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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är för det första att ta reda på förekomsten i Norden, särskilt på 

Island, av romanska lånord i de översatta riddarsagorna och för det andra att belysa vad som 

betydelsemässigt har hänt med dessa ord, under de många åren de har varit kända på 

Island. Uppsatsen bygger på en lista över romanska lånord i Fischers Die Lehnwörter des 

Altwestnordischen (1909). Lånordens förekomst undersöks med hjälp av både historiska och 

samtida ordböcker, samt en enkät. Den semantiska förändringen som dessa ord eventuellt 

har genomgått undersöks med hjälp av ordböcker och Gustav Sterns teori om 

betydelseförändring. 

Isländska anses ofta vara ett rent germanskt språk som har varit fritt från främmande 

påverkan. Ändå har språket haft kontakter med olika främmande språk, och dessa har 

lämnat sina spår. Undersökningens resultat visar för det första att ungefär hälften av de 

romanska lånord som Fischer identifierade i riddarsagorna har behållits. Påfallande är att 

isländska har behållit fler av dessa lånord än de andra nordiska språken, särskilt norska. 

Detta kan förklaras med att dessa riddarsagor har varit, och är, mycket populära på Island, 

medan de till stor del glömdes bort i Skandinavien. Markant är även att färöiskan visar större 

likheter med isländskan än de andra nordiska språken.  

För det andra tydliggör resultatet att dessa lånord har en säker ställning i språket. De 

används mest av äldre och välutbildade personer, men skillnaderna är begränsade, och 

orden är väl spridda över de undersökta samhällsgrupperna.  

För det tredje visar undersökningen att dessa lånord i hög utsträckning kan ha 

förändrats i betydelse, vilket kan förklaras av att orden används i nya kontexter. 

 

Nyckelord: översatta riddarsagor, romanska lånord, semantisk förändring 
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1 Inledning 

”Björn á Skarðsá segir, að treya hafi nafn af tres (þrír), því hún sé þriðja klæði.” ’Björn på 

Skardså säger att ordet tröja kommer från tre, eftersom detta är det tredje klädesplagget.’1 

Så börjar Páll Vídalín Jónsson sin analys av ordet treyja. Sedan förkastar han Björns förklaring 

och föreslår sin egen etymologi, nämligen att ordet treyja kommer från latinets thorax, vilket 

betyder bröstkorg.2 (Jónsson 1854:555) Även om Vídalín Jónsson var på rätt väg, anses idag 

också denna analys vara fel. Troligtvis kommer ordet från det medellågtyska eller 

fornfranska troye/troie, kort tunika (Íslensk orðsifjabók). 

Både Björn á Skarðsá (†1655, lagrättsman och annalförfattare) och Jónsson var 

medvetna om att det fanns lånord även i det isolerade isländska språket. De griper nämligen 

till latin för att förklara ordets ursprung. Latinet är känt som ett mycket inflytelserikt språk, 

och det är inte överraskande att man griper till det i en etymologisk förklaring. Detta språk 

har nämligen tack vare kristendomen och vetenskapen lämnat sina spår i många europeiska 

språk. Även i modern tid tänker många på latin (idag kanske snarare engelska) när det talas 

om lånord. Ändå var det inte det enda språket som Islands befolkning har kommit i kontakt 

med. Exemplet visar att inte bara latin, utan även fornfranska och medellågtyska anses idag 

som möjliga källspråk för isländskans lånord. Detta är ett faktum som många glömmer. 

Isländskan betraktas ibland som ett rent germanskt språk, fritt från främmande påverkan. 

Argument för detta är bland annat att språket talas på en ö, isolerad från resten av världen 

och att befolkningen är känd för sina puristiska insatser, där de få lånord som finns skulle ha 

arbetats bort. Isoleringen var emellertid inte fullständig, och purismen inte lika 

genomgående som det kan verka. Det finns i isländskan, lite bortglömt som exemplet visar, 

inte bara lånord från latin men även från andra språk som t.ex. tyska och franska. 

Det är sådana ”hemliga lånord” som min uppsats behandlar, inte hemliga i den 

meningen att de behöver vara försvunna ur bruket, men därför att deras främmande 

ursprung har glömts av många. I fornvästnordiska översatta riddarsagor3 som t.ex. Flóress 

saga ok Blankiflúr finns det nämligen en betydande mängd lånord, bland annat från 

romanska språk. Många av dessa blev spridda i språket, och används fortfarande idag; 

populära exempel är kurteis ’artig’, burtreið ’dust’, dubba bl.a. ’dubba till riddare’, men även 

ord som fól ’idiot’, kumpánn (kumpáni) ’kamrat’ och kær ’kär’. 

I samband med den populära tanken att det isländska språket fram till idag har behållit 

någon typ av urform, är det intressant att titta på vad som har hänt med dessa romanska 

lånord. Har de arbetats bort av språkpurister, glömdes de eller är de fortfarande i bruk? Det 

är även intressant att se vilken ställning dessa ord har i de andra skandinaviska språken. Har 

de fler av dessa lånord kvar eller färre? Utöver lånordens existens kan man även undra över 

                                                      
1
 Min översättning 

2
 Vídalín Jónsson föddes 1667, han studerade bl. a. i Köpenhamn, och blev lagman år 1705. Tillsammans med 

Árni Magnússon åkte han genom island under 1700-talets första decennium.  Han författade bland annat 
texten där citatet hämtades: Skýringar yfir fornyrði lögbókar þeirrar, er Jónsbók kallast. Denna text trycktes 
1854 av Hið íslenzka bókmentafélag ’det isländska litteratursällskapet’. Där tydliggör Vídalín svårförståeliga 
begrepp som finns i Jónsbók, den isländska lagen som av kung Magnus lagaböter ordnades under 1200-talet. 
3
 Begreppet översatta riddarsagor förklarar jag närmare under bakgrundskapitlet. 
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deras betydelse, har den förändrats eller betyder orden fortfarande samma sak som när de 

lånades in? 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är för det första att undersöka utvecklingen och förekomsten i de 

nordiska språken, särskilt isländska, av romanska lånord som är belagda i riddarsagorna och 

för det andra att belysa vad som betydelsemässigt har hänt med dessa ord under de många 

åren de har varit kända på Island. Det skulle även vara intressant att se hur dessa ord 

morfologiskt har förändrats till form, från originalspråket till isländska, men också under 

århundradena efter inlånet. Denna frågeställning är emellertid mycket stor, och kräver en 

separat undersökning. Också en undersökning av attityderna som dagens befolkning visar till 

dessa ord skulle vara intressant, men passar inte inom den aktuella uppsatsens ramar. Den 

aktuella undersökningen av förekomst och betydelse styrs av tre konkreta frågeställningar: 

 Vilka av de ord som fanns i de översatta riddarsagorna finns kvar idag, och vem 

använder dessa? 

 Hur är ordens ställning i de andra skandinaviska språken? 

 Hur har dessa ords betydelse förändrats under århundradena? 
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2 Bakgrund 

2.1 Kontakt och flerspråkighet 

Island ligger långt ute till havs, och under medeltiden vid gränsen av den kända världen. Som 

jag påpekade ovan var landet även i detta isolerade läge dock inte oåtkomligt. För den 

medeltida befolkningen på Island fanns det möjligheter till kontakt med världen österut.  

För det första har det alltid funnits ekonomiska skäl till detta. I de isländska sagorna 

finns det många berättelser om både att norrmän åker till Island och islänningar till Norge. 

Även om det råder oenighet om sagornas historicitet, är det sannolikt att sådana 

kontakttillfällen förekom regelbundet. Handelsmän åkte oftast till Island under sommaren 

och tillbringade vintermånaderna där medan de sålde sina varor. Det hände emellertid också 

att de seglade dit och tillbaka till Norge under samma sommar (Jóhannesson 1969:272 ). 

Även om antalet köpmän kan ha varit begränsat, var kontakterna starka i och med att de 

bodde bland islänningarna under vintermånaderna. Gizurarsáttmáli, ett avtal mellan Norge 

och Island från 1262, visar att antalet skepp som varje år seglade till Island måste ha varit 

omkring sex. Antalet var emellertid växlande, år 1118 kom det t.ex. 35 skepp från Norge till 

Island (Jóhannesson 1969:274). I Naboer i Nordatlanten (Thór et al. 2012:93) påpekas det 

emellertid att handeln med Island minskade under 1100- och 1200-talen, i och med att 

Bergens handelskontakter med Färöarna och Shetlandsöarna blev bättre.4 Ändå bidrog de 

många kontakterna till att fornvästnordiskan inte var splittrad i en separat isländska och 

norska, utan att det hellre kan talas om ett dialektkontinuum från öst till väst. Särskilt vad 

gäller den litterära världen kan Island och Norge ses som en gemenskap, med sitt centrum i 

Bergen (Lomheim 1918:518). Inflytandet från främmande språk var emellertid begränsat 

under de första århundradena. Även om vikingarna seglade vida över den då kända världen, 

hittade endast få lånord sin väg in i språket. Detta förändrades först under 1000-talet 

(Óskarsson 2003:17).  

För det andra fanns det efter införandet av kristendomen, tidigt på 1000-talet, också nya 

skäl till språkliga kontakter med resten av Europa. I sin avhandling beskriver Veturliði 

Óskarsson (2003) denna period som den första stora vågen av lånord i det isländska språket. 

Ett exempel på sådana nya kontakter finns i Hungrvaka, en biskopssaga skriven kring 1200 

(Kalinke 1983:857). Den berättar bland annat om hur iriska, engelska och saxiska biskopar 

reste till Island och vistades där under längre tid. Utöver detta nämner Marianne Kalinke i 

”The Foreign Language Requirement in Medieval Icelandic Romance” (1983:857) också 

många isländska klerker som reser till kontinenten. Den mytomspunne Sæmundr Sigfússon 

studerade t.ex. i Tyskland eller Frankrike, biskop Ísleifr Gizurarson studerade i Herford 

(Tyskland) och biskop Þorlákr Þórhallsson studerade i både Paris och Lincoln. Kristendomen 

medförde utöver dessa kontakttillfällen också införandet av en ny skrifttradition, där latinska 

texter översattes till isländska. Bland dessa texter finns ett sort antal berättelser om heliga 

                                                      
4
 Detta står emellertid i kontrast med Orri Vésteinssons artikel ”Archaeology of Ecology and Society”, där han 

påpekar att arkeologiska fynd på Island visar att befolkningen har blivit rikare.   
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män och kvinnor, så kallade Heilagra manna sögur. Dessa anses vara ”lingvistiskt rena” men 

Guðrún Kvaran (2002:528) påpekar att det finns lånord redan här.  

För det tredje uppstod det under 1200-talet genom Hansaförbundet i Nordtyskland nya 

kontakter. Handelsvakuumet som vikingarna lämnade efter sig fylldes av nordtyskarna som 

dessutom hade ny teknologi, till exempel förbättrade skepp, till sitt förfogande. Den lågtyska 

dialekten som var dessa handelsmäns modersmål blev snart känd över hela Norden. Även 

om dess inflytande på de östnordiska språken var större än på isländskan, lånade även 

islänningarna många ord från dem. Detta beskrivs av Óskarsson som den andra vågen av 

lånord i språket (Óskarsson 2003:18). Hur kontakterna mellan de lågtyska handelsmännen 

och befolkningen i Norden kan ha sett ut har besvarats på två olika sätt. Å ena sidan 

argumenterar den tyske språkvetaren Kurt Braunmüller för det som han kallar receptiv 

multilingualism, där två samtalspartner skulle ha talat var sitt eget språk, den ena en 

skandinavisk dialekt, den andra lågtyska (Braunmüller 2002:1036). Å andra sidan pekar Alaric 

Hall på en berättelse i den isländska biskopssagan Laurentíus saga, som beskriver hur Jón 

Flæmingi, en lärd flamlänning, försöker att lära sig norrönt i slutet av 1200-talet, och möter 

många problem på grund av sin bristande kunskap. Denna anekdotiska källa tyder alltså på 

att språksituationen vid den tiden snarare återspeglar bilingualism eller egentlig 

multilingualism än Braunmüllers receptiva flerspråkighet (Hall 2013:24). De språkliga 

skillnaderna mellan lågtyska och isländska kan emellertid ha varit större än de var med de 

andra skandinaviska dialekter, vilket skulle tala för det senare kommunikationssättet. 

Tyskarna kan ha haft fler problem att förstå islänningar än t.ex. danskar. 

Vad gäller det isländska samhället har Kalinke visat på riddarsagor där man lade stor vikt 

vid språkliga kunskaper. Hon listar många hjältar som får problem på grund av bristande 

språklig kunskap, men visar också på andra, både män och kvinnor, som får beröm för sitt 

behärskande av främmande språk (Kalinke 1983:855). Även om riddarsagorna oftast utspelar 

sig i en fantastisk äventyrsvärld visar dessa texter på underliggande värderingar i samhället 

där dessa texter författades. 

För det fjärde diskuteras även två yngre vågor av språkpåverkan i Óskarsson (2003:21), 

den första från danska, den andra från engelska, vilken pågår idag. Dessa är inte relevanta 

för den aktuella undersökningen i och med att dess fokus ligger på riddarsagorna. Det 

danska inflytandet uppkom under 1400-talet, då det norska hovet flyttade till Danmark och 

åtskilliga höga officiella ämbeten upptogs av utlänningar. Samtidigt ökade även kontakterna 

med engelsmän i och med att dessa i större antal började handla med islänningarna, vilket 

dock inte accepterades av det dansk/norska hovet (Thór et al. 2012:98). Till slut blev på 

1800-talet det danska inflytandet så stort att den danske språkvetaren Rasmus Rask oroade 

sig över isländskans överlevnad (Óskarsson 2003:21) och efter andra världskriget kom det en 

växande påverkan från engelska, vilket särskilt i dagens ungdomsspråk lämnar sina spår. 

