӕdig person är ’okuvlig och ger inte upp’. Ett bra resultat från källan 

är också ”som ikke vil lystre eller er svær at få til det om dyr”
9
.  

Flue är det danska ordet för fluga. Definitionen i ODS är att det är ’en liten flygande insekt 

som inte beskrivs tydligare’.  

 

Skyggetrold 

De svenska skumtrollen är översatta till skyggetrold. 

Skygge betyder ’skugga’ på danska och definieras bland annat av ordet siluett (da. silhouet) 

i ODS.  

                                                           
8
 Som hör till en värld som anses existera under jorden eller i jordens inre.  

9
 Som inte vill lyssna och som är svår att få till att göra det, om djur. 
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Trold får beskrivningen ”overnaturligt væsen som ifølge dansk folketro er farlig og 

fjendtligt stemt over for mennesker”
10

. Enligt folktron ser et trold ut som ’en stor, stark och 

ful människoliknande figur med stora ludna öron’. 

 

Skrub ad Hekkenfeldt til! 

Detta är den danska versionen av far åt pipsvängen! och liksom i den norska översättningen 

har den danska översättaren valt att titta på den egna danska traditionen. Hekkenfeldt är den 

plats där häxor och djävulen höll sammankomst, enligt dansk folktro. Namnet Hekkenfeldt 

kommer från vulkanen Hekla (ODS).  

I ODS finns flera förslag på hur detta uttryck används; när något gått riktigt dåligt eller 

som en beskrivning av att något är obehagligt eller negativt.  

 

 

 

  

                                                           
10

 Övernaturligt väsen som enligt dansk folktro är farligt och fientligt inställt till människor. 
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4.2 Rövarnamnen 
Astrid Lindgren har givit rövarna i Ronja Rövardotter mycket speciella namn. De låter 

spännande och annorlunda, som gjorda för denna saga. Men varifrån har namnen kommit? 

Det är vad detta avsnitt kommer att handla om. Tabell1 visar namnen: 

Tabell 2: Namnen, även på isländska 

Svenska namn Norska namn Danska namn (Isländska namn) 

Tjegge Samma som sv. Samma som sv. (Skeggi) 

Pelje Samma som sv. Samma som sv. (Pelli) 

Fjosok Samma som sv. Samma som sv. (Fnjóskur) 

Jutis Samma som sv. Samma som sv. (Bersi) 

Joen Samma som sv. Samma som sv. (Breki) 

Labbas Samma som sv. Samma som sv. (Hrappur) 

Knotas Samma som sv. Samma som sv. (Krákur) 

Turre Samma som sv. Samma som sv. (Svartur) 

Tjorm Samma som sv. Samma som sv. (Tósti) 

Sturkas Samma som sv. Samma som sv. (Styrkár) 

Lill-Klippen Vesle-Klippen Lillklippe (Litli-Skratti) 

4.2.1 De svenska originalnamnen 
Þorleifur Hauksson, som översatt Ronja Rövardotter till isländska, skriver att Astrid Lindgren 

i en tv-intervju någon gång under år 1981 ska ha sagt att rövarnamnen kommer från ortnamn 

på lapplandskartan. Hauksson blev intresserad och bestämde sig för att kontrollera om detta 

kunde stämma, genom att gå igenom ortnamnsregistret efter orter i Lappland som skulle passa 

med rövarnamnen (Hauksson 1985). Det resultat han fick har dubbelkontrollerats med hjälp 

av internetversionen av Ortnamnsregistret (http://www.sofi.se/ortnamnsregistret).  

 

- Det finns en sjö i Arjeplog, som heter Tjeggelvas och verkar vara inspiration till 

namnet Tjegge.  

- Ett fjäll i Arjeplog heter Peljats och passar då med Pelje.  

- Fjosokken är en sjö i Sorsele, självklart en inspiration till Fjosok.  

- Västra och Östra Jutis är två sjöar i Arjeplog. Detta borde vara inspiration till 

rövarnamnet Jutis.  

