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7'ill mina föräldrar 





Förord. 

När denna avhandling nu framlägges, är det mig en kär plikt att 
rikta ett vördsamt tack till min lärare, professor Elias Wessén, 
såväl för den fängslande undervisning jag fått åtnjuta under stu
dieåren, som för det tålmodiga intresse han ägnat mitt avhandlings
arbete. Vid talrika tillfällen har professor Wessén offrat sin dyr
bara tid för att dryfta spörsmål, som sysselsatt mig under arbetets 
gång, och givit anvisningar och råd, som jag sökt tillgodogöra mig. 
Detta gäller icke minst den slutliga utformningen av manuskriptet. 
Den personliga välvilja och den uppmuntran jag därvid städse fått 
röna, kan ej nog högt värdesättas. För allt detta och för professor 
Wesséns beredvillighet att granska avhandlingen i manuskript ber 
jag få framföra ett hjärtligt tack. 

Till docenten Carl Ivar Ståhle står jag i tacksamhetsskuld för 
stimulerande diskussioner och aldrig svikande hjälpsamhet. Även 
övriga medlemmar av Nordiska seminariet bringar jag mitt tack, 
främst de gamla vännerna lektor Ivar Dahlberg och rektor Tore 
Gissler. 

Tack skyldig är jag också f.d. lektorn vid h.a. läroverket i Väster
ås, fil. dr Martin Nylund, och stadsbibliotekarien i Ludvika, fil. 
kand. Åke Åberg, vilka givit mig värdefullt bistånd genom att för
medla boklån från vetenskapliga bibliotek. 

Slutligen tackar jag varmt mina föräldrar och min hustru för 
deras oskattbara stöd och uppmuntran under årens lopp. 

Ludvika i december 1954. 
Åke Åkermalm. 
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Källor och litteratur.1 

Aasen=Aasen, I., Norsk Ordbok med dansk Förklaring. Ghra 1873. 
Alex. = Alexanderssaga, udg. af C. R. Unger. Kra 1848. 
ANF=Arkiv för nordisk filologi. Chra 1883—88. Lund 1889 ff .  
Ann. = Isländske Annaler indtil 1578, udg. v. G. Storm. Kra 1888. 
ASB = Altnordische Saga-Bibliotek, hrsg. v. G. Cederschiöld, H. Gering und 

E. Mogk. Halle 1892 ff .  
Band. = Bandamanna saga, udg. v. H. Fridriksson. Khvn 1850. 
BârS.=BârÔar saga, udg. v. G. Vigfusson. Khvn 1868. 
Barl.=Barlaams ok Josaphats saga, udg. af G. Keyser og C. R. Unger. Kra 1851. 
Behaghel, O., Geschichte der deutschen Sprache. 5. Aufl. Berlin, Leipzig 1928. 

— Die deutsche Sprache. 8. Aufl. Leipzig 1930. 
Bengtsson, A., Nils Ragvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet. Lund 

1947. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap 4.) 
Bev.=Bevers saga, i: Forns. Suörl. 
Bj = Bjärköarätten (SGL VI). 
Bjark. = Den aeldre Bylov eller Bjaerkoret (NGL I). 
Blass, F., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch bearbeitet von A. De

brunner. 7. Aufl. Göttingen 1943. 
Bl (eller: Blöndal) =Blöndal,  S., Islandsk-Dansk Ordbog. Reykjavik 1920—24. 
Bolt. = Aslak Bolts Jordebog. Kra 1852. 
Bopp, F., Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend etc. Bd 3. 2. Aufl. 

Berlin 1861. 
BorgL = Borgartingslagen (NGL I). 
Bp.=Biskupa sögur. Khvn 1858. 1875. 
Brender, F., Die rückläufige Ableitung im Lateinischen. Lausanne 1920. 
Bret. = Breta sögur, i: Annaler eller Aarboger for nordisk Oldkyndighed. 1848 

—49. 
Brugmann, K., Über das Wesen der sogenannten Wortzusammensetzung. 

Leipzig 1900. 
— Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Ana

statischer Neudruck. Berlin, Leipzig 1922. 
Brugmann, K. und Delbrück, В., Grundriss der vergleichenden Grammatik der 

indogermanischen Sprachen. 1—5. Strassburg 1886—1900. 2. Aufl. 1897— 
1916. 

1 Källor, som citeras efter Dahlgren, FJ, Kalkar, SAOB och Sdw, angivas 
ej  här. Se källförteckning i nämnda arbeten. Eddan citeras efter G. Neckels 
utgåva (Heidelberg 1927). 



Brondum-Nielsen, J., Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling. 
Khvn 1928. 

B-T=Bosworth, J., An anglo-saxon dictionary. Ed. and enlarged by T. N. Tol
ler. Oxford 1882—98. Supplement 1—3. Oxford 1908—21. 

Byl. = Den nyere Bylov (NGL I). 
Baer.=Baerings saga, i: Forns. SuÖrl. 
Carlsson, L., De medeltida skamstraffen, i: Rig 34 (1934). 
Carr, Ch., Nominal compounds in Germanic. London 1939. (St Andrews Univer

sity Publications No XLI.) 
Cederschiöld, G., Studier öfver verbalabstrakterna i nutida svenska. Gbg 1908. 
— Fresta duger. Sthlm 1914. 
— Framtidssvenska. Sthlm 1917. 

Clâr. = Clâri saga, hrsg. v. G. Cederschiöld. ASB 12. Halle 1907. 
Glassen, J., Beobachtungen ueber den homerischen Sprachgebrauch. Frankfurt 

a.M. 1874. 
Curme, G., A Grammar of the German Language. New York 1917. 
Curtius, G., Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatik. 5. Aufl. 

Prag 1875. 
C-V=Cleasby, R. and Vigfusson, G., An Icelandic-English dictionary. Oxford 

1874. 
Dahlgren = Dahlgren, F. A., Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och 

talesätt i svenska språket. Lund 1914—16. 
Dam, J. van, Handbuch der deutschen Sprache. 1—2. Groningen 1937—40. 
Darmesteter, A., Traité de la formation des mots composés de la langue 

française. Paris 1894. 
DGL = Danmarks Gamle Landskabslove. Khvn 1920 ff .  
DI=Diplomatarium Islandicum. Khvn 1857. 
Didr. = Saga J>iöreks konungs af Bern, udg. af C. R. Unger. Kra 1853. 
DL=Dalalagen (SGL V). 
DN=Diplomatarium Norvegicum. Kra 1849 ff .  
Dpi. = Sagan af Helga ok Grimi Droplaugarsonum, udg. v. K. Gfslason. Khvn 

1847. 
Eb. = Eyrbyggja saga, hrsg. v. H. Gering. ASB 6. Halle 1897. 
Eg.=Egils  saga Skallagrìmssonar, Hrsg. v. F. Jonsson. ASB 3. Halle 1894. 
EidsL=Eidsivatingslagen (NGL I). 
Ekbo, S., Studier över uppkomsten av supinum i de germanska språken. 