Óskarsson (2003:21) är osäker om den engelska påverkan kan bli lika stor som den lågtyska, 

men han påpekar att dagens Island i alla fall inte längre kan räkna med isolationen som 

barriär mot lånorden. 
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2.2 Riddarsagor 

Riddarsagorna hittade sin väg in i den fornvästnordiska litteraturen tack vare kung Håkon 

Håkonsons5 (1217–1263) ambition att introducera den populära franska litteraturen vid det 

norska hovet. Det finns nästan ingen information kring hur och när översättandet, generellt 

från franska, gick till, men i prologen till Tristrams saga ok Ísöndar berättas att en munk vid 

namn Robert översatte texten år 1226 på kungens begäran. Översättandet skedde i stort 

sett under 1200-talet, och ledde i sin tur till att islänningar författade hemmagjorda 

riddarsagor under 1300-talet (Kalinke 1985:321). Både översättningarna och de av dessa 

inspirerade berättelserna blev populära, särskilt på Island. Kalinke påpekar att genren var 

oerhört populär under århundraden (Kalinke 1985:349). Trots deras popularitet har 

riddarsagorna oftast framställts negativt, och forskare har länge behandlat dem som ett 

förfall från de äldre sagorna. Detta verkar inte vara en alldeles ny synpunkt i och med att 

själva manuskripten till dessa sagor ofta innehåller en ”apologia” där författaren försvarar 

sitt ämnesval. Kalinke (1985:317–318) föreslår däremot att sagorna uppvärderas. De är 

viktiga bl.a. i och med att dessa översatta riddarsagor på Island har förblivit kända under 

århundradena. De ursprungliga berättelserna på kontinenten glömdes däremot bort och 

återupptäcktes i modern tid. På Island råder fortfarande ett inte enbart akademiskt intresse 

för sagorna, också ungdomar får bekanta sig med dessa, texter ur t.ex. Mírmanns saga och 

Flóressaga og Blankiflúr finns utgivna i olika läroböcker för grundskolan och gymnasiet 

(Helgason 2009). 

Genom tiden har riddarsagorna fått olika namn. De har kallats för riddarasögur, 

lygisögur ’osanna berättelser’, märchensagas ’sagoberättelser’ och fornsögur Suðrlanda 

’gamla berättelser om länderna söderut’. Enligt Kalinke (1985:325) är det svårt att avgränsa 

dessa begrepp. Riddarasögur och fornsögur suðrlanda är de neutrala inhemska namnen för 

litteraturen. Benämningen lygisögur fanns redan under medeltiden, men återspeglar en 

skeptisk syn på sagorna, där dess fiktionalitet betonas. Det tyska begreppet märchensagas 

användes först sent på 1800-talet. Det utgör emellertid inte heller någon bra avgränsning 

eftersom begreppet är vagt och kan beteckna även andra berättelser än riddarsagorna. 

Kalinke argumenterar för att det inte finns en tydlig distinktion mellan riddarsagorna och 

fornaldarsagor, även om de ofta behandlas separat. Det finns nämligen påfallande likheter i 

innehållet, även om fornaldarsagorna utspelar sig i stort sett i Norden, medan 

riddarsagornas värld är geografiskt mer utspridd. De innehåller båda det som Kathryn Hume 

beskriver som ”the romance or folktale pattern [...] Typically, a single hero undertakes a 

quest or series of tests, and ends by succeeding, marrying, and assuming power.” (1973: 

595). Avslutningsvis påpekar Kalinke att strävandet efter bruden ofta tar en central plats i 

båda genrer. (1985:330)  

                                                      
5
 Håkon Håkonsson var kung över Norge från 1217 till 1264. Han förde en ”aktiv utrikespolitik” där det bl.a. 

fördes krig med Skottland, vilket slutade i att Norge fick kontroll över Orkneyöarna och Shetland, medan 
Skottland kontrollerade Man samt Sydöarna (Thór et al. 2012, s. 90). Kung Håkon stabiliserade kungariket, 
sökte kontakt med kungar över hela Västeuropa och försökte att struktuera sitt rike enligt de höviska ideal som 
var gällande söderut (Budal 2009, s. 34–38). 
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De översatta riddarsagor som behandlas i uppsatsen6 har olika förlagor: från franska 

översatte norrmännen romans courtois, chansons de geste och de bretonska lais. Dessutom 

inkluderas i denna genre vanligtvis några (pseudo)historiska arbeten på latin och enligt vissa 

forskare även Þiðreks saga af Bern, en översättning av en tysk diktsamling om Dietrich von 

Bern (Kalinke 1985:321). Också lånorden i Þiðreks saga analyseras i min uppsats. Vad gäller 

dessa översättningar påpekar Kalinke att de kan vara problematiska att undersöka. Även om 

sagorna blev oerhört populära är informationen om deras uppkomst begränsad, och själva 

originalöversättningarna har gått förlorade. Dessutom är de flesta utgåvor av bevarade 

avskrifter av dessa sagor föråldrade, och uppfyller inte dagens krav. Tidigare har det funnits 

en stark tilltro till att texterna vi har tillgång till återspeglar själva översättningarna på ett bra 

sätt, men denna uppfattningen har senare kritiserats mycket. Kalinke påpekar till exempel 

att utgåvorna oftast endast tar hänsyn till de äldsta handskrifterna, medan vissa yngre 

avskrifter ibland visar helt annorlunda men antagligen mera ursprungliga passager. Detta 

försvårar i hög grad t.ex. en undersökning av översättandet eller stilistisk forskning (Kalinke 

1985:336).  

2.3 Purism 

Om lånord får större utbredning och lever kvar i språket beror till viss del på samhällets 

attityder. Island är känt som ett puristiskt samhälle, där man försöker att försvara språket 

från främmande påverkan. Detta har fram till idag varit påfallande framgångsrikt, vilket bl.a 

visar sig i att dagens befolkning, med viss ansträngning, fortfarande kan läsa 1300-talets 

litteratur utan att den behöver översättas. Landet har däremot inte alltid haft samma 

inställning. De första puristiska insatserna gjordes på 1600-talet, av Arngrímur Jónsson, den 

lärde (Hilmarsson-Dunn och Kristinsson 2011:214). Dessförinnan var emellertid många 

lånord från latin och lågtyska redan etablerade i språket. Även lånord relaterade till 

riddarsagorna, som undersökningen fokuserar på, var vid denna tid spridda och vanliga i 

språket och litteraturen. Dessa ord ansågs inte utgöra något problem. Det var framförallt nya 

danska och tyska ord som Arngrímur vände sig emot, inte de gamla franska. Tvåhundra år 

senare växte den puristiska tanken starkt i och med att upplysningen och nationalistiska 

ideologier spreds över Europa. Även då var målet främst nya lånord, oftast från danska, inom 

till exempel vetenskap och teknologi. De franska lånorden som kom in i språket genom 

riddarsagorna kunde behållas:  

Yet, such words may be kept that were used in the writings of the 13th or 14th 
century, even if they are not of Nordic origin, but are originally from other nations, 
when other words are not available which are more common, or better or more 
beautiful in another sense. (Hilmarsson-Dunn och Kristinssons översättning s. 216, från 
originalet i Ottósson 1990:42) 

Detta skrevs 1780 av det då nyligen upprättade Isländska litteratursällskapet, ’Hið íslenska 

lærdómslistafélag’ (Hilmarsson-Dunn och Kristinsson 2011:216). Purismens påverkan på de 

lånord som undersöks här förväntas därför vara begränsad. 

                                                      
6
 Materialets avgränsning förklaras närmare under kapitel 4: Material 
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2.4 Forskningsbakgrund 

Ovan har jag skissat bakgrunden till språkkontakterna, riddarsagorna, och purismen. Utöver 

forskningen som citerades finns det emellertid även fler arbeten som gjordes i området. 

Dessutom handlar uppsatsen mer specifikt om lånorden i riddarsagorna, varför även 

forskning om lånord är relevant. Dessa forskningsrön presenterar jag här mycket kortfattat. 

Riddarsagorna har utforskats mycket mer under de senaste decennierna än tidigare. 

Tidigt på 1900-talet studerades sagornas översättningsstil och deras filologiska bakgrund, 

och försökte man till och med att rekonstruera de franska originaltexterna (Glauser 

2007:378). Ett nyare exempel på detta är Jean Luc Leclanches omfattande avhandling från 

1977 som behandlar Floire et Blancheflor och dess översättningar. Under senare tid har 

forskningen däremot blivit mera litterär. Geraldine Barnes t.ex. kallade sin avhandling från 

1974 The Riddarasögur: a literary and social analysis. Sedan dess har hon skrivit mycket mer 

om riddarsagorna som litterära verk. En fråga som har diskuterats av många är texternas 

funktion; å ena sidan sades de vara underhållande, å andra sidan undervisande. Frågan har 

emellertid förlorat uppmärksamhet i och med att det var omöjligt att besvara den på ett så 

pass dikotomiskt sätt (Glauser 2007:380). En annan fråga som har diskuterats mycket, och 

som fortfarande diskuteras idag, är hur mycket av de originella höviska elementen som finns 

kvar i de översatta och inhemska riddarsagorna.  Denna fråga diskuteras ofta i samband med 

sagornas litterära värde. Ett senare bidrag i denna fråga är Ingvil Brügger Budals omfångsrika 

avhandling från 2009: Strengleikar og Lais, Høviske noveller i omsetjing frå gammalfransk til 

gammalnorsk. 

Det är emellertid inte riddarsagorna som litterära verk som fokuseras på i denna uppsats 

utan lånorden i denna litteratur.7 Särskilt viktigt i detta fält är Frank Fischers avhandling från 

1909, Die Lehnwörter des Altwestnordischen, där han listar och föreslår etymologier till alla 

lånord som han hittar i den fornvästnordiska litteraturen. Verket beskrivs närmare i 

materialkapitlet. Ett senare verk är Veturliði Óskarssons avhandling från 2003, där han 

diskuterar medellågtyska lånord i isländska diplom. Under de senaste decennierna har det 

också forskats mycket om användningen av (moderna) lånord över hela Norden, och särskilt 

vad gäller isländskan. Ett nordiskt forskningsexempel är projektet ”Moderne importord i 

språka i Norden”, vilket hittills har gett upphov till tretton publikationer (Jansson 2015:32). 

Vad gäller just isländska ger Guðrún Kvaran (2009) en översikt. Många av dessa användnings- 

och attityd-studier handlar om lånord från engelska i modern tid. Håkan Jansson (2015) 

fokuserar i sin nyligen utgivna avhandling Purism på glid? på det moderna språket på Island, 

och de flesta lånord som han diskuterar kommer från engelska. Han har utöver detta även 

en omfattande teorigenomgång som är mycket värdefull i forskningsområdet. Också Nina 

Ericson (2015) diskuterar i sin masteruppsats lånord från engelska och attityder till dessa, 

vilka hon jämför med attityder i Sverige. I min undersökning försöker jag att förbinda det 

gamla med det nya genom att undersöka hur de äldre lånorden i riddarsagorna har stått 

                                                      
7
 Undersökningarna av de höviska elementen i riddarsagorna innehöll dock ofta en diskussion av lånord som är 

mycket relevant för uppsatsen: t.ex. ordet kurteiss ’hövisk, artig’ har tagits upp i denna forskning, vilken jag 
återkopplar till i min egen analys av ordet. 
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emot respektive påverkats av tidens tand. Jag behandlar emellertid inte attityderna till 

lånorden.  
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3 Teori 

Undersökningen har anknytningspunkter till olika teoretiska fält. För det första undersöks 

lånord, vilket innebär att uppsatsen behandlar ett tillfälle av språkkontakt. Även om dessa 

teorier inte berör den vidare undersökningen är de mycket viktiga för bakgrunden8. För det 

andra har uppsatsen även en sociolingvistisk inriktning i och med att det moderna 

språkbruket efterfrågas med hjälp av en enkät (detta beskrivs närmare i metod och 

materialkapitlet). För det tredje har uppsatsen även en semantisk del, där betydelse-

utvecklingen i dessa lånord undersöks. Detta sker med hjälp av Gustav Sterns (1968) teori 

om semantisk förändring. Denna förklarar jag mera detaljerat eftersom analysen av 

betydelseförändringar utgör en väsentlig del av undersökningens sista kapitel. Slutligen är 

materialet till grunden historiskt, även om detta kompletteras med nutida data som finns i 

ordböcker och i enkäten. Uppsatsen bör alltså placeras inom fältet historisk sociolingvistik 

eftersom den använder sig av både språkhistoriska  och sociolingvistiska metoder och 

verktyg. Ett mycket bra översiktsverk inom detta område är The Handbook of Historical 

Sociolinguistics, redigerad av Juan Hernández-Campoy och Camilo Conde-Silvestre. 

3.1 Språkkontakt 

I sin bok Language Contact: an Introduction skriver Sarah Thomason: ”Language contact is 

everywhere: there is no evidence that any languages have developed in total isolation from 

other languages.” (2004:9). Hon hänvisar själv till just isländska, och i bakgrundskapitlet ovan 

har jag diskuterat hur sådan språklig kontakt har funnits även på Island. Språkkontakt 

definierar hon med att ”fler än ett språk används vid samma tid, på samma plats” (2004:1, 

min översättning). Detta nyanserar hon emellertid med att sådana kontakter inte behöver 

ske ansikte mot ansikte, även kontakt i skrift ingår i definitionen. Detta innebär att de 

översatta riddarsagorna skall betraktas som del i en kontext av språkliga kontakter.  

3.2 Semantisk förändring 

Mig veterligen finns det inga teoretiska modeller för semantisk förändring vid inlån av ord. 

Betydelseförändring inom språkets gränser har däremot undersökts av flera forskare och det 

finns två intressanta modeller som kan strukturera en sådan undersökning. I min uppsats 

använder jag Gustav Sterns teori, men jag presenterar först även CoSMOS modellen av 

Joachim Grzega vilket är modernare men mindre lämplig för undersökningen. 

I The Handbook of Historical Sociolinguistics presenterar Joachim Grzega CoSMOS: the 

Cognitive and Social Model for Onomasiological Studies, vilket är en modell för lexikal 

förändring utifrån en onomasiologisk synpunkt. Även om modellen är intressant och väl 

uppbyggd skulle den vara svårtillämpad i min undersökning eftersom utgångspunkten här 

                                                      
8
 Uppsatsen behandlar nämligen inte själva kontaktilfället utan det som har hänt med dessa ord många år efter 

deras inlån. 
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snarast är semasiologisk och inte lexikalisk, onomasiologisk. Min uppsats utgår ifrån ordet 

(lånord för att vara exakt) och frågar efter vad dess referens och betydelse är, medan 

CoSMOS- modellen grundar sig i konceptet och undersöker hur detta kan ha uttryckts. 

Därför har jag valt att endast använda Sterns teori. 

Gustav Stern definierar ”change of meaning”, här kallad semantisk förändring, så här:  

[change of meaning is] the habitual modification, among a comparatively large number of 
speakers, of the traditional semantic range of the word, which results from the use of the word 
(1) to denote one or more referents which it has not previously denoted, or (2) to express a 
novel manner of apprehending one or more of its referents. (1968:163) 

Definitionen innebär att både förändring av referensen och förändring av sättet som man ser 

på utpekade referenter kan betraktas som semantisk förändring. Den utgör fundamentet till 

Sterns typologi som publicerades 1931 i Meaning and Change of Meaning. Denna är 

fortfarande den mest omfattande typologi som finns i den lingvistiska forskningen om 

semantisk förändring, och används i den här uppsatsen för att förklara de särskilda fall av 

betydelseförändring som analyseras i undersökningens sista del. Teorin handlar om 

förändringar inom ett språk, men jag anser att den inte bara kan användas vad gäller 

förändringar inom isländska, utan även från franska till isländska, alltså i språkkontakt. Det 

finns nämligen inga specifika teorier vad gäller detta, och Sterns teori är såpass omfattande 

att även dessa ords betydelseförändring kan förklaras utifrån modellen. 