- Joenmukkajärvi är en sjö i Lappland, som namnet Joen mycket väl kan vara hämtat 

från.  

- En sjö i Arjeplog heter Labbas, liksom rövaren och detta är förmodligen inte någon 

slump.  

- Knotterbäcken ligger i Arvidsjaur och skulle kunna vara inspiration till namnet Knotas 

trots att det inte är särskilt tydligt.  

http://www.sofi.se/ortnamnsregistret
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- Turas är en sjö i Arjeplogs och kan förmodligen vara bakgrunden till namnet Turre. 

- Tjormajock är en bäck i Frostviken och kan mycket väl vara en del av inspirationen till 

Tjorm.  

- Namnet Sturkas kommer förmodligen från Sturkmyran som ligger i Bygdeå.  

- Namnet Lill-klippen är detsamma som på ett berg i Håsjö, Jämtland; Lillklippen. Det 

är förmodligen inte heller någon slump. 

4.2.2 Norsk och dansk översättning av namnen 
Det enda rövarnamnet som är ändrat i den norska översättningen är Lill-Klippen, som där 

heter Vesle-klippen. Detta för att vesle är det norska ordet för liten. Annars har den norska 

översättaren valt att behålla Astrid Lindgrens originalnamn, förmodligen därför att namnen 

passar lika bra in i det norska, som det svenska språket. 
I den danska översättningen har inga av de rövarnamn som nämndes ovan ändrats. Skalle-

Per har fördanskats till Skalde-Per och Lill-klippen till Lillklippe, vilket inte är särskilt stora 

förändringar. Namnen fungerar bra även i danska, eftersom språken är så pass nära släkt med 

varandra. 
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5 Diskussion 
Nedan följer en diskussion av de undersökta ordens resultat. Här diskuteras även namnen och 

översättningen i stort.  

5.1 Vildvittra 
En vittra är ett övernaturligt och ondsint väsen som bor under jorden. Ronja Rövardotters 

version av vittra är dessutom vild, eftersom det är den förleden som oftast används. Ibland 

används även förleden grym, vilket då tyder på grymhet och ondska (SAOB). Flera svenska 

källor pekar på skogsrået, som tydligen på några dialekter kallas vittra. Skogsrået var den 

vackra skogsfrun som kunde lura med sig människor ut i skogen och mörda dem. Att 

skogsrået var vackert och farligt passar väl in på Astrid Lindgrens vildvittra. Viktigt att tänka 

på när det gäller vildvittrorna i Ronja Rövardotter, är att de faktiskt aldrig blir särskilt väl 

beskrivna. Detta är också något som de har gemensamt med de flesta av de olika väsen som 

lever i Mattisskogen. Därför skulle man, utan att se på bokens illustrationer av Ilon Wikland 

på fåglar med kvinnoansikten, kunna tänka sig vildvittran på många olika sätt. Den norska 

översättningen villvette är en förnorskning av det svenska ordet och den har behållit 

betydelsen tydligt. Det är en varelse som lever vilt i naturen och är, likt den svenska 

vildvittran, en slags vätte. Det danska ordet skovheks, däremot, är helt förändrat i 

översättningen. Den danska motsvarigheten till det svenska ordet, da.vӕtte, verkar inte vara 

tillräckligt allmänt för att kunna användas. Förleden skov, eller skog på svenska, är intressant 

ur ett översättarperspektiv. I originalversionen nämns aldrig var vildvittrorna bor, förutom när 

en vittra utropar ”Arbeta ska du få göra! Hos oss i bergen! Tills blodet rinner! Annars river vi 

dig, annars klöser vi dig!” (Lindgren, s. 74). Detta är den enda ledtråden vi får om var de bor. 

Ändå väljer den danska översättaren att döpa vildvittrorna, något oväntat, till ”skogshäxa”, 

kanske för att boken faktiskt bara utspelar sig i skogen och inga fler berg nämns.  