Upps. 1943. 
Eriks SjL=Eriks Sjaellandske Lov (DGL V, VI). 
El. = Elis saga ok Rosamundu, hrsg. v. E. Kolbing. Heilbronn 1881. 
Elucid. = Brudstykker af den isländske Elucidarius, udg. af K. Gislason, i: 

Annaler eller Aarboger for nordisk Oldkyndighed. 1858. 
Er.=Erex saga, utg. af G. Cederschiöld. Khvn 1880. 
Falk, Hj. og Torp, A., Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling. Kra 1900. 
— Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. 1—2. Heidelberg 

1910—11. 
Fischer, F., Die Lehnwörter des Altwestnordischen. Palaestra LXXXV. Berlin 

1909. 



Fischer, P., Goethe-Wortschatz. Leipzig 1929. 
F J = Jonsson, F., Den norsk-islandske Skaldedigtning. A I—II. В I—II. Khvn 

1908—15. 
Flat. = Flateyjarbók. Kra 1860—68. 
Fld. = Fornaldar sögur NorÖrlanda. Khvn 1829—30. 
Flóam. = Flóamanna saga (Frs.) 
Fior. = Flores saga ok Blankiflür, hrsg. v. E. Kolbing. ASB 5. Halle 1896. 
Flov. = Flovents saga (Forns. Suörl.). 
Fm. = Fornmanna sögur. Khvn 1825—35. 
Forns. SuÖrl. = Fornsögur SuÖrlanda, utg. af G. Cederschiöld. Lund 1884. 
Fr (eller: Fritzner) = Fritzner, J., Ordbog over det gamle norske Sprog. 1—3. 

Kra 1886—96. 
Fragmenter=Fragmenter af Gammeldanske Haandskrifter, udg. af P. Dide-

richsen. Khvn 1931—37. 
Freisen, J., Die katholischen Ritualbücher der nordischen Kirche. Heidelberg 

1909. 
— Manuale Lincopense, Breviarium Scarense, Manuale Aboense. Katholische 

Ritualbücher Schwedens und Finnlands im Mittelalter. Paderborn 1904. 
Fri0J>jófs s. = Fri0J>jófs saga ins frcekna, hrsg. v. L. Larsson. ASB 9. Halle 

1901. 
Fris. = Codex Frisianus. Kra 1871. 
FrostL = Frostatingslagen (NGL I). 
Frs. = Fornsögur, hrsg. v. G. Vigfusson und Th. Möbius. Leipzig 1860. 
Fsk. = Fagrskinna, udg. af P. A. Munch og C. R. Unger. Kra 1847. 
Gabelentz, H. C. v. d. und Loebe, J., Grammatik der gothischen Sprache Ul-

filas. II. Leipzig 1846. 
GL —Gutalagen (SGL VII). 
Gråg. = Grågås efter det Arnamagnaeanske Haandskrift Nr 334 fol. StaÖarhols-

bók. Khvn 1882. 
Gråg. 11 = Grågås . Khvn 1883. 
Grath, G. F., Svenska kyrkans brudvigsel i historisk och liturgisk framställning. 

Ups. 1904. 
Grg.=Grågås, udg. af V. Finsen. Khvn 1852. 
Grett.=Grettis saga Äsmundarsonar, hrsg. v. R. G. Boer. ASB 8. Halle 1900. 
Grewolds, H., Die gotischen Komposita in ihrem Verhältnis zu denen der 

griechischen Vorlage. Zeitschrift f. vergi. Sprachforschung. 60—61. 
Grimm, J., Deutsche Grammatik. Zweiter Theil. Drittes Buch. Göttingen 1826. 
Grimm D Wb=Grimm, J. und W., Deutsches Wörterbuch. I f f .  1854 ff .  
GulL = Gula tingslagen (NGL I). 
Gunl.=Gunnlaugs saga ormstungu. 
GyÖ.=GyÖinga saga, udg. af G. Èorlaksson. Khvn 1881. 
Hainer, H., Om de sammansatta verben i isländskan. Lund 1877. 
— Om de sammansatta verben i nysvenskan. (Redogörelse för de allm. 

läroverken i Blekinge 1887—88.) Karlskrona 1888. 
Håk. = Håkonarbok (NGL I). 
Harpestreng, Gamle danske Urteboger, udg. v. M. Kristensen. Khvn 1908—20. 



Hatzidakis, G. N., Einleitung in die neugriechische Grammatik. Leipzig 1892. 
(Bibl. indogerm. Gramm. Bd 5.) 

HavarÖar s.=HavarÖar saga IsfirÖings, udg. af G. Thordarson. Khvn 1860. 
Heggstad = Heggstad, L., Gamalnorsk ordbok med nynorsk tyding. Oslo 

1930. 
Heil. = Heilagra manna sögur, udg. af C. R. Unger. Kra 1877. 
Hellquist=Hellquist, E., Svensk etymologisk ordbok. 1—2. Ny uppl. Lund 

1935—39. 
Hellquist, E., Det svenska ordförrådets ålder och ursprung. 1—3. Lund 1929 

—32. 
Hesselman, В., Språkformen i MB I eller fem Mose böcker på svenska, tol

kade och utlagde vid medlet av 1300-talet. Upps. 1927. (Skr. utg. av 
K. Hum. Vet.-samf. i Upps. 24: 17.) 

HirÖ.=HirÖskrä (NGL II). 
Hirt, H., Indogermanische Grammatik. 1—7. Heidelberg 1927—37. (Indogerm. 

Bibi. 1. Abt. 1. Reihe. 13. Bd.) 
— Handbuch des Urgermanischen. 1—2. Heidelberg 1931—32. (Indogerm. 

Bibi. 1. Abt. 1. Reihe. 21. Bd.) 
— Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft. Hrsg. 

v. H. Arntz. Halle 1939. (Samml. kurzer Gramm, germanischer Dialekte. 
B. Ergänzungsreihe.) 

ffitd. = Sagan af Birni Hitdœlakappa. udg. af H. Fridriksson. Khvn 1847. 
Hkr. —Snorri Sturluson Heimskringla, Nóregs konunga spgur, udg. af F. Jons

son. Khvn 1911. 
HL = Hälsingelagen (SGL VI). 
Hof, S., Dialectus vestrogothica. Sthlm 1772. 
Hollmerus, R., Ordskatten i Yngre Västgötalagens lekmannabalkar samlad och 

ordnad. Hfors 1924. (SNF XV.) 
Holmbäck, Å. och Wessén, E., Svenska landskapslagar tolkade och förklarade 

för nutidens svenskar. 1—5. Upps. 1939—46. 
Holthausen, F., Altisländisches Elementarbuch. Weimar 1895. 
— Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Altwestnordischen. 