I Semantisk förändring (2001) diskuterar Sören Sjöström teorin kortfattat, och i 

redovisningen här använder jag de svenska översättningar av begreppen som han 

introducerar. Benjamin W. Fortson IV argumenterar i sin artikel ”An Approach to Semantic 

Change” för att de klassiska typologierna9 är bristfälliga i sin förklaring av semantisk 

förändring. De skrapar bara på ytan eftersom de endast behandlar förändringens resultat. 

Han väljer istället att fokusera på reanalysis som den ”verkliga förändringen” (min 

översättning) (2003:650). Sterns typologi fokuserar emellertid på förändringarnas orsaker, 

och träffas inte av denna kritik. Dessutom sammanfaller processen som Fortson betecknar 

med reanalysis till stor del med Sterns kategori permutation (omkastning) (se nedan). 

Alla fall av semantisk förändring kan enligt Sterns modell delas in i 7 orsaksklasser: 

ersättning (substitution)10, analogi (analogy), förkortning (shortening), namngivning 

(nomination), överföring (transfer), omkastning (permutation) och avpassning (adequation). 

Dessa förtydligas av figuren i Bilaga 2. En första uppdelning görs med hänsyn till språkligt 

externa eller interna orsaker. Om ett ord förändrar i sin betydelse på grund av en förändring 

i samhället, extern från språkets synvinkel, hamnar det i den första kategorin, ersättning. Ett 

känt exempel på detta är hur ordet skepp ändrades i betydelse och referens efter det att 

ångbåtar introducerades. Utöver externa orsaker finns det också många språkinterna 

orsaker. Dessa kan först delas upp i tre grupper: förändring av verbal relation, förändring av 

referentiell relation och förändring av subjektiv relation.  

I den första gruppen, förändring av den verbala relationen, förekommer analogi och 

förkortning. Vid båda orsakas förändringen av uttryckets form. I kategorin analogi får ett 

uttryck en ny betydelse på grund av formell likhet med ett annat ord. Begreppet förkortning 

                                                      
9
 Han nämner Andersen (1974) och Hughes (1992) som moderna exempel som bygger på dessa. 

10
 Sterns egna terminologi på engelska återges inom parentes. 
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är självklart, ett uttryck (till exempel en sammansättning) förkortas. Sjöström påpekar 

emellertid att en sådan förkortning inte alltid leder till semantisk förändring (2001:77). 

Orsakerna till förändring i denna grupp behöver ett tänkande subjekt, men förändringarna 

kan vara såväl avsiktliga som oavsiktliga. 

I den andra gruppen, förändring av den referentiella relationen, förekommer 

namngivning och överföring. Orsaken ligger i att talaren använder ett ord för en ny referent 

eller en referent betecknas med ett nytt ord. Namngivning är avsiktlig, talaren benämner en 

referent på ett sätt som är nytt för denna referent. Överföring är oavsiktlig, ett ord används 

av talaren för att beteckna en annan referent än den vanliga eftersom det finns någon likhet 

mellan referenterna. I dessa två grupper är det talaren som sätter igång betydelse-

förändringen, i den nästkommande är det emellertid lyssnaren som har denna roll.  

I den tredje och sista gruppen, förändring av den subjektiva relationen, förekommer 

omkastning och avpassning. Vid dessa har språkbrukarna förändrade föreställningar om 

referenten. I kategorin omkastning inkluderas fall där ett uttryck används för en annan 

referent än den vanliga eftersom de båda kan förekomma i kontexten. Förändringen orsakas 

av att lyssnaren har en annan referent i åtanke än talaren. Denna kategori stämmer till stor 

del överens med det som Fortson betecknar med reanalysis. Han ger även samma exempel 

som Stern: engelskans bedes som ändrade sin betydelse från ’böner’ till ’kulor på ett 

radband’ (Sjöströms översättning). Den största skillnaden mellan Fortson och Stern är att 

Fortson fokuserar mer på barnens roll i förändringsprocessen än Stern, som inte diskuterar 

åldersskillnader. I kategorin avpassning ingår fall där andra karakteristika element av en viss 

referent betonas av ordet. Sådant är till exempel också relaterad till lyssnarens 

(miss)förståelse av talarens uttryck11.   
  

                                                      
11

 Detta är en mycket kortfattad presentation av Sterns teori, och vissa element diskuteras närmare på de 
relevanta ställen i undersökningen. 
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4 Material och Metod  

I detta kapitel presenterar jag uppsatsens material och metod. För varje element i 

undersökningen presenteras först materialet och sedan undersökningsmetoden. Efter en 

allmän presentation av materialet diskuteras först Fischers avhandling från 1909. Sedan 

presenteras ordböckerna som användes och slutligen även enkäten som kompletterar 

undersökningen. 

I uppsatsen undersöks de romanska lånorden i riddarsagorna som översattes till 

fornvästnordiska. Sagor som var inspirerade på dessa och författades senare på Island 

behandlas inte. Det hade varit intressant att även kunna se vilka skillnader i antalet lånord 

det finns mellan översättningarna och de hemmagjorda sagorna. På detta sätt skulle ordens 

tidiga spridning bli tydligare. Ändå är denna avgränsning nödvändig eftersom materialet 

annars skulle bli för stort. Dessutom är det rimligt att i en undersökning av lånord fokusera 

på texterna som ligger närmast lånetillfället. 

Det är emellertid omöjligt att med säkerhet säga att dessa lånord har sin första 

förekomst i sagorna som undersöks. Jag har kontrollerat alla 117 lånord (antalet som Fischer 

listar, se nedan) i ONP, Ordbog over det norrønne prosasprog. Av dessa har lite mer än 

hälften sin första förekomst i en riddarsaga. Eftersom alla originalöversättningar har gått 

förlorade, och endast (ibland mycket yngre) kopior av dessa har bevarats, betyder det dock 

inte att nästan hälften av alla ord lånades in på ett annat sätt. De flesta av dessa lånord har 

sitt första belägg helt enkelt mycket senare än decennierna som översättningarna gjordes.12 

Detta innebär att de kan ha funnits i översättningen, men att det tidigaste belägget idag 

finns i en annan text, helt enkelt eftersom alla äldre manuskript med riddarsagan har gått 

förlorade. En sådan osäkerhet på grund av bristande källor är vanlig i historisk 

språkforskning. I min undersökning tar jag hänsyn till detta och argumenterar inte för att 

orden har kommit in med översättningsverksamheten. Däremot anser jag att riddarsagorna 

har varit ett mycket viktigt element i lånordens etablering och spridning i språket. Problemet 

är för den aktuella undersökningen inte allt för stort i och med att det är ordförrådet som 

undersöks och inte själva översättandet. Det är emellertid möjligt att undersökningen 

behandlar färre ord än dem som fanns i den ursprungliga översättningen, i och med att ord 

kan ha gått förlorade under senare kopieringstillfällen.  

Min undersökning är inledningsvis mer övergripande och kvantitativ och blir sedan 

alltmer detaljerad och kvalitativ. Först närmar uppsatsen sig till isländskan och analyserar 

det historiska förloppet samt dagens situation. Därefter görs en jämförelse av lånordens 

förekomst i de olika nordiska språken. I den tredje delen av undersökningen går jag närmare 

in på ett par ord som analyseras bl.a. semantiskt. 

Nedan presenterar jag materialet samt metoden som uppsatsen bygger på mera 

ingående. För det första diskuterar jag Fischers avhandling, Die Lehnwörter des 

Altwestnordischen. Denna ligger till grund för analysen. För det andra tar jag upp jag vilka 

ordböcker som användes till undersökningen. För det tredje belyser jag även enkäten som 

                                                      
12

 Oftast argumenteras att Tristrams saga ok Ísǫndar skulle vara den första översatta riddarsagan, 
översättningen skedde enligt manuskriptet år 1226. Se dock Suzanne Marti (2013) som argumenterar för att 
andra sagor kan ha översatts tidigare.  
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kompletterar dessa data. I bilaga 1 finns en lista över alla sagor ur vilka lånorden ingår i 

undersökningen och även de lånord som enligt Fischer finns i dessa sagor. I de fall det finns 

information om översättningens datering anges detta i listan. 

4.1 Fischer: Die Lehnwörter des Altwestnordischen 

Undersökningen tar sin grund i Frank Fischers Die Lehnwörter des Altwestnordischen från 

1909. Däri finns en lista på lånord i den fornvästnordiska litteraturen, bland annat 

riddarsagorna. Fischer delar upp lånorden på två sätt. För det första finns det en indelning 

enligt ursprungsspråk: Vorgeschichtliche, Irische, Englische, Niederdeutsche, Slavische, 

Englisch-Lateinsiche, Niededeutsch-Lateinische, Mittellateinische, Romanische och slutligen 

Lehnwörter unbekannter Herkunft.13 För det andra delas orden också upp enligt genren på 

litteraturen där de påträffades: Isländingasögur, konungasögur, fornaldarsögur, 

riddarasögur, eddische dichtung och skaldische dichtung.14 I denna uppsats analyseras 

endast de ord som förekommer under både rubriken Riddarasögur och Romanische 

Lehnwörter. Fischer avgränsar begreppet lånord på ett sätt som påverkar antalet ord som 

ingår i min undersökning. Icke inkluderade i undersökningen är:  

 betydelselån  

 analogisk ordbildning med hjälp av prefix, suffix eller sammansättning  

 verbbildning med for- och fyrir-  

 suffixavledning  

 alla typer av namn  

 främmande ord med latinsk böjning 

Det är inte oproblematiskt att använda Fischers lånordslista. Listan författades 1909, och det 

har sedan dess skett mycket inom forskarvärlden. För det första använder sig Fischer av 

textutgåvor som enligt Marianne Kalinke inte uppfyller dagens filologiska krav (1985:339). 

Vad gäller Floress saga ok Blankiflúr hittades till exempel ett viktigt manuskript först 1916 

(Leclanche, 1980:3). Detta manuskript innehåller en texttradition som återspeglar den 

franska bättre än tidigare upptäckta handskrifter. Det är sannolikt att manuskriptet 

innehåller ord som inte finns i Kölbings utgåva från 1896, som Fischer använde sig av.  

För det andra råder oenighet om de etymologier som Fischer föreslår. Emil Öhmann 

(1936) kritiserar honom för att underskatta den lågtyska påverkan under medeltiden, och 

överskatta den franska. Öhmann medger att den höviska kulturen, som uttrycks i 

riddarsagorna, inte hade mycket inflytande på det lågtyska samhället, men han påpekar att 

den lågtyska språkpåverkan skedde genom Hansaförbundet, vilket också hade mycket 

kontakt med nederländska. Därför argumenterar han att ifall ett ord var vanligt i 

nederländska, kan det ha spridits till forvästnordiska genom Hansaförbundet. Öhman hävdar 

dessutom att franska lånord kan ha kommit in i isländskan genom östnordiska (1936:145). En 

                                                      
13

 Katgorierna kan översättas med: förhistoriska, iriska, engelska, lågtyska, slaviska, engelsk-latinska, lågtysk-
latinska, medellatinska romanska och lånord med okänd ursprung 
14

 Textgrupperna betäcknas på svenska oftast med: Islänningasagor, kungasagor, fornaldarsagor, riddarsagor, 
eddadiktning och skaldediktning 
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östnordisk påverkan kan i vissa fall inte uteslutas, men den kan på denna punkt inte heller 

bevisas i och med att källorna är bristande. I uppsatsen uttalar jag mig inte om denna 

etymologiska fråga. Också Ásgeir Blöndal Magnússon återger i Íslensk orðsifjabók ibland 

andra etymologier än dem som Fischer föreslår, oftast anges där att ordet hade sitt ursprung 

i franska, men inlånades genom lågtyska.  

För det tredje är Fischer mycket kortfattad och han förklarar inte hur han kommer till 

sina etymologier och betydelser. Detta gör det svårare att jämföra hans tolkningsförslag med 

Öhmanns och Magnússons. Fischers arbete är emellertid fram till idag det enda som 

analyserar lånorden i den fornvästnordiska litteraturen så genomgående. Med dessa 

problem i åtanke, anser jag det ändå möjligt att lita på Fischers ordlista som basis för 

undersökningen. Avhandlingen utgör nämligen ett välavgränsat material, vilket är viktigt för 

den kvantitativa, men i viss mån även för den kvalitativa undersökningen. Eftersom Fischer 

inte skiljer mellan inhemska eller översatta riddarsagor tog jag denna indelning från Kalinke 

& Mitchells Bibliography of Old Norse-Icelandic Romances (1985), och som nämnts ovan 

undersöker jag även Þiðreks saga af Bern.  

4.2 Ordböcker 

För att undersöka lånordens betydelse och deras förekomst i modernt och historiskt språk 

använde jag mig av olika ordböcker. Jag använde Norrøn ordbok och Íslensk orðsifjabók vad 

gäller fornvästnordiska. Dessutom ger Orðsifjabók etymologier som skiljer sig från Fischers 

förslag, se ovan. Vad gäller orden i dagens Island använde jag Íslensk orðabók, och för att 

undersöka förekomsten av vissa ord i den fornvästnordiska litteraturen använde jag ONP, 

Ordbog over det norrøne prosasprog. Slutligen använde jag även ”Ritmálskrá”, en 

sökfunktion i den isländska historiska ordboken vid Islands universitet, där man kan se 

förekomsten av ord i dokument från och med mitten av 1500-talet. Dessa ordböcker var 

relevanta för den första delen i undersökningen, nämligen lånordens utveckling på Island. 

Denna information kompletterades i delundersökningen med enkäten som presenteras 

nedan. Ordböckerna användes även i undersökningens andra del, i jämförelsen mellan de 

olika nordiska språken. 

Vad gäller denna jämförelse har jag också tittat på Bokmålsordboka (norska, bokmål), 

Nynorskordboka (norska, nynorsk), Svenska Akademins Ordbok (svenska), Svenska 

Akademins Ordlista (svenska), Ordbog over det danske Sprog (danska), Den danske ordbog 

(danska) och Føroysk-føroysk orðabók (färöiska) för att hämta information över de andra 

skandinaviska språken. Fokus låg i denna delundersökning på ordens förekomst, jag har 

endast tagit hänsyn till ordens betydelse för att försäkra mig om att det handlade om samma 

ord och inte om homonymer. Dessutom hade många ord i hög grad ändrad sig till form på 

olika sätt i språken, varför ordens betydelse även hjälpte till att identifiera dessa. 