5.2 Ärkemickel 
En ärkemickel betyder ungefär en listig och slug man, likt Mickel Räv, av den högsta rangen. 

Det är en man som tagit listighet och tjuvaktighet till en ny nivå. Tillmälet blir en tydlig 

beskrivning på vad Mattis tycker om Borka. För att kunna bosätta sig i norrborgen i hemlighet 

måste ju Borka vara en riktig ärkemickel. Den norska motsvarigheten erkemikkel är en direkt 

överförd nyordbildning till norskan. Erkemikkel på norska är, liksom på svenska, inte något 

trevligt tillmäle. I den danska översättningen har man valt att översätta ordet till ӕrkeslyngel.  

En ӕrkeslyngel är en dagdrivare eller onyttig människa av den allra högsta rangen. Den är helt 
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enkelt den värsta slyngeln (slyngel finns ju på svenska också) som finns. Ærke har fått stanna, 

precis som i de andra språken. Frågan här är varför den danska översättaren inte väljer att 

använda sig av mickel. Ordet mikkel finns faktiskt med i ODS, som en skämtsam benämning 

på räven, precis som i norska och svenska. Anledningen skulle kunna vara att översättaren 

tycker att det ordet inte är tillräckligt utbrett och allmängiltigt för att kunna tas med i denna 

ungdomsbok.  

5.3 Grådvärg 
Denna varelse är ett väsen som bor under jorden. Grådvärgarna är ovänliga och höljda i 

dunkel. Kanske är det därför som vi inte får någon tydlig beskrivning på dem. De känns små 

och irriterande, men ändå farliga och respektingivande. Både den norska och den danska 

översättaren har valt att direktöversätta grådvärg till respektive språk och det blir då grådverg 

och grådvӕrg. Adjektivet grå har ungefär samma betydelse och konnotationer i de tre 

språken; det är dunkelt, färglöst och trist. Även beskrivningen ’gammal’ nämns i ordböcker 

för alla tre språken. Dvärg har också samma betydelse. Grådvärg borde således vara ett ord 

som var enkelt att ta över direkt till de andra språken. Kanske för att det trots allt låter som ett 

ord som borde finnas. Detta nämner Hauksson i sin artikel, han skriver att ordet passar så bra 

in i isländskan att det var en aning förvånande att det inte redan fanns i folktron (Hauksson 

1985, s.40).  

5.4 Rumpnisse 
Rumpnissen borde, efter resultatet i undersökningen, vara en mystisk varelse med 

framträdande bakre parti, eller med en tydlig svans. Definitionen av nisse som någon slags 

gårdstomte passar inte till denna varelse eftersom rumpnissen bor i skogen och inte verkar bry 

sig särskilt mycket om människorna. Det kan tyckas att beskrivningen av rumpnissarna är lite 

obestämd och det vore inte så konstigt, eftersom Astrid Lindgren inte beskriver dem särskilt 

mycket. Ordet är nog ett av de mest uppskattade av barn, på grund av den komiska 

sammansättningen med rumpa. Även deras språk och uppenbarelse är mycket uppskattat hos 

både barn och vuxna. De är inte särskilt farliga, men likt andra varelser i skogen blir de det 

om de upprörs eller om man visar rädsla för dem. Den norska översättningen av rumpnisse är 

intressant. Hela ordet har bytts ut och en rumpnisse kallas där huldretusse. Ordet tusse 

förklaras i norska ordböcker bl.a. med ”huldre” och ordet huldretusse ser därför ut som en 

sammansättning av två ord som båda betyder hulder, dvs. vätte på svenska. Man kan fundera 

över varför inte förleden rump- fick stanna kvar, då rumpa på norska faktiskt är rumpe. 

Kanske översättaren tyckte att stämningen skulle försvinna med det ordet, vilket ju kan vara 
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en farhåga. Den danska översättaren har däremot valt att översätta direkt och kallar varelserna 

rumpenisser. Liksom i den svenska definitionen, är en nisse en slags gårdstomte och som 

redan nämnts passar detta inte med varelsens beskrivning i Ronja Rövardotter.  