Göttingen 1948. 
Hrafnk. = Sagan af Hrafnkeli FreysgoÖa. Khvn 1847. 
Höfler, O., Altnordische Lehnwortstudien. ANF 47. 
Icel. sag. = Icelandic Sagas, ed. by  G. Vigfusson. 1—2. London 1887. 
Isl. hom. = Homiliu-Bók Isländska Homilier efter en handskrift från tolfte år

hundradet utg. af Th. Wisén. Lund 1872. 
Jacobi, H., Compositum und Nebensatz. Bonn 1897. 
Jb. = Jónsbók (NGL II). 
Jespersen, O., A modern English Grammar. VI. Khvn 1942. 
— Om subtraktionsdannelser, saerligt paa dansk og engelsk. I: Festskrift 

til Vilhelm Thomsen. Khvn 1894. 
J Kr. = Nyere Kristenret af erkebiskop Jon den yngre (NGL II). 
JL = Jyske Lov (DGL II—IV). 
Johannesson, A., Die Komposita im Isländischen. Reykjavik 1929. (Rit Visinda-

félags Islendinga. VI.) 



Johansson, K. F., Nominalsammansättningar i gotiskan. I: Nordiska studier 
till Adolf Noreen. Upps. 1904. 

Jómsv.= Jómsvikinga saga efter Cod. AM 291 qv. utg. af G. af Petersens. Khvn 
1882. 

Kahle, В., Die altnordische Sprache im Dienste des Christentums. Berlin 1890. 
Kalkar=Kalkar, O., Ordbog til det neldre danske Sprog 1300—1700. Khvn 

1881—1918. 
Kgs. = Konungs skuggsiâ, utg. v. L. Holm-Olsen. Oslo 1945. 
Kim. = Karlamagnus saga ok kappa hans, udg. af C. R. Unger. Kra 1860. 
Kock, A., Bidrag till svensk etymologi. Förklaring af fornsvenska lagord. Lund 

1880. 
Konr. = Konraös saga (Forns. SuÖrl.). 
Korm.= Kormaks saga. Hafniae 1832. 
Koziol, H., Handbuch der englischen Wortbildungslehre. Heidelberg 1937. 
KrL = Kristoffers Landslag (SGL XII). 
Krók. = Króka-Refs saga, udg. af P. Pâlmsson. Khvn 1883. 
Kroman, E., og Iuul, S., Danmarks gamle love paa nutidsdansk. 1—3. Khvn 

1945—48. 
Kroman, E., Danmarks gamle Kobstadslovgivning. 1—2. Khvn 1951—52. 
Kruisinga, E., A Handbook of Present-Day English. Part II. Fourth ed. 

Groningen 1933. 
L (eller: Landsl . )=Den nyere Landslov (NGL II). 
Landn. = Landnàmabók, udg. af Det kongl. nord. Oldskrift-Selskab. Khvn 

1900. 
Larsson, L., Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock 

gramatiskt ordnat. Lund 1891. 
Laxd.=Laxdœla saga, hrsg. v. Kr. Kålund. ASB 4. Halle 1896. 
Leif.=Leifar fornra kristinna frœSa ìslenzkra. Khvn 1878. 
Lexer, M., Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. 1—3. Leipzig 1872—78. 
Lexicon poeticum=Egilsson, S., Lexicon poeticum etc. Foroget og paany udg. 

v. Finnur Jónsson. 2. Udg. Khvn 1931. 
Lindgren, J. V., Ordbok över Burträskmålet, utg. av D. O. och M. Zetterholm. 

Upps. 1940. (Skr. utg. g. Landsmålsark. i Ups. Ser. A: 3.) 
Lindqvist, I., Västgötalagens litterära bilagor. (Skr. utg. av Vet.-soc. i 

Lund. 26.) Lund 1941. 
Lindqvist, N., Bibelsvenskans medeltida ursprung. Upps. 1929. 
Ljósv.=Ljósvetninga saga. Khvn 1880. 
Ljunggren, K. G., Studier över förhållandet mellan verbalpartikel och verb i 

fornsvenskan. Lund 1932. 
— Studier över verbalsammansättningen i 1500-talets svenska. (Lunds uni

versitets årsskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 32. Nr 6.) Lund 1937. 
L-M = Leijström, G. och Magnusson, J., Isländsk-svensk ordbok. Sthlm 1943. 
Lobeck, C. A., Phrynici eclogae nominum. Lipsiae 1820. 
Lund=Lund, G. V. F., Det aeldste danske skriftsprogs ordforråd. Khvn 1877. 
Mag. = Magus saga jarls (Forns. Suörl.). 
Mar. = Mariu saga. Legender o m  Jomfru Maria , udg. af C. R. Unger. 

Kra 1871. 



Mariager Lg Hs  = Mariager Legende-Haandskrift. Gl. Kgl. Saml. 1686 4 to ved 
G. Knudsen. Khvn 1917—30. 

MASO=Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. Gbg 1937 ff .  
MEL = Magnus Erikssons Landslag (SGL X). 
MESt=Magnus Erikssons Stadslag (SGL XI). 
Mikkelsen, Kr., Dansk ordföjningslaere med sproghistoriske tillsegg. Khvn 1911. 
Missale Romanum. Mediolani 1474. Ed. by  R. Lippe. 1—2. London 1899—1907. 

(Henry Rradshaw Society Vol. XVII. XXXIII.) 
Mk. = Codex diplomaticus monasterii sancti Michaelis, ed. a P. A. Munch. 

Chra 1845. 
Mork. = Morkinskinna, udg. af C. R. Unger. Kra 1867. 
Möller, P., Ordbok öfver halländska landskapsmålet. Lund 1858. 
NBKr = Nyere Borgarthings Kristenret (NGL II). 
NGL = Norges gamle Love, udg. v. R. Keyser og P. A. Munch samt G. Storm. 

Kra 1846—85. 
NED = A new English dictionary, ed. by J. A. H. Murray. Oxford 1884 ff .  
Nj.=Brennu-Njâls saga, hrsg. v. F. Jonsson. ASB 13. Halle 1908. 
No. hom. = Gamal norsk homiliebok. Cod. AM 619 4o. Udg. v. G. Indrebö. 