Till undersökningens tredje del, den mera ingående semantiska analys stod ordens 

betydelse och betydelseförändring i centrum. Detta undersöktes både kvantitativt och 

kvalitativt. Gustav Sterns teori (1963) låg till grund för den andra, kvalitativa analysen, där 

tre ord: kurteis, kurt och dubba fokuserades. Denna semantiska analysen konkretiserar och 

nyanserar undersökningens resultat. Eftersom det handlar om lånord var även ordböcker 
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över andra språk än de nordiska relevanta. I denna del använde jag även OED, Oxford English 

Dictionary, vad gäller engelska. Dessutom hämtades Information om de franska orden från 

DMF, le Dictionaire du Moyen Français, DÉCT, Dictionnaire Électronique de Chrétien de 

Troyes, ”Godefroid”, Dictionnaire de l´Ancienne Langue Française et de Tous ses Dialectes du 

IXe au Xve Siecle och Dictionnaire de de Français ”Littré”.  

4.3 Enkät 

Íslensk orðabók är mitt primära material vad gäller lånordens betydelse och förekomst i 

dagens Island. Detta kompletterar jag med en enkät om lånorden som Orðabók inte 

markerade med † (historiskt/ålderdomligt). Detta innebär att enkäten efterfrågade 57 ord,15 

avgränsningen gjorde jag för att begränsa enkätens längd. Med enkäten efterfrågade jag 

vilka av dessa lånord som fortfarande används idag, och vilka personer det är som använder 

dem. På detta sätt ger undersökningen även insikt i skillnader vad gäller användningen av 

orden bland informanter av olika ålder och utbildningsnivå. Enkäten behövdes för att få en 

mer nyanserad och uppdaterad bild av lånordens användning idag. Dels använde jag enkäten 

i undersökningen av det historiska förloppet av ordens förekomst, dels använde jag enkäten 

även för att analysera dagens situation på Island. Enkäten finns i bilaga 3. 

Enkäten var på engelska och skickades ut via Facebook. Detta innebär att den endast 

kunde besvaras  av personer som förstår engelska och har tillgång till nätet. Jag tycker 

emellertid att detta inte är alltför problematiskt i ett samhälle där datorer utgör en del av 

nästan allas vardag och engelska har blivit ett lingua franca för många (se t.ex. de många 

undersökningar om engelska lånord i isländskan). Dessutom besvarades enkäten av både 

yngre och äldre samt mer och mindre utbildade personer, så språkvalet har alltså troligtvis 

inte påverkat responsen nämnvärt. 

För enkätens utformning har jag använt Forskningshandboken – för småskaliga 

forsknings-projekt inom samhällsvetenskaperna (Denscombe 2010).  Handboken ser positiv 

på nätenkäter, även om de inte passar till alla typer av undersökningar. Till en kvantitativ 

analys av ett ämne som inte verkar ha starka känslor inblandade16, och där enkel information 

efterfrågas, passar metoden emellertid bra. Martyn Denscombe förklarar att det kan vara 

svårt att få personer att svara på en ”webbaserad frågeformulär” (2010:27–28, 207–215), för 

att minimera detta problem spreds länken som sagt genom Facebook. Med hänsyn till 

Descombes råd är enkäten enkelt och informativt utformad, inte alltför lång och frågorna 

                                                      
15

 Alla ord visades i sin moderna stavning, på grund av detta var ordet sabelini med två gånger, som 
sabelinaskinn och safalaskinn, med samma betydelse och härkomst. Enkäten efterfrågade alltså 57 ord och 
Orðabók hade 56 träfford utan †. I fortsättningen räknar jag med 56 för båda i och med att ordet sabelinaskinn 
inte verkar ingå varken i den aktiva eller passiva kunskapen, medan ordet safalaskinn används av flera 
svarande. 
16

 Det kan diskuteras om få känslor är inblandade i en undersökning av lånord. Det är t.ex. möjligt att det anses 
vara positivt att känna till så många ord som möjligt, vilket kan ha ledat till att informanterna har svarat att de 
känner till fler ord än de faktiskt gör. En öppen enkät där man frågar informanter att ge betydelse av ord skulle 
kunna åtgärda detta problem, och skulle på ett säkrare sätt återge deras faktiska kunskap. En sådan 
undersökning är dock mycket för omfångsrik för denna uppsats. Jag ändå försökt att åtgärda detta problem 
med hjälp av ´låtsasorden´ som presenteras nedan. 
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ställda tydligt men inte ledande. En nackdel med alla postenkäter (särskilt enkäter där svar 

skall kryssas i) är att svarens sanningshalt inte kan kontrolleras (Denscombe 2010:228). Detta 

problem har jag ändå försökt att åtgärda med hjälp av fyra fiktiva ord. 

Utöver de 56 lånorden ingick nämligen också 4 fiktiva ord, inkluderade för att försäkra 

att svaranden tog enkäten på allvar, dessa var balangares (”a musical instrument”), mótres 

(”a type of fur”), rásonil (”a kind of bird”) och kóðanes (”a plant”). Det fanns en person som 

ansåg sig nyligen ha läst eller hört ordet balangares och två andra tyckte att de kom ihåg 

betydelsen, det var även en person som nyligen hade stött på ordet mótres, orden rásonil 

eller kóðanes var okända för alla. Dessa fyra personers svar har tagits bort ur 

undersökningen, även om de andra svaren som tre av dessa fyra gav låg i samma linje med 

de övriga försökspersonernas svar. 

Enkäten fick 41 svar av vilka alltså 37 var användbara för undersökningen. Av 

informanterna var 15 personer mellan 18 och 30 år gamla, endast sex personer var mellan 

30 och 50, och 16 var över 50. Enkäten besvarades inte av någon person under 18 år. Svaren 

är välspridda över utbildningsgränserna, med 9 svar från personer med gymnasieutbildning, 

11 från personer med kandidatutbildning och 17 med masterutbildning.  

Informanterna fick för varje ord välja mellan ”You use the word yourself”, ”You have 

only heard or read the word (for example in the media)”, ”You haven´t come across this 

word recently, but you still recognise it”, ”You don´t recognise this word”. Alla lånord följdes 

av en kort förklaring på engelska, för att förtydliga exakt vilket ord det handlade om. Ordet 

kult till exempel fick som omskrivning ”carpet or tapestry”, för att skilja detta från det yngre 

inlånet kult i bl. a. kultmusik. Frågeställningen var alltså fast, vilket gör enkäten lämplig för en 

kvantitativ analys (Denscombe 2010:2015).  
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5 Analys 

Analysen av materialet delas upp i tre avsnitt. I avsnitt 5.1 diskuteras situationen på Island, 

med en diakron analys av ordboksdatan samt enkätresultaten och även en synkron analys av 

enkätsvaren. I avsnitt 5.2 behandlar jag även de andra nordiska språken och jämför 

lånordens ställning och utveckling där med situationen på Island. I avsnitt 5.3 till slut 

presenteras en närmare semantisk analys av tre specifika lånord i isländskan. 

5.1 Lånordens utveckling på Island 

Analysen börjar med undersökningen av lånordens överlevnad från fornvästnordiska fram till 

idag. Detta följs av den kompletterande enkätundersökningen, som analyserar sambandet 

mellan informanternas ålder och utbildning och hur de använder lånorden. 

5.1.1 Romanska lånord i isländska: diakront 

Enligt Fischers (1909) undersökning innehåller de översatta riddarsagorna 117 lånord från 

romanska språk, huvudsakligen från franska. Som jag nämnde ovan i kapitel 4 kan detta 

antal diskuteras. I fig. 1 finns dessa i stapeln fornvästnordiska. Av dessa tar Íslensk orðabók 

upp 81 ord, av vilka 24 är markerade med †, vilket innebär att ordboken anser att 56 av 

dessa lånord fortfarande är i bruk. De sista två staplarna visar resultaten från enkäten. I den 

till vänster står alla ord som minst en person nyligen har hört eller läst, eller även själv 

använt . Detta resultat visar den passiva kunskapen. Kolumnen till höger däremot visar den 

aktiva, i och med att denna tar upp alla ord som minst en person använder själv.17 I den 

passiva kunskapen ingår 55 av lånorden, vilket är enbart en minimal minskning från 

Orðabóks 56. Ordet som utgör skillnaden är plaxa ’slätt’, vilket även i ordboken bara 

förekommer under träffordet plaz.18 Den aktiva kunskapen skiljer sig däremot lite mer i och 

med att endast 51 ord ingår där.  
  

                                                      
17

 Vad gäller enkäten är det svårt att bedöma när ett ord faktiskt är i bruk. Räcker det med att en person känner 
till ordet, ska det minst användas av en person eller ska det användas eller vara känd av flera personer? 
Eftersom enkäten svarades endast av en liten grupp, 37 personer, tar jag med alla ord där minst en person 
svarade positivt. För att bevara en nyanserad bild redovisar jag både aktiv och passiv kunskap. 
18

 En person svarade “not seen it used but the meaning is clear”, men eftersom ingen annan kände till ordet 
kan detta inte räknas som i bruk. 
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Grafiken visar att lite mindre än hälften av lånorden fortfarande används. Antalet 

överlevande ord kan emellertid inte fullständigt förklaras med hänsyn till riddarsagorna. Inte 

alla lånord som finns i dessa sagor är i lika hög grad kopplade specifikt till dessa texter. Till 

exempel visar deras betydelse att de kan ha förekommit i många andra sammanhang. Minst 

18 stycken19 av de överlevande lånorden bedömer jag tillhör denna kategori: turn ’torn’ , 

dans ’dans’,  partur ’del’, gabba ’göra narr av någon’, gabb ’hån’, perla ’pärla’, prins ’prins’, 

skák ’schack’, stúdera ’studera’, pláss ’plats’, punkta ’punktera’, síróp ’sirap’, mát ’matt (i 

schack)’, kvittur ’kvitt’, kórall ’koral’, flati ’flata’, asni ’åsna’ och letur ’skrifttecken’. Det är 

högst tveksamt att dessa lånords överlevnad enbart beror på hur väl riddarsagorna var 

kända. De kan ha lånats in vid ett annat tillfälle än sagoskrivningen20, och de kan ha spridits 

genom andra vägar också. Dessutom är de kända i många västeuropeiska språk. 

Utöver dessa ord finns det även gränsfall som t.ex. klädesbeteckningar och 

musikinstrument. Å ena sidan behöver sådana i sin betydelse inte heller vara specifikt 

knutna till sagorna. Ett ord som kordúna ’klädesplagg av getskinn’ kan ha förekommit på 

olika andra ställen. Å andra sidan var befolkningen på Island fram till 1200-talet mycket 

fattig. Deras ekonomiska situation förbättrades först under de efterföljande århundradena 

(Vésteinsson 2007:18). Dessutom beräknas mängden importvaror ha varit mycket 

begränsad. Jóhannesson påpekar att det finns få källor vad gäller dessa importvaror, men 

påpekar ändå att endast få lyxvaror kan ha importerats (1969:256). Detta innebär att den 

medeltida befolkningen troligtvis bara kom i kontakt med dessa varor genom litteraturen, 

                                                      
19

 En sådan indelning är emellertid godtycklig, det är omöjligt att i denna uppsats absolut avgöra vilka lånord 
som kunde ha använts i vilka sammanhang. Indelningen bör snarare ses som en skala från mindre till mer 
avhängig av riddarsagorna än som en absolut kategorisering.  
20

 Endast fem av dessa 18 ord har sitt första belägg i en riddarsaga. Detta är emellertid inget avgörande bevis 
på att orden lånades in genom riddarsagorna eller på ett annat sätt. Detta diskuteras närmare under kapitel 
fyra. 

Figur 2. Romanska lånord, indelning enligt källa. Fig. 1 Romanska lånord, indelning enligt källa. 
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bland annat riddarsagorna. Däremot är det vad gäller orden som fortfarande är i bruk fullt 

möjligt att de inlånades igen eller revitaliserades under senare tid, då både de ekonomiska 

förutsättningarna och handelsförutsättningarna blev bättre. 

Att ord som kurteis ’hövisk, artig’ och kurt ’artighet’, dubba ’bl.a. dubba till riddare’, 

burtreið ’dust’, ribbaldi ’rövare’ eller fantur ’skurk’ lever kvar i språket fram till idag beror 

mera sannolikt på riddarsagornas popularitet. Det är inte troligt att Islands bondebefolkning 

har kommit i kontakt med begrepp som kurteis eller burtreið på andra sätt än genom 

sagorna. 

5.1.2 Romanska lånord i isländska: användning idag 

I en undersökning av användningen av ord som lånades in med riddarsagorna är en social 

analys av stort intresse. Vilka personer använder dessa ord mest? Vad gäller både ålder och 

utbildning finns det enligt enkäten skillnader i ordens användning. Antalet lånord som 

informanterna använder och känner till presenteras i fig. 2.  

I den totala användningen är skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna inte särskilt stora, 

men det är ändå tydligt att äldre personer använder fler av lånorden. Även i uppdelningen 

enligt utbildning ökar användningen av lånorden med utbildningsnivån, se fig. 3. Ålders- och 

utbildningsfördelningen ser alltså likadan ut. Detta kan bero på de svarandes spridning över 

indelningsgrupperna. Mer än hälften av de masterutbildade hade nämligen en ålder över 50 

(55 %), och i kategorin 50+ är masterstudenterna överrepresenterade (62 %). Däremot är 

också hälften av personerna med endast en gymnasieutbildning äldre än 50. I och med att 

den totala användningen i denna kategori är lägst kan detta peka på att utbildningsnivån 

spelar en större roll än åldern.  På grund av de svarandes fördelning över kategorierna tycker 
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Fig. 2 Dagens användning av lånorden i olika åldersgrupper. 
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jag ändå att det inte är möjligt att entydigt bestämma vilken av dessa som är mest relevant 

för den totala användningen, eller om båda är viktiga.21 

Utöver denna globala analys är det också möjligt att titta på fördelningen av enstaka ord. Där 

framkommer ett liknande mönster där flera av de äldre, respektive högutbildade svarar att 

de använder orden än de yngre respektive mindre utbildade. Av de äldre använder t.ex. 88 % 

ordet fól ’idiot’, medan endast 39 % av dem mellan 18 och 30, och 33 % av gruppen 

däremellan svarar att de använder ordet. Vid 11 ord finns det en stor skillnad på minst 30 % 

mellan den äldsta och yngsta gruppen. Dessa ord är: fól, safalaskinn ’en jacka ur sobelskinn’, 

skarlat ’klädesplagg av ylle’, kurt, dubba, púsa ’gifta sig’, ribbaldi, purpuri ’purpur’, trumba 

’trumma’, látún ’mässing’ och burgeis ’affärsman’. Det finns inget samband mellan hur 

specifikt lånorden kan förknippas med riddarsagorna och skillnaderna i deras användning. 