5.5 Fäfluga, fäflugetankar 
Det framgår av de svenska ordböckerna som använts att fä är en mycket gammal beteckning 

på kreatur eller boskap och att en fluga är helt enkelt en fluga. Enligt Nationalencyklopedin 

(NE) är fäfluga ett annat namn på insektsarten fäbroms. Det är tydligt att det handlar om 

sådana flugor som finns runt boskap och surrar runt dem. En annan tolkning skulle kunna vara 

att det handlar om den andra och mer negativt laddade betydelsen i ordet fä, nämligen en dum 

och obildbar människa, men detta är dock mindre sannolikt.  

Vi vet alla att flugor inte är särskilt roliga när de får för sig att surra runt ens huvud. En 

fäflugetanke är följaktligen en tanke som är som en fäfluga, de vill säga som stör och surrar 

runt utan att lämna oss i fred.  

Den norska översättaren väljer att översätta detta till kleggetanke. Klegg eller kuklegg är 

den norska motsvarigheten till svenskans fäfluga eller fäbroms (SNL). Det handlar alltså om 

precis samma insekt. Intressant är att svenskan och norskan, som annars brukar ligga varandra 

nära, här använder helt olika ord. Klegg i sammansättning med tanker blir en tydlig norsk 

översättning av det svenska ordet.  

I den danska översättningen finns ordet fluga eller da. flue kvar och dessa tankar kallas för 

stӕdige fluetanker. De är alltså okuvliga, eller kanske är en bättre svensk översättning envisa, 

flugtankar. Det är intressant att det mycket gamla svenska ordet fä inte verkar finnas i danska 

i sammansättning med fluga, även om svenskan och danskan varit så pass nära varandra i 

historien. Istället har ordet fått förleden heste-, vilket är en logisk och förståelig skillnad. Det 

surrar flugor både runt fä och hästar. Sedan kan man också fundera på vad som läggs in i 

betydelsen fä, kan hästar räknas in? Förmodligen inte idag, men det skulle kunna ligga något i 

det från tidigare epoker.   

5.6 De underjordiska 
De underjordiska är inte en nyordbildning av Astrid Lindgren, utan ett begrepp inom folktron. 

Resultatet av sökningen på de underjordiska i källorna är inte helt tydligt, men det är i detta 

fall viktigt att tänka tillbaka på de tidigare resultaten. Många av de varelser och fenomen som 

Astrid Lindgren valt att ha med, har sin boning under jord enligt folktron. Om Lindgren 

menar att just hennes varelser gör det också eller om de konstruktionerna lever på ett eget sätt, 

vet vi inte. Det är ju också så att dessa de underjordiska bara kommer fram under dimma och 
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inte syns och det verkar finnas en anledning till detta. Det är ett bra sätt att bygga upp 

fantasistämningen i boken. Genom resultatet av sökningen i de norska källorna, kan vi se att 

det är huldrorna som bor i underjorden i Norge. Detta är mycket tydligare än i den svenska 

versionen. Därför har nog översättaren valt att bara överföra begreppet till den norska 

upplagan, vilket ju blev smidigt eftersom de underjordiske redan verkar vara väl etablerade i 

den norska folktron. Traditionen med de underjordiske verkar utbredd även i dansk folktro 

efter en titt på resultatet av denna sökning. Både norskan och danskan använder samma 

begrepp som svenskan, vilket förmodligen beror på att det är så pass väletablerat i hela 

norden.  