Oslo 1931. 
Nordlander, J., Ordbok över Multråmålet. Sthlm 1933. 
Nordling, A., Ordskatten i Södermannalagens textkodex samlad och ordnad. 

(Acta soc. scient, fenn. Tom. XLIX. N:o 5.) 
Noreen, A., Altisländische und altnorwegische Grammatik. 4. Aufl. Halle 

1923. (Samml. kurz. Gramm, germ. Dial. hrsg. v. W. Braune. IV: 1.) 
— Vårt språk. 1—9. Lund 1909—23. 

Noreen, E., Bidrag till fornsvensk lexikografi. MASO 3 (1941). 
— Studier i fornvästnordisk diktning. Upps. univ. årsskr. 1921—23. 
— Svensk stilparodi. Sthlm 1944. 

Nygaard, M., Norroen syntax. Kra 1906. 
Nyrop, Kr., Grammaire Historique de la Langue Française. Khvn 1936. 
ODS = Ordbog over det danske Sprog. Khvn 1919 f f .  
O Hm=Olafs  saga hins helga, utg. av P. A. Munch og С. R. Unger. Kra 1853. 
Olrik, A., Skjoldungasaga i Arngrim Jonssons Udtog. Aarb. f. Nord. Oldk. og 

Hist. II Raekke. 9 Bind. 
Olson, E., De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan. Lund 1916. 
Qrv. = Qrvar-Odds saga, hrsg. v. R. C. Boer. ASB 2. Halle 1892. 
Orkn. = Orkneyinga saga, udg. v. S. Nordal. Khvn 1913—16. 
Osthoff, H., Das Verbum in der Nominalkomposition. Jena 1878. 
Palmér, J., Språkutveckling och språkvård. Malmö 1945. 
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Förkortningar. 

a.a.=anfört arbete 
a.st. = anfört ställe 
ags. = anglosaxiska 
da.=danska 
f .=femininum; följande 
fda. =forndanska 
fe.=fornengelska 
fgutn.=forngutniska 
fht.=fornhögtyska 
f i s i .= f  ornisländska 
f no. .=f ornnor ska 
fsax.=fornsaxiska 
f sv.=fornsvenska 
fvn.=fornvästnordiska 
got. = gotiska 
h. = häfte 

hs=handskrift  
ital. = italienska 
lat.=latin 
m.=maskulinum 
mht.=medelhögtyska 
n. = neu trum 
ne.^nyengelska 
nht.=nyhögty ska 
nis l .=ny isländska 
no.=norska 
nsv. = nysvenska 
port.—portugisiska 
prov.=provensalska 
p.p. = preteritum particip 
vn. = västnordisk 
ön. = östnordisk 

Anm. Eftersom ett bokstavstroget återgivande av språkproven i denna av
handling ej synts nödvändigt eller ens önskvärt, ha citat ur fvn. och fsv. skrif
ter i regel återgivits med lätt normaliserad stavning, särskilt när det gäller 
typexempel, hämtade ur gamla handskrifter; full konsekvens har ej  kunnat 
uppnås. 



K a p .  I .  

Inledning. — Forskningshistorik. — 
Undersökningens syfte. 

Föreliggande avhandling avser att belysa ett avsnitt inom den 
nordiska ordbildningsläran som hittills ej grundligare undersökts, 
nämligen tillkomsten av fornnordiska verb med substantivisk för
led, såsom fsv. bönhöra, knäfalla, trolova. Då K. G. Ljunggren för 
något mer än tjugo år sedan gav en framställning av verbalsam-
mansättningen i fornsvenskan, begränsade han på goda grunder 
undersökningen till att gälla de partikelkomponerade verben och 
lämnade åsido bl.a. verb med nominal förled, alltså av typen plan
lägga, röd färga.1 Det är denna lucka, som min undersökning vill 
utfylla. Här behandlas emellertid endast de verb, i vilkas förled 
ingår ett substantiv. Till en början var avsikten visserligen att 
granska även verb med adjektivisk förled, men materialet visade 
sig bli alltför heterogent. Också med tanke på att undersökningen 
borde få ett lämpligt omfång och genomföras inom rimlig tid, var 
en begränsning nödvändig, så mycket mer som det under arbetets 
gång befanns oundgängligt att utsträcka undersökningen till hela 
det fornnordiska språkområdet. 

Redan här må inskjutas ett par upplysningar om terminologien. 
Man finner, att termer som »sammansatta verb», »verbkomposita» 
ofta brukas om ord av typen planlägga. De böra emellertid und
vikas, eftersom de flesta verb av detta slag ej äro sammansatta 
utan avledda av sammansatta nomina, t.ex. lovorda av lovord, 
atombomba av atombomb, eller bildade genom retrogradering, 
t.ex. terränglöpa till terränglöpning. För att förebygga oklarhet i 
terminologien brukas i denna framställning som en samlande be
teckning på alla hithörande verb termen ordtyp, så länge materia

1 Karl Gustav Ljunggren, Studier över förhållandet mellan verbalpartikel 
och verb i fornsvenskan (Lund 1932), s. 1. 



let ej analyserats ur ordbildningssynpunkt. Termen komposition 
däremot förbehålles ett speciellt slag av verb.2 Från ordtyp skiljes 
ordbildningstyp: latinets animadvertere, Goethes nybildning nas
führen och det moderna sv. atombomba representera samma ord
typ men skilda ordbildningstyper, d.v.s. de ha olika bildningssätt. 
— Lätt inses att vanliga avledningar av nominalkomposita, såsom 
de nyss nämnda lovord-ay atombomb-a, strängt taget falla utanför 
ämnets ram. De kunna emellertid ej helt sättas åsido, i synnerhet 
icke i ett inledande, orienterande parti av framställningen. I ett 
senare skede ges i ett separat avsnitt en redogörelse för detta slag 
av ordbildning, varefter intresset inriktas på övriga ordbildnings
typer. 

Ämnet har synts mig lockande av flera skäl; de viktigaste må 
här antydas. Ordtypen är synnerligen vanlig i nusvenskan, sär
skilt i dagspressen. Varje språkintresserad tidningsläsare har 
säkerligen observerat, att verb som radiotala, kohandla länge flo
rerat i spalterna. Troligen förflyter numera icke en dag utan att 
en eller annan färsk nybildning av detta slag dyker upp i repor
tage eller ledare, på sportsidor eller i kåserier.3 Bruket av dylika 
verb är icke begränsat till vissa stilarter. Även om ordtypen kan 
sägas vara karakteristisk i synnerhet för den ledigare stilen, är 
den ingalunda främmande för sakprosan; också den högre syf
tande konstprosan i romaner och noveller synes i allt större ut
sträckning nyttja den som ett verksamt stilmedel.4 Kort sagt: ord
typen är ett så viktigt och intressant element i nusvensk prosa
stil, att en undersökning av dess förutsättningar och utveckling i 
nordisk språkhistoria är väl motiverad. 