Orsaken till att precis dessa ord visar stora skillnader framgår alltså inte av undersökningen. 

Det finns bara ett ord som har en motsatt fördelning. Ordet pía, med betydelsen ’skata’, 

används nämligen inte alls av de äldre medan 33 % av den mellersta och 16 % av den yngsta 

gruppen säger sig använda ordet. Det är dock möjligt att ordet missuppfattades, ett annat 

ord: pía, lånat från danskans pige ’flicka’, är nämligen mycket vanligt.  
Utbildningskategorierna visar generellt samma mönster som ålderskategorierna, även 

om fördelningen inte är lika skarp; skillnaderna mellan den mest och minst utbildade 

gruppen är inte lika stor som de åldersmässiga skillnaderna. Där t.ex. 95 % av de äldre 

använder ordet burgeis i betydelsen ’affärsman’ och endast 6 % av personerna mellan 18 

och 30 använder ordet, använder 66 % av de masterutbildade och 40 % av de minst 

utbildade ordet i denna betydelse. Detta kan tyda på att ålder har mer relevans än utbildning 

vad gäller de här ordens användning. 

                                                      
21

 Dessa skillnader kan i viss mån även bero på hur informanterna valde att använda skalan. Svaren från 
personer med endast gymnasieutbildning låg oftast i skalans yttersta: känd eller okänd. Informanterna med 
masterutbildning hade däremot oftare mer svar i mitten av skalan. 
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Fig. 3 Dagens användning av lånorden enligt utbildning 
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I utbildningskategorierna visar tre ord ett annorlunda mönster. Utöver att fördelningen 

vid ordet pía är motsatt, är också ordet punkta fördelat annorlunda. 80 % av de minst 

utbildade använder ordet, medan endast 76 % av de kandidatutbildade, och 66 % av de 

masterutbildade använder ordet. Till slut används ordet dubba endast av 38 % 

kandidatutbildade, medan 80 % av de masterutbildade och 60 % av de gymnasieutbildade 

använder ordet. Även här är fördelningen alltså annorlunda, fördelningen i 

ålderskategorierna är emellertid likadan som för de andra orden, från mer till mindre 

användning med sjunkande ålder. 

5.2 Utvecklingen i de nordiska språken 

Under 1200-talet översattes riddarsagorna först vid det kungliga hovet i Norge. På grund av 

detta är det även intressant att undersöka hur lånorden utvecklades där. Vissa av sagorna 

översattes även till de andra skandinaviska språken. En jämförelse av dessa lånord i alla 

nordiska språk är emellertid problematisk, i och med att översättningarna och deras 

manuskript inte har haft en lika stor överlevnad i alla länder. Vad gäller riddarsagorna på 

Island finns de ytterst sällan bevarade i handskrifter som är någorlunda samtidiga med 

översättningen, men det finns däremot många yngre kopior av texterna. Detta gäller inte för 

de andra skandinaviska länderna. I Sverige fanns till exempel de översatta Eufemiavisorna, 

tre riddarromaner på knittelvers, men det är okänt om andra texter blev översatta. 

Dessutom är Eufemiavisorna bevarade i endast ett fåtal manuskript från 1400-talet och ett 

1300-talsfragment. Det är svårt att bedöma riddarsagornas spridning och popularitet utifrån 

ett sådant begränsat material (Småberg 2011:205). Dessutom har de skandinaviska 

ländernas kontakt med kontinenten varit större än det medeltida Islands. Detta innebär att 

det i många fall är osäkert om lånorden faktiskt inlånades på samma sätt som i isländskan, 

eller om de har följt en annan väg. Språkkontakterna med Hansaförbundet var onekligen 

större i dessa länder, och lågtyskan hade här mycket större inflytande än på Island. 

Dessutom var franska i början av den moderna tiden mycket populärt i Skandinavien, och 

vissa lånord kan ha lånats in vid ett betydligt senare tillfälle än med riddarsagorna. Det skulle 

därför kräva en mycket större undersökning för att utreda vilka av de lånord som uppsatsen 

behandlar som faktiskt inlånades med riddarsagorna. Däremot kan det, med viss gardering 

och medvetenhet om situationen, vara värt att synkront jämföra vilka av dessa lånord som 

faktiskt finns i alla dessa språk.  

Fig. 4 visar att isländskan har bevarat flest ”riddarsagolånord” av alla. Av maximalt 117, 

d.v.s. antalet lånord som Fischer uppger för fornvästnordiska, tar Íslensk orðabók upp 81, av 

vilka 56 utan †.22  I bokmål respektive nynorsk finns 45 respektive 47 lånord kvar. Färöiskan 

har idag 37 av lånorden i sitt lexikon. Vad gäller svenskan tar SAOB, Svenska akademiens 

ordbok upp 52 ord. Denna ordbok är dock mycket omfattande och tar upp fler ord än som 

faktiskt används idag, medan den moderna SAOL, Svenska akademiens ordlista med 46 

lånord ger ett mer uppdaterat antal. ODS, Ordbog over det danske Sprog, tar upp 54 ord för 

                                                      
22

 Enkätdatan behandlas inte i detta sammanhang eftersom det inte är jämförbart med datan för de andra 
språk, som endast utgörs av ordböckerna. 
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danska. Ordboken är också historisk inriktad och väldigt omfattande, den moderna DDO Den 

Danske Ordbog ger med 45 förekommande lånord en bättre bild av dagens språkbruk.  

 

Att norskan har bevarat färre lånord än isländskan är påfallande. I och med att över-

sättningarna först gjordes i Norge är det tämligen säkert att lånorden vid något tillfälle har 

funnits även där. Av den här undersökningen är det emellertid omöjligt att avgöra om dessa 

lånord förlorades senare under medeltiden eller om de helt enkelt aldrig har fått en likadan 

spridning i norskan, som de fick i isländskan. Att fler lånord finns i dagens isländska än i 

norska kan möjligtvis förklaras genom riddarsagornas överlevnad. På Island har 

manuskripten bevarats och kopierats mycket, och dessutom blev de översatta riddarsagorna 

en inspirationskälla för många nya inhemska riddarsagor. Berättelserna var mycket populära 

bland folket, och genom dess popularitet kan många av dessa till en början främmande ord 

ha blivit del av ordförrådet. 

 Med 37 har färöiska det lägsta antalet lånord av alla nordiska språk. Det är oklart hur 

mycket kontakt det fanns under den senare medeltiden mellan Färöarna och Island. Källor 

och forskning beskriver endast kontakterna mellan Norge och Island samt Norge och 

Färöarna, vilket är logiskt i och med att Bergen var handelscentret. På detta sätt är det mest 

sannolikt att lånorden som finns i färöiskan har kommit från Norge eller senare från 

Danmark. Det är emellertid påfallande att ordet kurteiss finns i språket i form av 

avledningarna kurteisi, kurteisligur, med samma betydelseövergång som i isländskan. Där 

ordet ursprungligen snarast betydde ’hövisk, höviskhet’, används detta i både isländska och 

färöiska idag även med betydelsen ’artig’. Ordet tas däremot varken upp i ODS, eller i 

Bokmålsordboka och Nynorskordboka. Detta gäller även för orden dubba, ribbaldi (-ur) och 

gabba i färöiskan, där ordet dubba inte längre betyder ’dubba till riddare’ men istället 

’förbereda, klä upp sig’. I isländskan är båda betydelserna kända. Att de finns i färöiskan kan 

vara på grund av tidiga kontakter med Norge, under förutsättning att dessa ord tidigare har 
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varit kända där. Det kan däremot också peka på att de översatta riddarsagorna även var 

kända på Färöarna. En annan möjlighet är att dessa ord spred sig genom de heroiska 

balladerna som enligt Eyðun Andreassens artikel Føroysk og íslensk kvæðir (1993) var mycket 

populära på Färöarna. Det går emellertid utanför denna uppsats omfattning att undersöka 

hur dessa ord har spridit sig till färöiskan. 

Sammanlagt 52 av lånorden tas upp i SAOB, av vilka 46 listas av SAOLs förteckning över 

det moderna språket. Detta antal ligger i linje med förekomsten i norskan. Som jag 

förklarade ovan pekar detta inte nödvändigtvis på riddarsagornas popularitet. Det är möjligt 

att vissa av dessa ord samtidigt lånades in via en annan väg, eller att de senare kom in i 

språket. Franska var särskilt under 1600 och 1700-talen mycket populärt i den svenska 

överklassen, och via denna spred sig många lånord i språket, även till de andra klasserna. Ur 

en studie från 2010 (Gooskens, van Bezooijen, Kürschner) framgick att 14,5% av de lånord 

som används i formellt tal i svenska kommer från franska. Författarna relaterade dessa till 

språkkontakter under modern tid, inte till översättningslitteraturen under medeltiden 

(2010:16). SAOB återger de första beläggen för sina träfford och ur detta framgår att minst 

20 av lånorden endast förekommer i dokument från efter 1600-talet. Detta behöver dock 

inte betyda att alla dessa ord har lånats in först i modern tid. Äldre belägg kan helt enkelt ha 

gått förlorade. Ändå påpekar detta stora antal att det är sannolikt att många av dessa ord 

inte var kända under medeltiden. 

ODS nämner 54 av lånorden, vilket är nästan lika många som isländskans 56. DDO 

nämner dock endast 45 av dessa, vilket innebär att även det moderna danska språket ligger i 

linje med de andra skandinaviska språken. För danska gäller en likadan kontext som för 

svenska, där det genomgående har funnits täta kontakter med kontinenten. Ord kan därmed 

ha inlånats eller återinlånats på många olika sätt. Det är i vissa fall även möjligt att något ord 

i isländskan har återinlånats från danskan under sen medeltid eller modern tid. Íslensk 

orðsifjabók anger dessutom danska som ursprungsspråk för orden perla ’pärla’, stúdera 

’studera’ och sergant (endast i betydelse ’officer’). 

Skillnaden mellan isländskan och de andra nordiska språken exemplifieras i 

överlevnaden av ordet för den typiska riddarkamp där två riddare rider emot varandra. I 

fornvästnordiska förekommer både burtreið och dust, dessutom förekommer även orden 

turniment och turnreið med denna betydelse. I Íslensk orðabók förekommer dust endast 

med †, medan burtreið anses vara i bruk. Enkätdatan bekräftar detta i och med att de flesta 

säger sig använda eller känna till ordet burtreið, medan nästan ingen känner igen ordet dust i 

denna betydelse. På alla andra nordiska språk förekommer emellertid endast ordet dust. I 

svenska finns även ordet bohord belagt, vilket har samma ursprung som isländskans 

burtreið. SAOB anger endast belägg från 1800-talet, ordet bör alltså sannolikt inte ha lånats 

in med riddarsagorna, men måste vara ett yngre lån. Orden turniment och turnreið är 

försvunna (det svenska ordet tornerspel är troligtvis ett yngre inlån från tyskans turnierspiel). 

I exemplen i den isländska historiska ordboken vid Islands universitet (härefter Ritmálsskrá) 

verkar ordet dust med ovanstående betydelse förekomma fram till 1600-talet, 1700-talet i 

diktning. I betydelsen ’damm, pulver’ har ordet ett annat ursprung (se Íslensk orðsifjabók) 

och förekommer från och med 1700-talet. Ur undersökningen framgår inte att ordet burtreið 

någonsin användes i de andra nordiska språken. Att isländskan till slut föredrar ordet 
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burtreið i denna betydelse kan kanske delvis förklaras av att man försökte undvika möjlig 

förvirring med den andra betydelsen hos det homonyma ordet dust. I de andra 

skandinaviska språken har denna möjliga förvirring emellertid inte lett till detta val, kanske 

eftersom ordet burtreið aldrig etablerades där. 

5.3 Semantisk analys  

I denna tredje del av analysen skiftar undersökningens fokus från förekomst till betydelse. 

Först analyseras kvantitativt i vilken utsträckning de lånord som lever kvar i isländskan har 

genomgått en betydelseförändring, vilket även återkopplas till enkätdatan. Sedan diskuteras 

ett fåtal lånord mera ingående för att få bättre insikt i hur inlånet av form och betydelse har 

gått till. Undersökningen är då inte längre kvantitativ, utan närmar sig materialet på ett 

kvalitativt sätt. Konkret analyseras den semantiska förändringen från den ursprungliga 

betydelsen i franska till och med ordens betydelse i dagens bruk på Island. Detta görs med 

hjälp av Gustav Sterns teori. I bilaga 2 finns en figur som visualiserar teorin och förtydligar 

undersökningen. Orden som tas upp är kurteiss, kurt och dubba. Dessa ord valdes eftersom 

de i sin betydelse starkt förknippas med riddarsagorna och på detta sätt är i viss mån 

representativa för de mest ridderliga av de undersökta lånorden. Det är högst sannolikt att 

dessa ord kom in i språket och fick sin spridning tack vare de översatta sagorna. 

5.3.1 Betydelseförändring: kvantitativt 

Den diakrona analysen i kapitel 6.1.1 och enkätdatan visar att lite mindre än hälften av de 

lånord som fanns i de översatta riddarsagorna fortfarande är i bruk. Vissa av dessa har dock 

genomgått en betydelseförändring, vilket undersöks närmare i detta avsnitt. I kapitel 5 

definierades begreppet semantisk förändring med hjälp av Gustav Sterns teori:   

[Change of meaning is] the habitual modification, among a comparatively large 

number of speakers, of the traditional semantic range of the word, which results from 

the use of the word (1) to denote one or more referents which it has not previously 

denoted, or (2) to express a novel manner of apprehending one or more of its 

referents. (1968:163) 

I den nedanstående kvantitativa undersökningen tas endast hänsyn till definitionens första 

del, det innebär att bara förändring av ordens referens undersöks. En undersökning som 

inkluderar även definitionens andra del kräver en mycket mer ingående och kvalitativ analys. 

Detta görs som förklarades ovan bara för några utvalda ord. 

I fig. 5 redovisas hur många ord som har genomgått en betydelseförändring. Alla ord 

som Íslensk orðabók inte markerade med † inkluderades i undersökningen. I den första 

stapeln presenteras de ord som inte har förändrats till betydelsen, i den andra alla som har 

genomgått en förändring. Den tredje stapeln betecknar antalet lånord som har förlorat sin 

gamla referent och fått en ny. Den fjärde stapeln presenterar orden som har sin gamla 

referent kvar, men idag även syftar på en ny. Den femte stapeln visar antalet lånord som 

delvis har förlorat sin betydelse. Alla lånord utom ett hamnar i en stapel. Ordet treyja ’tröja’ 
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har både fått en ny referent, och delvis förlorat sin gamla referent. Ordet kan idag även 

referera till en blus, och betydelsen ’harnesk’ är inte längre relevant. Ordet kan dock 

fortfarande referera till en tröja som det gjorde förut. 