5.7 Skumtroll 
Skumtrollet borde enligt uppsatsens undersökningar vara en väldigt diffus figur. 

Beskrivningen av troll i SAOB, som fula, illasinnade och tjuvaktiga med mera, passar inte alls 

in på Astrid Lindgrens skumtroll, eftersom de inte verkar vilja någon något ont. Däremot är 

betydelsen i skum ganska passande, det vill säga svag, matt, obskyr med mera. Varelsen 

skumtroll är nämligen sådan. Det är inte någon varelse som tar särskilt stor roll i boken. Både 

den danska och den norska översättaren har valt att behålla efterleden troll, medan förleden 

ändrats. Inte heller definitionen av trol respektive trold i de norska och danska källorna, 

passar som beskrivning på denna varelse. Det norska mørketroll är mycket likt den svenska 

motsvarigheten, om man utgår ifrån betydelsen ’dimma’ för norskans mørke. Det är ett troll 

som är lite diffust, som vi inte vet så mycket om. Den danska versionen av varelsen kallas 

skyggetrold och är alltså ett troll som lever i skuggan. Skum, mørke och skygge är alla ord för 

något oklart och otydligt, precis som detta troll. Intressant är även att både den norska och den 

danska översättaren valt att översätta skum till ord för skugga.  

5.8 Far åt pipsvängen! 
Slutsatsen som borde dras om denna viktiga fras är kanske att den helt och hållet kommer från 

Astrid Lindgrens fantasi. Vi kan inte spåra någon inspiration eller liknande, utan får 

förmodligen nöja oss med att det är ett användbart uttryck som, trots den oklara bakgrunden, 

har en väldigt tydlig betydelse. Uttrycket ”går åt pipan” skulle också kunna vara en inspiration 

till detta, men det är som sagt inget vi kan veta. Frasen kan ha använts av någon under 

författarens liv och hon kan självklart ha fått inspiration av andra kraftuttryck, men det är inte 

något som går att ta reda på i denna undersökning. Den norska översättaren har valt att helt 

ändra uttrycket till dra till Blokksberg! Detta skulle på svenska betyda ungefär ’dra till 

Blåkulla!’. Det borde då vara ett mycket mera kulturellt förankrat uttryck i Norge än vad far 
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åt pipsvängen! var i Sverige när Astrid Lindgren skrev boken och hittade på ordet ur sin egen 

fantasi. Även den danska översättaren har valt att förankra sitt uttryck i den danska folktron 

och använder översättningen skrub ad Hekkenfeldt til!, som är den danska motsvarigheten till 

det svenska Blåkulla och det norska Blokksberg. Det är mycket intressant att både danskan 

och norskan har använt sig av detta folktrorelaterade begrepp, när den svenska versionen är 

tagen helt från fantasin. Varför väljer översättarna att göra på detta sätt? Kanske är det enklare 

att ta något etablerat istället för att hitta på direkt ur fantasi, särskilt som det säkert kan vara 

tidsbrist vid översättning av en ny barnbok. Far åt pipsvängen är förmodligen också ett ord 

som är väldigt svårt att översätta direkt. Då är det troligen lättare att fortsätta på spåret med 

folktron och använda sig av motsvarigheten till Blåkulla. Anledningen till att far åt 

pipsvängen fungerade så bra i originalet var förmodligen just det att det var helt nytt, men 

också att det ändå aldrig var svårt att förstå vad som menades med det.  Nu är det ett mer eller 

mindre självklart uttryck i språket. 

5.9 Namnen 
Astrid Lindgren använde sig av ortnamn i Lappland för att hitta på sina annorlunda 

rövarnamn. Detta är ett mycket intressant och kreativt sätt att arbeta. Varför översätter då inte 

den norska eller danska översättaren dem? Förmodligen handlar det om att språken och 

kulturerna är tillräckligt nära varandra och då även namntraditionerna. Sedan är det nog också 

ett ganska tidskrävande arbete att hitta på helt nya namn, som också ska låta bra i par och 

verka mystiska och rövaraktiga.  