Även ur en annan synpunkt är det angeläget att göra en dylik 
undersökning. Det har länge ansetts som en lag för ordbildningen 
i de indoeuropeiska språken, att egentlig komposition av nomina 
och finita verbformer vore orimlig, därför att den strede mot ver
bets natur. Denna åsikt var den allmänt vedertagna under nästan 
hela 1800-talet. Först frarnemot sekelskiftet uttalades tvivel om 

2 Se nedan s. 38. 
3 Se därom E. Wellander, Ett par produktiva typer av skriftspråklig ny

bildning, i: Språk och Stil 15 (1915), s. 44 ff., Å. Åkermalm, Om verbet atom
bomba och liknande bildningar i nutida svensk dagspress, i: Nysvenska studier 
32 (1954), s. 8 ff .  

4 Några exempel på sistnämnda användning ges nedan s. 38. 



»lagens» giltighet. Några säkra resultat av den diskussion, som i 
detta sammanhang fördes, kom man dock icke till. Mot bakgrun
den av det meningsutbyte, som här antytts, synes det vara av vikt 
att undersöka, om de nordiska språken på fornstadierna följt eller 
överträtt den påstådda »regeln», som förbjuder egentlig verbal
komposition med nomen i förleden. 

Innan en redogörelse för tidigare forskning lämnas, torde det 
vara på sin plats att i stora drag skildra tillkomsten av denna tradi
tionella uppfattning om verbbildningen och referera den diskus
sion, som ägt rum i frågan. 

Som bekant förhåller det sig så, att verb, som äro sammansatta 
med en partikel, förekomma talrikt i indoeuropeiska språk. Så är 
fallet t.o.m. i latinet, som annars är fattigt på sammansättningar. 
Verbtypen anses gå tillbaka till grundspråket. Däremot äro verb 
med nominal förled jämförelsevis sällsynta. Ej ens i de germanska 
språken, som i övrigt äro så rika på komposita, äro de vanliga. 
(Här bortses nu från ordtypens produktivitet i t.ex. nusvenskan.) 
Den skarpa kontrasten uppmärksammades tidigt av språkfors
karna. Det ligger ingenting förvånande i att man då fastställde 
nyssnämnda regel: egentlig komposition av nomina och verb stri
der mot språkkänslan; på sin höjd kan en preposition eller ett ad
verb sammansättas med en verbform. De verb med nominal för
led, vilka obestridligen förelågo i skilda språk, förklarade man 
vara blott skenbara sammansättningar och i själva verket avled-
ningar av nominalkomposita. 

Det är denna åsikt, som ligger till grund för framställningen i 
Jacob Grimms Deutsche Grammatik, Zweiter Theil, Drittes Buch 
(Göttingen 1826), det banbrytande arbetet i germansk ordbild
ningslära.5 Grimm påpekar (s. 582), att satserna ich reise zu Land, 
schwärme bei Nacht, trinke Wein, fliege wie ein Adler ej kunna 
återges med sammansättningar: ich landreise, nachtschwärme, 
weintrinke, adlerfliege. »Die Praxis unserer Sprache sträubt sich 
entschieden dawider». Däremot äro ju t.ex. substantiven Land
reise, Nachtschwärmer, Weintrinker, Adlerflug fullt korrekta bild
ningar. Grimm fastställer så regeln, att egentliga komposita, vilkas 
första led är ett nomen och andra led är ett verb, icke kunna bildas 
i germanska språk. Visserligen finns det verb med substantivisk 

5 Grimms uttryck »deutsch» inbegriper som bekant alla germanska språk. 
Se Erster Theil (Göttingen 1819), s. XXXVIII noten. 



förled, men de aro enligt Grimm blott skenbara komposita. Verbet 
ratschlagen är icke sammansatt av Rat m. och schlagen utan avlett 
av Ratschlag т . ,  vilket framgår redan av verbets svaga form: 
ratschlagte, geratschlagt. Efter ett par sidors exemplifiering ur 
germanska språk konstaterar Grimm, att exempelsamlingen ej 
avsevärt hade kunnat utökas; det ringa antalet av dylika verb 
kontrasterar skarpt mot den outtömliga mängden av nominal-
komposita (a.a., s. 585). Ej heller »oegentlig» komposition av sub
stantiv och finita verbformer (d.v.s. sammansättning i juxtaposi
tion, kasuskomposition) anser Grimm vara möjlig i de germanska 
språken; däremot kunna de nominala verbformerna på detta sätt 
ingå sammansättning med substantiv (a.a., s. 623 f.). Den djupaste 
orsaken till att en sammansättning som adlerfliegen icke kan före
komma och att t.o.m. den sekundära typen ratschlagen är ovanlig, 
anser Grimm ligga i verbets natur: »Sein ganzes wesen ist thätig-
keit, entgegengesetzt der ruhe des nomens. Bei dem nomen soll 
eben die composition bleibende zustände im ausdruck fesseln. 
Das verbum, nach zeit und modus regsam und bewegt, übt einen 
viel zu manigfaltigen einfluss auf das nomen aus, als dass es sich 
nicht durch Zusammensetzungen sollte gehemmt werden. Es will 
bestimmte casus regieren, die vage allgemeinheit substantivischer 
composition sagt ihm nicht zu.» (a.a., s. 586.) 