Fig. 5 visar att ungefär en tredjedel av lånorden har genomgått en betydelseförändring. Det 

som förekommer mest är att en ny referent har tillkommit. Lånorden som har förlorat en 

referent förekommer lite mindre ofta, och bara tre ord har helt och hållet förlorat sin gamla 

referent och syftar endast på en ny företeelse.  

Detta resultat kan jämföras med användningen enligt enkäten. En sådan jämförelse visar 

att av de lånord som inte har förändrat betydelsemässigt används 51 % av flertalet (mer än 

70 %) av försökspersonerna. Av de lånord som har genomgått en betydelseförändring 

används 61 % av flertalet. I en sådan begränsad undersökning som den här är denna skillnad 

emellertid irrelevant, statistiskt sett. Dessutom minskar skillnaden ännu mer om man 

undersöker vilka ord som används av minst hälften av försökspersonerna.23 

Detta tyder alltså på att det inte finns något påtagligt samband mellan hur frekvent 

lånordet är, och huruvida det har fått en ny referent eller inte. Ett exempel på detta är att 

ordet asni, som används av alla enkätsvaranden, har fått nya referenter (’idiot’ och ’en typ 

av cocktail’), men att också orden síróp ’sirap’, eller par ’ett par’ används av alla 

försökspersoner utan att genomgå någon betydelseförändring. Det är naturligtvis möjligt att 

förändringen skulle kunna kopplas till den tidigare användningsfrekvensen, men detta 

framgår inte av den kvantitativa undersökningen. Nedan undersöks tre lånord, kurteiss, kurt 

och dubba mer ingående, vilket möjliggör en mer noggrann förklaring till betydelse-

förändringen. 

                                                      
23

 D.v.s. minst hälften av försökspersonerna svarade att de själv använder ordet, vilket i totalt gäller för 37 av 
57 efterfrågade ord. På totalt 31 ord svarade minst 70 % av försökspersonerna att de använder ordet. 
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5.3.2 Kurteiss 

På enkäten svarade alla försökspersoner att de använder eller har använt ordet kurteis (idag 

stavas ordet med ett s). Lånordet är alltså ett av de som har spridit sig mest i isländskan. 

Ordet tillhör inte gruppen av populära ord som finns i många västeuropeiska språk (se ovan), 

det kan däremot särskilt förknippas med riddarsagorna. Idag används ordet enbart i 

betydelsen ’artig’, vilket tyder på en betydelseförskjutning och i jämförelse med sitt franska 

ursprung även en förenkling.  

Enligt Fischer lånades ordet in genom medelengelskans curteis, idag stavat courteous, 

från det äldre franska cortois. Íslensk orðsifjabók anger däremot ett direkt lån från franska. 

Enligt Íslensk orðabók är betydelsen på Island ’hövisk, måttlig, mild och väluppfostrad’, men 

även (märkt med †) ’vacker’. Oxford English Dictionary specificerar betydelsen av courteous 

som: ”Having such manners as befit the court of a prince; having the bearing of a courtly 

gentleman in intercourse with others; graciously polite and respectful of the position and 

feelings of others; kind and complaisant in conduct to others.” Enligt DÉCT betydde 

adjektivet i medeltidens franska: ”Courteous, whose appearance or behaviour corresponds 

to the ideal of courtesy” om det användes för en person, ”Pleasant, agreeable” om en 

händelse, ”Showing sensitivity, thoughtfulness” om ett sinnestillstånd och till slut ”Courtly 

person, observing the customs of courtly life” i substantivisk användning. Dessutom anger 

DMF även betydelserna: ”Poli, agréable à fréquenter, respectueux” ’artig, trevlig att umgås 

med, respektfull’ och ”Discret, réservé” ’diskret’. Ordböckerna klarar emellertid inte att 

återge ordets komplexa realitet. 

I sin artikel ”Vues sur les conceptions courtoises dans les littératures d'oc et d'oïl au XIIe 

siècle” behandlar Jean Frappier begreppet mycket ingående. Han skriver att ”det motsvarar 

en kulturell förändring, ett nytt sätt att leva”(1973:135, min översättning).24 ”Begreppet 

handlar enligt de Littré25 om förfinade seder, lyx, frihet, artighet, gott beteende, respekt för 

samhällets normer, och uppgifterna som damer hade i utförandet av sin sociala funktion. 

Men la courtoisie är mycket mer än en kod som gäller artighet, den omfattar även konsten 

att älska.” (Frappier 1973:135, min översättning). Han varnar däremot för att blanda ihop 

ordet med begreppet amour courtois. Det skall ses som en extrem form av courtoisie, medan 

det höviska beteende (som finns återgiven i ordböckerna) är det fundamentala. Hur 

konceptet översattes till fornvästnordiska undersökte Aline Antonesen i sin masteruppsats 

från 2006. Däri jämförde hon Flóres saga ok Blankiflúr med dess original le Conte de Floire et 

Blancheflor. Hon konkluderar att publiken förstod begreppet hövisk kärlek, bl.a. eftersom 

ordet kurteis förekommer mycket frekvent i sagan. Dessutom hävdar hon att 

kärleksbegreppet inte bara uppskattades under Kung Håkon Håkonsons regering, utan att 

det även levde kvar länge i Norden. Om ordet kurteis redan tidigt under medeltiden inte 

längre förknippades med kärlek betyder detta dock att det inte är ett bra mått på den 

höviska kärlekens närvaro i sagolitteraturen. Min undersökning har dock inte fokuserat på 

diskussionen om hövisk kärlek var känd i Norden eller inte. Jag anser att en isolerad analys 

av ordet kurteis inte är tillräckligt för att uttala mig om denna snarare kulturella fråga. 

                                                      
24

 Alla citat återges i min egen översättning 
25

 En fransk ordbok inspirerad av Emile Littrés arbete, och som beskriver språket fram till 1900 
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Som jag förklarade ovan används ordet i isländskan idag för att beteckna artighet. I en 

slumpmässigt vald nyhetsartikel ger författaren t.ex. som råd:  

Þú mátt ekki vanmeta það að vera þakklát/ur. Nýttu öll tækifæri sem þú færð til að þakka 
vinnufélögum þínum og yfirmanni, það sýnir að þú berð virðingu fyrir þeim og það veitir þér 
hugarró. Það skilar sér að sýna kurteisi og þakklæti. 

Underskatta inte vikten av att vara tacksam. Ta varje tillfälle du får för att tacka dina 
medarbetare och chefer, det visar att du har respekt för dem och det ger dig sinnesfrid. Det 
lönar sig att visa artighet och tacksamhet. (min översättning och kursivering) 

Det är tydligt att det inte handlar sig om kärleksförklaringar i artikeln, inte heller om ett 
särskilt höviskt beteende. Var och när denna innebörd exakt försvann är däremot svårare att 
bestämma. Å ena sidan är det klart att OED inte heller pekar på kärleksförhållanden när det 
gäller ordet courteous. Det pekar alltså på att ordet redan där hade tappat denna mera 
perifera innebörd.26 Å andra sidan är det fullständigt möjligt att denna nyans fortfarande 
förstods av publiken vid hovet i England eller Norge under medeltiden, men att denna 
innebörd försvann när sagorna spreds bland folket.  

Konkret och kronologiskt föreslår jag en övergång där ordet courtoisie först förlorade sin 

förknippning med kärlek. Detta kan ha skett redan när det lämnade det franska språket eller 

under senare spridning. Sedan har det även förlorat sin  anknytning till riddarna och sin 

centrala innebörd: deras höviska kod. Av de många element i denna kod har det till slut 

endast behållit betydelsen ’artig’, om denna var den mest centrala kan diskuteras. Denna 

sista förlust verkar inte ha skett i engelskans courteous och är något särskilt nordiskt. För att 

närmare studera betydelseövergången och särskilt dess orsaker kan Gustav Sterns teori om 

semantisk förändring vara relevant.  

Stern tar upp sju orsakskategorier vad gäller betydelseförändring, av dessa handlar sex 

om inomspråkliga och en om utomspråkliga orsaker. Tre av dessa anser jag vara relevanta i 

diskussionen av ordet kurteiss, nämligen ersättning, omkastning och avpassning, jag 

behandlar dem i denna följd. 

För det första kan både förlusten av den kärleksmässiga och den höviska betydelsen ha 

utomspråkliga orsaker. Ersättning relaterar Stern till förändringar i samhället. Hans teori tar 

ingen hänsyn till språkkontakt, men som jag förklarade i teorikapitlet anser jag att teorin 

även kan tillämpas här. Ordlån kan t.ex. ses som en samhällsförändring in extremis. Ordet 

courtois användes först i en kontext av rikedom, riddare och kungens hov. Samhället 

omkring det förändrades då först till det kungliga hovet i Norge, som inte ansågs vara lika 

”civiliserat” som de franska adelssätena, och till slut till ett fattigare bondesamhälle på 

Island, långt från riddarna och deras höviska damer. Ordet kan alltså helt enkelt ha anpassat 

sig till den nya kontexten, särskilt när det började användas i vardagsspråket utanför 

sagornas räckvidd. Med detta i åtanke är det sannolikt att den höviska riddarkoden 

fortfarande var relevant för ordets betydelse vid det norska27 hovet, men att denna innebörd 

tappades senare på Island. 

                                                      
26

 Detta gäller endast om ordet inlånades genom engelska, enligt Magnússons uppfattning (Íslensk orðsifjabók) 
att ordet kom rakt från franska, är detta irrelevant. 
27

 Säkert om man håller i åtanke att det argumenteras att Håkon Håkonsson bl.a. med översättningarna tänkte 
inleda sitt hov i den feodala, civiliserade samhällstrukturen som fanns söderut. 
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För det andra är ett fall av omkastning mycket tänkbart. Detta innebär att talaren har 

den ursprungliga betydelsen i åtanke, medan åhöraren uppfattar ordet i en ny betydelse. 

Detta kan naturligtvis endast ske i en situation där båda betydelserna är relevanta. Konkret 

innebär detta att sagornas översättare kan ha haft ordets fullständiga innebörd i åtanke, 

medan publiken såg den mera inskränkta betydelsen framför sig. Detta ”missförstånd” 

behöver dessutom inte ha skett vid översättningstillfället, utan kan även ha inträffat några 

generationer senare vid olika kopieringstillfällen.  

Slutligen är även kategorin avpassning relevant. Denna innebär att ett av olika element i 

ett ords betydelse som tidigare var perifer har kommit i förgrunden. Efter att detta perifera 

element då har ”kapat” betydelsen kan ordet användas i sammanhang där det tidigare inte 

var möjligt. Detta kan ha hänt med ordet kurteiss: först har en av ordets många betydelser 

’artig’ blivit central och sedan kunde ordet användas i allehanda nya sammanhang, som t.ex. 

i nyhetsartikeln som citeras ovan. 

Sören Sjöström har i sin genomgång av Sterns teori påpekat att avpassning inte riktigt 

kan ses som en separat kategori i och med att den kan ingå i de flesta andra kategorier 

(Sjöström 2001:97). Jag menar att även ersättning och omkastning är fullständigt kompatibla 

med varandra. Man kan till exempel tänka sig att publiken lade en annan innebörd i 

begreppet än översättaren, just på grund av den andra kontexten som de var del i. 

5.3.3 Kurt 

På enkäten svarade 30 % att de kände till ordet kurt i betydelsen ”politeness”. Ordet är inte 

alls lika känt som kurteiss. Detta återspeglas av ordens förekomst i sagolitteraturen, där ONP 

har 168 träffar på olika former av ordet kurteiss, dess sammansättningar inte medräknade, 

medan det endast finns 14 exempel med ordet kurt. Ritmálskrá har 6 träffar på ordet kurt, 

där det i alla träffar efter 1600-talet endast förekommer i kombinationen kurt og pí28, vilket 

den isländsk-svenska nätordboken ISLEX idag översätter med motsvarigheten till artighet: 

”þeir kvöddust með kurt og pí” ’de tog artigt farväl av varandra’. Ordet kurteiss har däremot 

sammanlagt 28 exempel i Rítmálsskrá, och utöver dessa förekommer det i väldigt många 

sammansättningar. Dessa ords frekvens är alltså mycket olika, men ändå är orden uppenbart 

besläktade vad gäller ursprung, betydelse och form. 

Enligt Fischer lånades ordet kurt från det fornfranska ordet curt, court, vilket även ligger 

till grund för ordet courtois. Det franska ordet cour29 betydde enligt DÉCT och DMF bland 

annat ’kungens hov’ (både platsen och hirden, kungens följe), men ingen ordbok relaterar 

det franska ordet till höviskhet eller artighet. Vad gäller lånordet anger Íslensk orðsifjabók 

betydelserna ’höviskhet’ och ’hird’, och Norrøn ordbok hänvisar helt enkelt till kurteiss, samt 

anger betydelsen ’hov’. På Island har ordet alltså fått en ny betydelse. 

Ordets nya betydelse kan enkelt relateras till kurteiss. Där betydelsen ’artig’ för kurteiss 

redan fanns etablerad i originalspråket franska, var detta inte fallet för ordet kurt. Både 

fonetiskt och semantiskt finns det emellertid stor likhet mellan dessa ord, vilket innebär att 

ordet kurteiss helt enkelt kan ha påverkat ordet kurt. Betydelseförändringen som på detta 

                                                      
28

 Urprunget och bedydelsen av ordet pí är okänd. 
29

 Ordet stavades på många olika sätt: cour, court, cort, cohors 
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sätt skedde kan med Sterns teori kategoriseras som analogi, mera specifikt fonetisk 

associativ interferens. Den fonematiska likheten mellan dessa ord har lett till att användarna 

associerade ordet kurt med det mer populära ordet kurteiss, och att den bäst kända 

betydelsen bredde ut sig.  

I och med att ordet kurt var så sällsynt, och idag endast verkar förekomma i uttrycket 

kurt og pí, är det möjligt att ordets överlevnad endast beror på dess semantiska och formella 

likhet med ordet kurteiss. Detta är emellertid en mer psykolingvistisk fråga som den aktuella 

undersökningen inte kan ge svar på. 

5.3.4 Dubba 

Ordet dubba ’dubba till riddare, väpna, förbereda sig, klä upp sig, slå’30 kan som kurteiss och 

kurt betydelsemässigt förknippas med riddarsagorna, och det är sannolikt att lånordet har 

spridit sig på Island på grund av dessa översatta sagor. Ordet förekommer inte i 

Nynorskordboka eller Bokmålsordboka och inte heller i ODS. I SAOB och SAOL förekommer 

ordet, men endast med betydelse ’dubba till riddare’. I färöiskan förekommer ordet också, 

men där har ordet förlorat grundbetydelsen ´dubba till riddare´och betyder endast ’väpna 

sig och klä upp sig’. Så som jag ovan diskuterade om ordet kurteiss ligger färöiskan närmare 

isländskan än de andra skandinaviska språken. Vad gäller den isländska enkäten svarade 61 

% av försökspersonerna att de använder eller har använt ordet i betydelsen ’klä upp sig, 

dekorera’, ytterligare 15 % har nyligen stött på ordet. Detta tyder alltså på att ordet är väl 

spritt inom samhället (även om det inte är lika utbrett som kurteiss.)  