5.10 Översättning av Ronja Rövardotter 
Översättningen av svenska till norska och danska kan vara både ganska enkelt och väldigt 

svårt, har jag märkt i denna undersökning. Vissa ord och uttryck existerar i hela Norden och 

verkar inte behöva någon vidare förändring. Till exempel så har de tre länderna en liknande 

namntradition och översättaren behöver inte, likt den isländske översättaren, hitta på namn 

som passar. Andra ord och företeelser väljer man att översätta helt. Detta kan vara för att de 

ska passa bättre in i respektive lands kultur och folktro som faktiskt kan skilja mellan den 

svenska, norska och danska. Om de två översättarna använt sig av någon särskild strategi vid 

översättningen, är svårt att se på bara dessa åtta ord. Något som kan sägas är att det är tydligt 

att de har ansträngt sig för att skapa eller ändra ord för att passa bättre i den egna kulturen och 

det egna språket. De har behövt undersöka vad Lindgrens ord betyder och sedan göra valet att 

antingen översätta ordet direkt, ändra en del av det eller helt välja ett annat ord för att göra en 

tydlig översättning.  
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6 Sammanfattning 
Denna uppsats har undersökt åtta nyordbildningar i Astrid Lindgrens barn- och ungdomsbok 

Ronja Rövardotter (1981). De är alla ord som på något vis sticker ut i texten och hjälper till 

att skapa en mystisk stämning. 

Eftersom just dessa ord är så pass kulturellt betingade och på många sätt hör ihop med 

folktron, har uppsatsen även undersökt hur den norska och den danska översättaren valt att 

lösa översättningen av dem. 

Många intressanta resultat har kommit fram i undersökningen. Exempelvis visade det sig 

att Astrid Lindgren gärna använde sig av redan existerande ord och fenomen i folktron, såsom 

troll och vittra. Samtidigt har hon gjort en helt ny sammansättning av den här gamla 

företeelsen, när hon till exempel skapade vildvittra, skumtroll och grådvärg.  

Översättarna har ofta tagit över ordet direkt till sitt eget språk. Ibland har de bytt ut en del 

av ordet och ibland hela. Detta har förmodligen inte visat på att vissa ord inte finns i språket, 

för de flesta gör faktiskt det, utan på hur översättaren bedömer kännedomen för ordet. När den 

danska översättaren väljer att översätta mickel till slyngel verkar hon ha gjort någon slags 

bedömning av hur pass känt ordet mikkel är i Danmark och kommit fram till att med ordet 

slyngel skulle läsarna lättare kunna förstå precis vad som menas.  

En mindre del i uppsatsen undersöker de speciella namnen som Astrid Lindgren givit sina 

rövare. Genom en artikel av den isländske översättaren Þorleifur Hauksson framgick det att 

namnen kommer från ortnamn på Lapplandskartan. Undersökningen blev således att genom 

att söka i ortnamnsregistret se om detta kunde stämma, vilket det gjorde.  

Den här uppsatsen har alltså först och främst handlat om att söka i olika ordböcker och 

lexikon, både svenska, norska och danska. De flesta av orden har fått delas upp på grund av 

att de i sin helhet inte gick att hitta. Genom dessa sökningar ha en del slutsatser dragits om hur 

Astrid Lindgren kan ha tänkt, hur översättarna förmodligen tagit sig an orden och vilket 

spännande, men förmodligen svårt, arbete det måste ha varit att översätta denna vackra saga.  
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Bilaga 1: Ordförteckning 

Svenska 
Vildvittra 

Ärkemickel 

Grådvärg 

Rumpnisse 

Fäfluga, fäflugetankar 

De underjordiska 

Skumtroll 

Far åt pipsvängen 

(Lindgren 1981) 

Norska 
Villvette 

Erkemikkel 

Grådvӕrg 

Huldretusse 

Klegg, kleggetanker 

De underjordiske 

Mørketroll 

Dra til Blokksberg 

(Tenfjord 1981) 

Danska 
Skovheks 

Ærkeslyngel 

Grådvӕrg 

Rumpenisse 

Stӕdige fluetanker 

De underjordiske 

Skyggetrold 

Skrub ad Hekkenfeldt til 

(Bodenhoff 2007)

 