Grimms framställning blev grundläggande för språkvetenskapen 
under återstoden av 1800-talet. Den kom otvivelaktigt att ge impul
ser ej blott åt den germanska utan även åt den jämförande indo-
europeiska språkforskningen. Av viss betydelse var det säkert, att 
Grimm i sina Schlussbemerkungen zum dritten capitel (s. 964— 
985) bl.a. gav en (visserligen kortfattad) översikt över komposi
tionen i latin, grekiska, slaviska och romanska språk.6 Grimms 

6 I den rätt knapphändiga framställningen i århundradets nästa huvudverk 
inom den jämförande språkforskningen, Franz Bopps Vergleichende Gramma
tik2, Dritter Theil (1861), framhäves som en huvudregel, att verben i de indo-
europeiska språken nästan enbart komponeras med prepositioner (s. 434). 
Bopp anmärker (med ex. från grek., got. och nht.), att undantagen från denna 
regel huvudsakligen utgöras av avledningar, såsom redan Grimm hade visat 
(s. 437 f.). Han gör emellertid gällande, att latinet skapat verbalkomposita 
genom omedelbar förbindelse av ett substantiv, adjektiv eller adverb med ett 
verb, t.ex. aedi-fico, anim-adverto. (Grimm hade tolkat verben på -fico som av-
ledningar av nomina på -fex, -ficus, a.a., s. 969, och animadverto som ett 



är sålunda förtjänsten att ha framställt tesen om verbbildningens 
natur, att ha framlagt material för att styrka denna tes samt att 
ha formulerat en förklaring till det finita verbets obenägenhet 
att ingå komposition med ett nomen.7 

Det förtjänar emellertid framhållas, att liknande åsikter om 
verbkompositionen framställts mer än två århundraden före 
Grimm, nämligen av den ansedde textkritikern Joseph Scaliger 
i Leyden (1540—1609). I sina kommentarer till Phrynicus skrev 
denne följande: »Nemo Hellenismi paullo peritior concedet, eòay-
yéXAa) graecum esse. Nam xò sö xal та axepYjxtxà (idpia non com-
ponuntur cum verbis, sed cum nominibus. Itaque sòàyyeloç recte 
dicitur, unde verbum sòayysXéa), non eòayyéXXa), quod est absurdis-
simum.» Här uttalas som synes i klara ordalag, att och nekande 
partiklar icke komponeras med verb utan med nomina och att 
skenbart sammansatta verb realiter avletts av nominalkomposita. 
Satsen citerades och dess giltighet underströks år 1820 av Chr. 
August. Lobeck i hans arbete Phrynici eclogae nominum (s. 266). 
Det var också Lobeck, som gav den det stolta namn, med vilket 
den sedan allmänt betecknades, nämligen regium Scaligeri prce-
ceptum (s. 561). Att Grimm känt till Scaligers lag är obestridligt. 
Om det skedde först genom Lobecks arbete eller dessförinnan, är 
ju i detta sammanhang av mindre vikt. I varje fall hänvisas till 
Lobecks verk i de Schlussbemerkungen, som avsluta Grimms ord
bildningslära och där Grimm ger bl.a. en översikt över komposi
tionen i indoeuropeiska språk. Det heter där (s. 971) om samman
sättningar i grekiskan: »eigentlich componierte verba setzen no
mina voraus . Diesen canon hat Lobeck I.e. 560 ff.  neuer
dings bestätigt .» Att Grimm i sin syn på verbbildningen 
haft en meningsfrände och föregångare i Scaliger, förringar emel
lertid icke värdet av hans insats. Sannolikt har Grimm själv
ständigt kommit till sina slutsatser genom iakttagelser på ger
manskt material. 

Scaligers lag betraktades länge som en av ordbildningslärans 

kasuskompositum, a.a., s. 975.) Bopp ifrågasätter, om icke också grekiskan 
kunde uppvisa dylika sammansättningar. 

7 Jfr det uppskattande omdömet hos Ludwig Tobler, Über die Wortzu
sammensetzung (Berlin 1868), s. 16: »aber Grimm, gramm. 2, 582 ff., lehrt uns 
die fraglichen fälle zunächst gar nicht als Zusammensetzungen, sondern als 
ableitungen von bereits zusammengesetzten subst. betrachten .» 



orubbligaste grundstenar. Georg Curtius underströk i förklaring
arna till sin Griechische Schulgrammatik, att regeln gav djupa in
blickar i språkets väsen. Han ville ge lagen den enklare utform
ningen: »Ein Verbum kann, ohne seine Natur zu verändern, d.h. 
so lange es Verbum bleibt, nur mit einer Präposition zusammen
gesetzt werden. Dies ist wohl die schlichteste Fassung jenes von 
Lobeck so benannten regium prceceptum Scaligeri, welches dieser 
grosse Philolog zuerst in der einfachen Observation aussprach, 
гиауувХХа) könne kein griechisches Verbum sein».8 En annan 
språkforskare, Joh. Classen, karakteriserade regeln som en all
mänt erkänd och i språkets innersta väsen grundad lag.9 Till en 
början åberopades naturligtvis Scaligers regel framför allt av 
dem, som behandlade grekisk ordbildning.10 Men det är tydligt, 
att man snart nog kom att betrakta den som en regel icke blott för 
grekiskan utan även för övriga indoeuropeiska språk.11 Curtius 
t.ex. framhöll, att den gällde lika väl för latinet som för grekiskan 
(a.a., s. 148). Tendensen att ge Scaligers lag en allt vidsträcktare 
giltighet framträder särskilt starkt i Hermann Osthoff s arbete Das 
Verbum in der Nominalkomposition (Jena 1878). När Osthoff där 
sökte visa, att nominalkomposita med verbal förled äro särspråk-
liga nybildningar, åberopades åter Scaligers lag, som Osthoff ville 
ge följande komplettering: »ein nom en erfordert, wenn es eine 
composition eingehen soll, ein anderes nomen, eine präposition, 
kurz alles andere als den reinen stamm eines verbums» (a.a., s. 5). 
De tänkbara möjligheterna att komponera verb och nomina 
(nomen + verb, verb + nomen) ansågos sålunda lika orimliga. Or
saken låg enligt Osthoff i verbs och nominas skilda natur. Ut
gångna från samma stam fjärmade de sig alltmer från varandra, 
då å ena sidan kasussuffixen utbildades, å den andra person-
ändelserna, och klyftan vidgades, då verben fingo modus- och 
tempusbeteckningar och nomina fingo nya suffix. 

8 G. Gurtius, Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatik (Prag 
1875), s. 147. 

9 Joh. Glassen, Beobachtungen ueber den homerischen Sprachgebrauch2 

(Frankfurt a.M. 1874), s. 66. 
10 Så Johannes Schmidt, i: Jenaer Literaturzeitung 1874, nr 5, s. 76. 
11 Se t.ex. W. M. Lindsay, Die lateinische Sprache (Übersetzt von Hans 

Nohl. Leipzig 1897), s. 414: »Die Regel Scaligers, dass ein Substantiv nie mit 
einem Verbum zusammengesetzt wird, war ein Gesetz der indogermanischen 
Nominalkomposition und wird in gutem Latein nicht durchbrochen.» 