Dubba har sedan inlånet genomgått olika betydelseförskjutningar och förändringar. Enligt 

både Magnússon och Fischer lånades ordet från franskans adouber, genom medelengelskt 

doubian, dubben.31 OED ger en lång rad betydelser för det moderna engelska ordet to dub, 

relevanta för undersökningen är: ”to invest with a dignity or title” och ”to dress; to trim; to 

crop” Vad gäller det franska adouber skriver DÈCT: ”to dub sb a knight”, medan DMF återger 

en mer utvidgad betydelse: ”donner les armes (chevaleresques) à qqn et le faire chevalier” 

’dubba någon till riddare’, ”Armer qqn” ’väpna någon’, ”s’armer de toutes pièces” ’beväpna 

sig till tänderna’ och ”se vêtir, s’affubler de qqc.”, ’klä sig, klä upp sig’. Vad gäller 

fornisländska har ordet 50 träffar i ONPs lista, varav 30 har betydelsen ’dubba till riddare 

(även till hertig och utridare)’ och 15 ’beväpna’. De övriga kan i den begränsade kontexten 

både ha det första eller det andra som betydelse.32 Den betydelse som verkar vara primär i 

medeltida franska är alltså mest frekvent, dessutom förekommer betydelsen ’klä upp sig’ 

inte alls i detta fornvästnordiska material. I Ritmálskrá har fördelningen emellertid 
                                                      
30

 Verbet bör inte förvirras med substantivet dubba, vilket betyder hafsig kvinna och oftast används som för-
olämpning, t. ex. i dubban þin. 
31

 I Franska ordböcker, bl.a. TLFI, Le tresor de la langue française informatisé anges däremot ett germanskt 
ursprung för det franska ordet adouber. Ordet har föreslagits vara inlånat från fornengelska, fornvästnordiska, 
gotiska, frankiska eller genom en blanding av alla, vilket skulle härledas till ett forngermanskt *dubban ’slå’. 
Brønvik (1928:336–376) har dock övertygande argumenterat emot denna hypotes, och föreslår ett portugisisk-
galiciskt ursprung för ordet. Det är nämligen mycket osannolikt att ett ord som är tätt förknippat med, och 
tydligen spreds genom riddarkulturen, skulle ha sitt ursprung långt bort från dessa förteelser. 
32

 ONP återger orden i meningen där de finns, det är troligt att en läsning av sagan skulle tydliggöra vilken 
betydelse det handlar om. 
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förändrats mycket. Betydelsen ’klä upp sig’ förekommer i detta material från och med 1700-

talet och har blivit allt mer frekvent. I denna betydelse följs ordet oftast av partikeln upp. Här 

förekommer ordet sällan i betydelsen ’dubba till riddare’ (då följd av til riddara) men 

däremot kan ordet nu även användas även för titlar utanför adeln eller armén: ordet följs 

nämligen även av til prests ’till prest’ och til formanns ’till förman’.33 Dessutom har 

betydelsen ´väpna sig, förbereda sig till krig´ nästan försvunnit, däremot förekommer ordet 

några gånger med betydelse ´förbereda´ i bredare bemärkelse, bl. a. ’utbilda’. Betydelsen  

´slå, slå ihjäl´ som enligt Íslensk orðsifjabók förekommer redan i 1300-talet, ser emellertid 

varken ut till att förekomma i de 106 träffar som Ritmálskrá har (isländska efter mitten av 

1500-talet) eller i ONP:s träfflista för fornisländskan, denna betydelse kan alltså inte ha varit 

lika frekvent som de andra. Informella samtal med islänningar bekräftar att betydelsen är 

okänd i dagens språk. Dessutom påpekade Brøndal (1928:337) att ordet även i de romanska 

språken aldrig har betytt ’att slå’ ”trods visse etymologers angivelser”.34 

Gustav Sterns teori kan belysa betydelseövergångarna. Vid översättningstillfället har 

ordet behållit den primära franska betydelsen ’dubba till riddare’. Denna betydelse har 

emellertid försvagats under de efterföljande åren, vilket kan kopplas till externa faktorer. 

Detta hamnar i Sterns typologi i kategorin ersättning. Befolkningen på Island hade knappast 

någon kontakt med riddare, betydelsen var alltså endast relevant i riddarsagorna. Att ordet 

idag kan användas för titlar av olika slag kategoriserar jag som avpassning. Ordets 

ursprungliga samband med adeln har blivit mindre viktig medan delbetydelsen ’att ge en 

titel’ har blivit primär. Ordets (primära) betydelse idag ’att klä upp sig’ kan förklaras på två 

sätt. Å ena sidan kan det ha lånats in från franska, DMF ger nämligen bl. a. betydelsen ’klä 

sig, klä upp sig’ (se ovan). Brøndal (1928:367) hävdar i sin analys av ordet att det i alla 

romanska språk hade en mer allmän betydelse, men att endast den militära betydelsen är 

traderad genom den medeltida litteraturen. Denna betydelse förekommer inte i ONP:s 

träfflista, men det behöver emellertid inte betyda att betydelsen inte alls var känd av 

befolkningen.  Å andra sidan kan betydelsen ha uppstått senare i Norden; att svenskan 

endast har betydelsen ’dubba till riddare’ pekar i denna riktning35.  Denna nya betydelse kan 

ha haft sitt ursprung i ordets andra betydelse ´väpna sig’.  

En sådan betydelseövergång kan kategoriseras på två sätt i Sterns teori. För det första 

passar det i kategorin överföring. På grund av det nästan identiska beteende (man tar på sig 

krigsattribut eller fina kläder) använde talaren ordet med den ursprungliga betydelsen 

                                                      
33

 Denna utveckling finns inte i svenska, där ordet dubba endast används med riddartiteln. Ordet bör inte 
förvirras med den orelaterade betydelsen i ett homonymt ord ’förse med dubbar’ eller ’utbyta tal i film mot tal 
på annat språk’ (SAOL). Den sista betydelsen är troligtvis ett yngre inlån från engelskans to dub (med samma 
betydelse), och har på detta sätt en indirekt relation till betydelsen som är relevant i undersökningen. 
34

 Brøndal skriver vidare: ”[. . .] hvis det berømte Ridderslag virkelig fra først af har spillet en Rolle ved den 
Ceremoni der gjorde Væbneren till Ridder, saa betegnedes det i al Fald ikke ved Ordet adobement.” Gällande 
detta refererar han till Léon Gautiers La Chevalerie. 
35

 Brøndal påpekar dock att ordet nästan har försvunnit i de skandinaviska språken under senare tid, vilket 
skulle vara en förklaring varför svenska endast behöll den ridderliga betydelsen, som fanns återgiven i sagorna. 
(Detta möjliggör alltså att även betydelsen ’att klä upp sig’ lånades in.) Mot detta kan anges att ordet i sagorna 
aldrig förekommer i betydelsen ’klä upp sig’, även om det fanns tillräckligt med tillfällen för detta i en fin hövisk 
kontext. Möjligt är att ordet vid lånetillfället även var känd i en lite mer generell men mindre frekvent 
betydelse ´förbereda sig’ som underlättade en senare betydelseförskjutning till ’klä upp sig’. 
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’väpna sig’ för att beteckna ’klä upp sig’. I denna kategori var betydelseförändringen 

oavsiktlig. Talaren tänkte inte ge en ny referens åt ordet dubba. Förändringen är även 

talarorienterad. Det är talaren som bestämde användningen. För det andra passar det även 

in i kategorin avpassning, närmare bestämt generalisering. Ordet förknippades inte längre 

med vapen och krig, utan med den mindre specifika handlingen att ta på sig kläder. På detta 

sätt kunde ordet användas i flera områden, och få en ny betydelse: att förbereda sig för en 

fest genom att ta på sig fina kläder. I denna kategori är betydelseförändringen också 

oavsiktlig, däremot sker övergången hos åhöraren. Dessa två kategorier behöver, som jag 

förklarade ovan, inte utesluta varandra. Den sista betydelsen, den ovanliga ’slå, slå ihjäl’, är 

svårare att förklara, och utifrån materialet är det omöjligt att bedöma vilken kategori det 

handlar om. Analogi och förkortning kan uteslutas eftersom det inte finns andra eller längre 

ord som kan ligga till grund för den nya betydelsen. Omkastning kan också uteslutas 

eftersom det är osannolikt att en åhörare har uppfattat den nya betydelsen när ordet 

användes med den äldre. Kontexten till att slå ihjäl någon är mycket skild från att klä sig eller 

att ge en titel åt någon. Även substitution är osannolik eftersom betydelseförändringen inte 

kan kopplas till någon särskild förändring i samhället. Förändringen verkar alltså byggas på 

den referentiella relationen. Om den är avsiktlig, namngivning, eller oavsiktlig, överföring, 

kan inte utredas i denna undersökning i och med att ordet inte används i denna betydelse i 

materialet, och kontexten är alltså oklar.  
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6 Diskussion 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka vad som har hänt med de romanska 

lånorden i de översatta riddarsagorna. Generellt framgår av resultaten att isländska är det av 

de nordiska språken som har bevarat flest lånord av denna typ. För det första använder man 

på Island idag lite mindre än hälften av de romanska lånorden som undersöktes. Det är 

framförallt högutbildade och äldre personer som känner till och använder dessa ord. 

Skillnaderna är emellertid inte påfallande stora. Orden kommer alltså inte att försvinna med 

den äldsta generationen, och de reflekterar inte heller endast ett lärt språkbruk. Vissa ord är 

kända av alla informanter och utgör onekligen en del av det allmänna ordförrådet. Detta 

pekar på att lånorden idag inte är särskilt kopplade till vissa samhällsklasser.36 I en vidare 

undersökning skulle det vara intressant att å ena sidan analysera hur dessa ord har 

förändrads morfologiskt, och å andra sidan hur attityderna till lånorden kan ha påverkat 

deras överlevnad och betydelseövergångar. 

För det andra är det särskilt intressant är att det isländska språket även har bevarat fler 

lånord än norska, trots att översättandet skedde vid hovet i Norge. Det är alltså troligt att 

orden har varit kända i Norge enbart av en begränsad grupp, men att de aldrig fick en lika 

stor spridning bland folket. På Island måste dessa ord emellertid ha spridits till flera 

samhällsklasser. Detta kan möjligen förklaras av riddarsagornas popularitet på ön. Medan 

sagorna vekar ha varit glömda i Norge, var de mycket populära på Island fram till idag. Detta 

framgår av att endast få norska manuskript har hittats, men mycket flera isländska 

(Kalinke:332). Dessutom har purismen på Island troligtvis inte haft något stort inflytande på 

lånordens användning i och med att lånorden etablerades redan i sagolitteraturen. 

Antalet lånord jämfördes inte bara med norska, utan även med de andra nordiska 

språken. Det är emellertid svårare att jämföra med dessa i och med att det i denna 

undersökning är oklart på vilket sätt orden lånades in (vilket i viss mån även gäller för 

norska). Särskilt de östnordiska språken, svenska och danska, har haft en annan (till stor del 

okänd) relation till riddarsagorna, och har dessutom haft större kontakter med franska under 

modern tid. Det framgår att dessa östnordiska språk idag har ett ungefär lika stort antal av 

lånorden kvar som norska, och har alltså bevarat färre av dessa än isländskan. 

Undersökningen bygger emellertid på en lista över de romanska lånorden i fornvästnordiska 

(Fischer 1909). Detta innebär att möjliga lån i östnordiska som inte har funnits i västnordiska, 

inte har undersökts. Analysen av de östnordiska språken är alltså mycket inledande och 

skulle behövas komplettera med en större undersökning för att kunna bedöma det språkliga 

inflytandet av riddarsagorna i dessa språk. 

Vad gäller färöiska är det särskilt intressant att detta språk å ena sidan har bevarat minst 

lånord av alla undersökta språk37, men att det å andra sidan har bevarat ord som kurteiss 

och dubba med betydelser som endast finns i isländskan. En specifik förklaring till detta kan 

inte anges av undersökningen, men olika möjligheter föreslås. För det första kan de ha lånats 

                                                      
36

 En vidare undersökning skulle kunna utgöra vilka attityder som finns till dessa lånord, och om de ändå 
förknippas med vissa grupper i samhället. 
37

 Detta kan möjligen även bero på ordboken, och inte endast på språket själv. SAOB och ODS är som sagt 
mycket omfattande. 
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in från isländskan, vilket emellertid skulle tyda på bättre kontakter mellan dessa öar än 

förväntat. För det andra kan de ha lånats in från norskan, under förutsättning att lånorden 

har varit spridda där under en tidigare period. Ordet kurteiss kan då ha förlorat sin 

betydelsebegränsning till hovet redan i Norge, eller först på Färöarna. För det tredje kan det 

inte uteslutas att ordet lånades in från danskan, och att ordet under ett senare skede 

glömdes i Danmark, vilket emellertid verkar mindre sannolikt. 

För det tredje har uppsatsen visat att Sterns teori om betydelseförändring även är 

lämplig för att undersöka lånord. Den kvantitativa analysen har visat att ungefär en tredjedel 

av alla lånord som fortfarande är i bruk har fått förändrad referens. Analysen har dessutom 

antytt att det inte finns något samband med ordens frekvens idag och huruvida de har 

genomgått en betydelseutveckling eller inte. Utöver detta visar den kvalitativa 

undersökningen av orden kurteiss, kurt och dubba att dessa ord inte längre förknippas med 

det höviska samhället där de hade sitt ursprung, utan att de även har blivit användbara i 

vardagliga sammanhang. Kontexten som var gällande vid ordens inlån har alltså inte 

begränsat deras senare användning. Analysen av dessa tre ord har tyvärr inte precis kunna 

bestämma när orden har fått sina nya betydelser, men den har ändå kunnat belysa hur 

betydelseövergången har gått till. Den har visat att ordens användningskontext är högst 

relevant för deras betydelse.  