Ännu kort tid före sekelskiftet var Scaligers lag av allt att döma 
oanfäktad. År 1897 sattes den emellertid under debatt av H. Jacobi 
och år 1903 av Fr. Stolz. Det framgår dock av deras uttalanden, 
att regelns anseende bland språkmännen ännu var orubbat. Den 
förre skriver nämligen: »Die gemeine Ansicht nun, die seit Scali
g e r i  Zeit fast Alleingültigkeit in der Grammatik erlangt hat, geht 
dahin, dass ein Nomen nicht mit einem Verbum in der Zusammen
setzung verbunden werden könne.»12 Hos Stolz heter det: »der 
allgemeine Grundsatz dass kein zusammengesetztes Ver
bum aus unmittelbarer Zusammensetzung eines Nomens mit einem 
Verbum hervorgehen könne.»13 

B. Delbrücks just vid sekelskiftet utgivna Vergleichende Syntax 
der indogermanischen Sprachen (Dritter Theil), som ingår i Brug-
mann-Delbrück, Grundriss der vergleichenden Grammatik der 
indogermanischen Sprachen (1886—1900), präglas i stort sett av 
den traditionella uppfattningen om verbkomposition. Delbrück 
hävdar nämligen, att det finita verbet i det indoeuropeiska grund
språket ej ingått vare sig äkta eller oäkta sammansättning med ett 
substantiv (a.a., s. 156 ff., 179). I latinet förekomma emellertid 
tillfälligtvis kasuskomposita, såsom animadverto; i tyskan äro så
dana bildningar vanligare: mht. hönlachen, nht. lobpreisen (a.a., 
s. 158). Delbrück hänvisar därvid till Wilmanns' Deutsche Gram
matik (1893—96; 2. uppl. 1896—99), som fäst uppmärksamheten 
på dylika verb. När Delbrück i en återblick söker orsakerna till 
att verbet så ogärna ingår sammansättning, betonar han delvis 
samma omständigheter, som Grimm hade gjort: »Das Verbum er
hielt sich durch diese Sprödigkeit seine Beweglichkeit. Man war im 
Stande, es in immer neuen Verbindungen zu benutzen, und ver
mied auf diese Weise Schwerfälligkeit im Ausdruck und zu starke 
Belastung des Gedächtnisses.» (a.a., s. 179). 

I andra upplagan av Grundriss (1897—1916), vari redogörelsen 
för ordbildningen gavs av Karl Brugmanri, möter oss en modi
fierad uppfattning. Den redovisar även de rön, som gjorts på om
rådet under mellantiden. Flera viktiga undersökningar rörande 
ordbildning, särskilt sammansättning, hade nämligen publicerats 
under dessa år. Icke minst verksam hade Brugmann själv varit. 
Här må blott erinras om hans viktiga avhandling Über das Wesen 

12 H. Jacobi, Compositum und Nebensatz (Bonn 1897), s. 49. 
13 Wienerstudien 25 (1903), s. 220. 



der sogenannten Wortzusammensetzung (Leipzig 1900) och om 
Hermann Pauls Das Wesen der Wortzusammensetzung (Strass-
burg 1903). Därjämte böra nämnas de två nyss anförda arbeten, 
vari giltigheten av Scaligers lag ifrågasattes, nämligen H. Jacobi, 
Compositum und Nebensatz (1897) och Fr. Stolz, Beiträge zur 
griechischen, ins Besondere homerischen Wortzusammensetzung 
und Wortbildung (1903). 

Jacobis arbete, som bl.a. söker gendriva den Osthoffska teorien 
om att nominalkomposita med verbal förled äro särspråkliga ny
bildningar, är av mindre direkt intresse i detta sammanhang. 
Eftersom Osthoff appellerat till Scaligers lag, har Jacobi emeller
tid anledning att uttala sig om denna, vilket sker med stor för
siktighet (a.a., s. 49). Sedan Jacobi sökt vederlägga Osthoffs åsikt 
och sökt visa, att det indoeuropeiska grundspråket ej tog anstöt 
av sammansättning av nominala och verbala stammar, skriver 
han: »Also hätten jene Grammatiker von Scaliger an unrecht, die 
Composition von Verben mit Nomina für unmöglich zu erklären, 
und das sie leitende Sprachgefühl hätte diese Männer, zu denen 
die grössten Gelehrten gehören, durchaus irre geleitet?! Zwei
fellos hatten sie in einer Hinsicht recht: So wie wir Composita aus 
Nominalstämmen bilden, z.B. Landhaus, Grosstadt, rabenschwarz 
etc. in derselben Weise können wir Verba aus Nomina nicht kom
ponieren; wir können aus 'leistet — Hülfe' kein Compositum bil
den, wir mögen es anfangen, wie wir wollen.» (a.a., s. 54.) 

Skarpt kritisk mot den Scaligerska regeln var emellertid Stolz i 
den ovannämnda avhandlingen. Han hävdade, att en del grekiska 
verb, som dittills ansetts bildade till nominalkomposita, i själva 
verket voro omedelbara sammansättningar av nomen och verb. 
Så t.ex. Çwypéo), »fånga levande», som brukat härledas ur %щрос, 
eller *Ç(oypyjç (s. 220 f.). Stolz invände: »Unmöglich kann man 
sich vorstellen, dass ein homerischer Held es sich gewissermassen 
zur Aufgabe gemacht hätte, die kämpfenden Gegner lebendig zu 
fangen und dann die Bezeichnung *Ço)ypdç oder erhielt.» 
Enligt hans mening är verbet sammansatt, ej avlett. De båda be
greppen Ço)ôç och àypslv utgjorde i ordgruppen Çwôvàypsîv (som 
dock icke är belagd), en syntaktisk enhet, och denna fick sitt spe
ciella uttryck genom sammansättningen. Vad formen beträffar, 
tjänade nominalsammansättningar som mönster (s. 221). Analogt 
bildade ansåg Stolz lat. animadvertere, vendere, ty. wahrnehmen, 



achthaben.14 Liksom Delbrück hänvisade han därvid till Wil-
manns och dennes »Zusammenbildungen». Stolz framhöll, att 
hans åsikt om verbets uppkomst stod i strid mot den gamla upp
fattningen om ordsammansättningens väsen, men han frågade, 
varför ett predikativt adjektiv icke skulle kunna sammansmälta 
med ett verb lika väl som ett attributivt adjektiv med ett substan
tiv. Om man kunde sammanfatta begreppen àxpoç och TtoXcç till 
en språklig enhet dbcpdTtoXiç, kunde detta ske lika väl med Çtodç 
och aypsîv (s. 222). — Stolz anför en del andra verb, som också 
förklaras vara omedelbara sammansättningar, bl.a. ^ерус'фауто: 

êpvtVuojjiai »två händerna; stänka vigvatten», tidigare tolkat som 
en avledning av ^épvui). »tvättvatten; vigvatten».15 Förledens form 
gör det troligt, att också här nominala stamkomposita utgjort 
förebilden för sammansättningen. Stolz anser ej  omöjligt, att ver
bet, som är belagt på ett enstaka ställe i Iliaden, tillkommit i första 
hand på grund av versmåttets krav (s. 226 f.). 