Slutligen har uppsatsen alltså bekräftat att de romanska lånorden inte har försvunnit ur 

de nordiska språken. I isländskan har de i vissa fall även blivit mycket populära och 

förekommer idag i många olika kontexter. Bland de lånord som bevarades i språket har 

betydelseförskjutningar varit möjliga, vilket rimligtvis är en konsekvens av deras användning 

i nya kontexter. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Översatta riddarsagor och deras romanska lånord 

Undersökningen behandlar de romanska lånorden i 20 översatta riddarsagor. Nedan 

beskriver jag de relevanta sagorna utifrån Kalinkes och Mitchells Bibliography of Old Norse-

Icelandic Romances (1985). Jag anger ursprungsspråk, ursprungsverk, och det som är känt 

om översättningen. Dessutom listar jag orden som Fischer hämtade ur sagorna. Sagorna 

samt lånorden benämns och stavas så som de återges i ONP, Ordbog over det norrøne 

prosasprog. 

Alexanders saga 

Ursprungsspråk: latin 

Prosaöversättning av dikten Alexandreis, författad av Gautier de Châtillon 

Översatt av Brandr Jónsson (biskop i Hólar 1263–1264) för kung Magnús Hákonsson (1238–

1280) 

Lånord från romanska språk: bukl, dubba, fól, føla, gabba, kærr, laðrúnn, partr, plaxa, flati, 

príss, prísund, púta, sjappel, turn, turna 

Amíkuss saga ok Amilíuss 

Ursprungsspråk: latin 

Översättning av berättelsen Speculum historiale, författad av Vincent Beauvais 

Troligtvis översatt under Håkon V (efter 1300) 

Lånord från romanska språk: kurteiss, kærr 

Bevers saga 

Ursprungsspråk: anglo-norman38 

Översättning av Boeve de Haumtone 

Troligtvis översatt under 1200-talet till norska, men finns endast kvar i isländska manuskript 

Lånord från romanska språk: barúnn, burgeiss, drómundr, dustera, fól, gabba, justíss, krúna, 

kumpánn, kærr, pík(stafr), píment, príss, prísund, púsa, púta, ribbaldi, skvíari, turn, turnera, 

turniment, parlament 

Breta saga 

Ursprungsspråk: latin 

Översättning av Historia regum Britanniæ, författad av Geoffrey of Monmouth 

Oenighet om översättningen skedde på Island eller i Norge 

Lånord från romanska språk: barúnn, iustís, krúna, kumpánn, kurteiss, kærr, lampi, penta, 

príss, turn 

Elíss saga ok Rósamundar 

Ursprungsspråk: franska 

Översättning av en ofullständig version av Elie de St. Gille 

Översatt av Abbot Robert på kung Håkon Håkonsons (1217–1263) uppdrag. 
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Lånord från romanska språk: dubba, fantr, flúr, fól, hjúpr, kurteiss, kærr, púsa, púta, turn, 

barónn, danz, flúr, formera, herneskja, kumpánn, manér, príss, prísund, pýta, trumba, 

barónn, burt, gabb, herneskia, klare, kumpánn, manér, penturr, píment, príss, pýta, trumba 

Erex saga 

Ursprungsspråk: franska 

Översättning av Erec et Enide, författad av Chrétien de Troyes 

Troligtvis översatt i Norge under 1200-talet 

Lånord från romanska språk: asni, barónn, burt, burtreið, burtstǫng, dubba, fól, kompánn, 

kurteiss, pláz, príss, púsa, turniment 

Flóress saga ok Blankiflúr 

Ursprungsspråk: franska 

Översättning av den äldre versionen av Floire et Blancheflor 

Översatt i Norge under 1200-talet 

Lånord från romanska språk: burt, damma, flúrfól, gabba, kurteiss, mát, penturr, púta, skák, 

turn 

Flóvents saga 

Ursprungsspråk: okänd källa men relaterad till franska, tyska och italienska 

Okänd källa 

Troligtvis översatt i början av 1200-talet 

Lånord från romanska språk: barónn/barúnn, dubba (hs. dybba), fól, ísópe, klare, kurteiss, 

kærr, pikka, píment, púta, trumba, turn, gabba, heremita, herneskja, kurteiss, kærr, píment, 

skák, treyja, turn 

Ívents saga 

Ursprunsspråk: franska 

Översättning av Le chevalier au lyon/Yvain, författad av Chrétien de Troyes 

Enligt sagan översatt på uppdrag av Håkon Håkonson (1217–1263) 

Lånord från romanska språk: asni, barónn, buklari, gabba, heremiti, kult, kumpánn, kreatýr, 

kurteiss, kærr, púsa, ruði, síra, turn, œvintýr 

Karlamagnúss saga 

Ursprungsspråk: franska och latin 

En samling av översättningar av olika chansons de geste: Chanson d´Ótinel, Le pèlerinage de 

Charlemagne, Chanson de Roland, Chanson d´Aspremont, och historiografiskt material på 

latin i Pseudo-Turpin krönikan. Samlingen är uppbyggd av olika delar: Karlamagnús saga ok 

kappa hans, af Frú Ólif ok Landres, af Oddgeiri danksa, af Agulando konungi, af Guitalin saxa, 

af Otuel, af Jórsalaferð, af Runzivals bardaga, af Vilhjálmi Korneis, um kraptaverk ok 

jarteignir. 

Berättelserna översattes under 1200-talet 

Lånord från romanska språk: asni, amendas/ amendasnot, banel, barúnn, buklari, burgeiss, 

burtreið, danz, diskordera, drómundr, dust, dubba, ermins, fantr, flúr, fól, formera, forz, 

gabb, hiúpr, kamelet, kamell, klare, konstabl, konstafill, kordúna/ kordúnaskór, krúna, 

kumpánn, kurt, kurteiss, kærr, lampi, látúnn, letr, markeiss, markíss, martes, morel, olifant, 

olifantshorn, palafrey, partr, pausa, peðmaðr, perla, pía, pík, píkstafr, píment, pjakka, pláz, 
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prinz, príss, prísund, punktera, púta, rábítr, sabelin, siklátún/ ciclatún, safelin, síra, skák, 

soppa, stálpík, studera, syrkot, trumba, turn, turna, œfintýr,  

Kláruss saga 

Ursprungsspråk: latin  

Troligtvis är sagan författad på Island, men enligt sagan hittade Jón Halldórsson (biskop i 

Skálholt, 1322–1339) en originaldikt på latin i Frankrike 

Troligtvis sammanställd vid mitten av 1300-talet 

Lånord från romanska språk: barúnn, fantr, flúr, forz, krúna, kvittr, kurell, kurteiss, kærr, 

manér, par, penta, pláz, purtrea, púta, ribbaldi, spazera, traktera, trumba, turn, œfintýr 

Mǫttuls saga 

Ursprungsspråk: franska 

Översättning av Le mantel mautaillé 

Enligt sagan översattes texten på kung Håkon Håkonsons (1217–1263) uppdrag 

Lånord från romanska språk: fól, gabb, kurteiss 

Pamfíluss saga 

Ursprungsspråk: latin 

Översättning av en dikt på latin 

Kalinke ger ingen vidare information om översättandet. 

Lånord från romanska språk: fól, kurteiss, kærr 

Parcivals saga 

Ursprungsspråk: franska 

Tillsammans med Valvens þáttr en översättning av den ofullständiga Perceval / Le conte du  

graal, författad av Chrétien de Troyes 

Troligtvis översatt på 1200-talet under kung Håkon Håkonson (1217-1263) 

Lånord från romanska språk: asni, barúnn, buklari, fantr, flúr, fól, gabb, heremita, herneskja, 

kumpánn, kurteiss, kærr, púta, ribbaldi, síra, síróp, skarlat, turn 

Partalópa saga 

Ursprungsspråk: franska 

Troligtvis en översättning av en förlorad version av Partenopeus de Blois eller en isländsk 

bearbetning av en norsk översättning 

Troligtvis översatt på 1200-talet 

Lånord från romanska språk: barónn/ barúnn, butreiþ, gabba, kreatýr, kurteiss, kærr, 

palliment/ parlament, prísund, púsa, turn, turniment 

Strengleikar 

Ursprungsspråk: franska 

En samling av översättningar av 21 Bretanniska Lais, troligtvis författad av Marie de France, 

berättelserna (med franska rubriken inom parentes): Guiamar(Guigemar), Eskia(Fresne), 

Equitan(Equitan), Bisclaret (Bisclavret), Laustik (Laustic), Desire (Desiré), Tidorel (Tydorel), 

Chetovel (Chativel), Daun (Doon), Tveggja elskanda lióð (Deus amanz), Gurun (okänd källa), 

Milun (Milun), Geitarlauf (chievrefoil), Strandar strengleikr (okänd källa), Leikara ljóð (Lai du 

Lecheor), Januals ljóð (Lanval), Jonet (Yonec), Naboreis (Nabaret), Ricar hinn gamli (okänd 

källa), Tveggia elskanda strengleikr (okänd källa), Grelent (Graelent) 

Enligt sagan översattes texten på kung Hákon Hákonarsons (1217-1263) uppdrag. 
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Lånord på romanska språk: kult, kurteiss, kærr, lampi, laza, offrend, púsi, pusa, sabelina 

skinn, síra, skarlat, spúsi, spúsa, turn 

Tristrams saga ok Ísǫndar 

Usrpungsspråk: franska 

Översättning av Tristan, författad av Thomas 

Troligtvis den första norska översättningen från franska, enligt sagan översatt av munk 

Robert år 1226 på kung Håkon Håkonsons uppdrag39 

Lånord från romanska språk: barónn, burt, drómundr, dubba, flúr, gabb, kompása, kurteiss, 

kærr, partr, púsa, púta, skák, turn 

Trójumanna saga 

Ursprungsspråk: latin 

Översättningen är en sammansättning baserad på: De Excidio Troiæ, författad av Dares 

Phrygius, æneas, författad av Vergilius och Heroides och Metamorphoses, författad av 

Ovidius.  

Översättandet skedde kring 1200, eller vid mitten av 1200-talet i kung Håkon Håkonsons hov 

(1217–1263) 

Lånord från romanska språk: kurteiss, kærr, turn 

Valvens þáttr 

Ursprungsspråk: franska 

Tillsammans med Parcevals saga en översättning av den ofullständiga Perceval / Le conte du 

graal, författad av Chrétien de Troyes 

Troligtvis översatt på 1200-talet under kung Håkon Håkonson (1217–1263) 

Lånord från romanska språk: fól, kurteiss, kærr, púsa, síra, turn 

Þiðriks saga af Bern 

Kalinke nämner inte Þiðriks saga af Bern i sin Bibliography, sagan nämndes däremot redan 

under medeltiden som riddarsaga (Kalinke 1985:321). I och med att det handlar om en 

översättning tyckte jag att även den är relevant i undersökningen. 

Ursprungsspråk: tyska 

Sagan är en översättning av en samling berättelser om Dietrich von Bern. 

Lånord från romanska språk: kurteiss, prísund, sargent, kurt, turn-reiþ, turniment, burdia, 

fól, kærr, turn, barúnn, dubba, herneskia, buklari, bosún / basún, danz, gabb, kofri, púta, 

ribbaldi, treyia, partr, gabba, garzún / gardtzurr, krúna, penta, perla, purpura, príss 
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 Se dock Marti (2013) ”Tristrams saga revisited” för ett förslag till en annan kronologi. 
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Bilaga 2: Figur till Gustav Sterns teori 
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Bilaga 3: Enkät40 

1. To which age group do you belong? 

 < 18 

 18 – 30 

 30 – 50 

 > 50 

 

2. What is your highest degree? 

 secondary school 

 higher education: bachelors degree (3 years) 

 higher education: masters degree (4 - 5 years) 

 Other, please specify  

 

3. Did you grow up on Iceland? 

 Yes 

 No 

 Other, please specify 

 

How frequently do you use the following words? Please mark the relevant option. 

 

A hint towards the meaning of the word is given between brackets. It is this meaning 

which is being researched, if you recognise the word in a different meaning, but not in this 

one, the response "not recognised" should be chosen. 

 

1. You use the word yourself 

2. You have only heard or read the word (for example in the media) 

3. You haven´t come across this word recently, but you still recognise it 

4. You don´t recognise this word 

 

 have used / 

use 

personally 

heard / read not seen it 

used but the 

meaning is 

clear 

not recognised 

fól (idiot)     

balangares (a 

musical 

instrument) 

    

kult (carpet or 

tapestry) 

    

kurteis (fine,     
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 Enkäten återges på ett förenklad, men innehållsmässig oförändrat sätt. Detta eftersom nätenkäten på grund 
av olika lay-out element inte kan skrivas ut. 
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courtly, polite) 

kær (dear)     

púsi (husband)     

púsa (noun: wife)     

púsa (verb: to 

marry) 

    

sabelinaskinn (a 

type of fur) 

    

safalaskinn (a 

type 

of fur) 

    

skarlat (a type of 

cloth, fabric) 

    

turn (a high 

building) 

    

prísund (a place 

to 

lock people up or 

torment) 

    

kurt (politeness)     

dubba (to 

decorate, 

to dress upp) 

    

rásonil (a kind of 

bird) 

    

básúna (muscial 

instrument) 

    

dans (noun: a 

dance) 

    

gabb (irony, 

mocking or 

teasing) 

    

kofri (a type of 

hat) 

    

púta (a 

prostitute) 

    

ribbaldi (a bully, 

a brute) 

    

treyja (a type of 

clothing) 

    

partur (a part)     

gabba (to mock, 

play a trick on sb) 
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penta (to paint)     

perla (a type of 

decoration, 

jewel) 

    

mótres (a type of 

fur) 

    

purpuri (a type of 

colour) 

    

fantur (a kind of 

person) 

    

hjúpur (a kind of 

cover, wrapping) 

    

kumpáni (a team 

member) 

    

trumba (a 

musical 

instrument) 

    

drómundur (a 

kind 

of ship) 

    

látún (a kind of 

material, metal) 

    

letur (font, a kind 

of 

writing) 

    

pía (a kind of 

bird) 

    

prins (son of a 

king) 

    

skák (a 

boardgame 

with two players) 

    

stúdera (to 

study) 

    

ævintýr / 

ævintýri 

(an adventure) 

    

kamel (a type of 

animal) 

    

asni (a type of 

animal) 

    

burgeis (a 

businessman) 
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burtreið (a 

medieval 

tournament) 

    

dust (a medieval 

tournament) 

    

pjakka (to hack 

or 

to stick) 

    

pláss (a place or a 

region) 

    

punkta (a verb 

related to 

writing) 

    

soppa (a kind of 

food) 

    

síróp (a kind of 

food) 

    

dama (a woman)     

mát (a chess 

term) 

    

ísópe (a drink)     

ísópur (a plant)     

pikka (to hack or 

stab) 

    

kvittur (without 

debt) 

    

kórall (sea 

animal, which 

builds 

a material high in 

calcium content) 

    

kóðanes (a plant)     

par (a group of 

two) 

    

plaxa (a (flat) 

place) 

    

flati (a surface, 

sth 

flat) 

    

 

 