Stolz' uppfattning synes åtminstone delvis ha vunnit bifall, bl.a. 
av Brugmann och Hirt.16 I andra upplagan av Brugmann-Del-
brücks Grundriss vann, som ovan påpekats, den nya synen på 
verbkompositionen beaktande. Brugmann konstaterar (a.a. II: 3.1, 
s. 8), att det finita verbet kunde ingå kompositioneli förbindelse 
med vilken ordklass som helst; av allt att döma avser han emeller
tid därmed endast kasuskomposition.17 I en del fall inträdde ett 
nomen som en levande kasusform i förbindelsen, förklarar han, 
men genomgick sedan en isoleringsprocess, i andra var det redan 
från början »ein infinitivartiges Gebilde»: lat. credo, animadverto, 
possum (potis sum), vendo (vënum do), vëneo (vênum eo), ârë-
facio, ârë-bam. I en översikt över komposita efter ledernas gram-
matiska karaktär (2,1 s. 53) anföras en del verb med kasusform i 

14 Man skulle önskat större utförlighet på denna punkt. Vari likheten (i 
bildningssätt) mellan det grekiska verbet och t.ex. lat. animadvertere består, 
anges icke. För uppkomsten av det lat. verbet torde ordföljdsförhållandena ha 
väsentlig betydelse, men dessa beröras över huvud taget ej av Stolz i detta 
sammanhang. 

15 Redan av Hatzidakis hade det emellertid betraktats som sammansättning. 
Se Dens., Einleitung in die neugriechische Grammatik (Leipzig 1892), s. 227. 

16 Se f.ö. exkurs, s. 245. 
17 Jfr a.a., 2, 1 s. 102 not 1: »Dass die Rektionskomposita von vornherein 

Kasuskomposita waren, ist daraus zu schlicssen, dass sich Nominalstämme 
von urindogermanischer Zeit her mit Verba nicht kompositioneli verbinden.» 



förleden, t.ex. fornindiska sräddhä-, lat. credo, ir. cretim »tro»; 
got. faihugeigan, fht. wara neman, mht. hönlachen, nht. lobsingen. 
I en särskild grupp upptas de av Stolz behandlade Çwypéo) och 
)(6pv:(pavT0, sålunda verb, sammansatta med nominalstam, bildade 
efter mönstret av äldre komposita med en nominalstam. Med hän
syn till det syntaktiska förhållandet mellan lederna anföras de 
nämnda verben bland rektionskomposita, varvid påpekas, att de 
båda grekiska verben övergått »in die Art der Stammkomposita» 
och att på samma sätt lat. animadverto, nht. wahrnehmen, lob
singen ej längre uppfattades som kasuskomposita. Vidare nämnas 
här perifrastiska verbformer som lat. calebo, cubabo, got. salboda 
(a.a., 2, 1 s. 61). 

Hermann Hirts framställning i Indogermanische Grammatik IV 
(1928), s. 70 ff., av verbsammansättningarna med nominal förled 
innehåller få  nya synpunkter, men Hirt har skarpare än någon 
annan avvisat den gamla uppfattningen. Med hänsyftning på Sca-
ligers regium praeceptum uttalar han, att språket icke bekymrar sig 
om teorier utan skapar sammansättningar som wahrsagen, hohn
lachen, radebrechen, schweifwedeln. Det finns ingen inre orsak till 
att sådana komposita icke skulle vara möjliga, förklarar han. 
»In unzähligen Fällen ist im Satzzusammenhang ein Nomen von 
einem Verb abhängig oder mit ihm verbunden gewesen, und es 
wird sehr oft das Verbum dem Nomen nachfolgen. So sind also 
die Bedingungen gegeben, dass Zusammensetzungen entstehen 
können.» Förutom de redan av Brugmann nämnda exemplen på 
verbtypen anför Hirt grek. (bvéo|iai, fornbulgariska ven-iti, vilka 
jämföras med lat. vën-eo. (Fornindiska sraddhä uppges före
komma i Veda endast som particip och som nomen.) Hirt finner 
det påfallande, att förleden stundom består av en stamform, ej av 
en kasusform, vilket kan vara gammalt men också kan bero på 
senare ombildning. Hans slutomdöme lyder, att verbtypen sanno
likt är förhistorisk, men han medger, att den aldrig blivit pro
duktiv. 

Rätt olika är emellertid den framställning, som Hirt ger några år 
senare i Handbuch des Urgermanischen, Teil II (1932), s. 124. Han 
framhåller där, att verb visserligen (»an und für sich») kunna 
sammanväxa med nomina, såsom lat. veneo, vendo, got. salböda, 
men att dylika fall ej äro vanliga. Till att förbinda nomina och 
verb tjäna enligt Hirt andra ordbildningstyper (Hirts typexempel 



»Liebhaber», »Menelaos»).18 Han säger avslutningsvis: »Das verb 
erscheint demnach in der Zss. mit Nomina eigentlich nicht.» Jfr 
också H. Hirt, Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprach
wissenschaft. Herausgeg. von H. Arntz (1939), s. 168. 

Om man vänder sig från de stora översiktsverken till språkläror 
i de skilda germanska språken eller till undersökningar rörande 
ordbildningen, finner man den uppfattningen betonad, att ord
typen ej är ursprunglig. I t.ex. Hermann Paul, Deutsche Gramma
tik, Band V, Teil IV (1920) s. 39, heter det: »Nomina werden von 
Hause aus nicht als erste Glieder verbaler Zuss. verwendet.»19 

Otto Jesper sen uttalar sig i A modern English Grammar, Part VI, 
s. 166, icke om typens ålder men framhäver dess ringa frekvens 
och dess främlingsskap i germanska språk: »Compound verbs of 
the type housekeep are not usual in the Gothonic languages, and 
are felt to some extent as contrary to idiom.» Av arbeten på de 
nordiska språkens område kan citeras ur Falk og Torp, Dansk-
norskens syntax (1900) s. 358: »Oprindelig indgik verber ikke fast 
komposition med nomina.» Även i Alexander Johannesson, Die 
Komposita im Isländischen (1929) s. 67, påpekas (formellt i nära 
anslutning till Paul) verbtypens ringa ålder: »Doch ist hier zu 
bemerken, dass Nomina von Hause aus nicht als erste Glieder ver
baler Zusammensetzungen verwendet wTurden.» 

En översiktlig granskning på forskningens nuvarande stånd
punkt synes ge vid handen, att de flesta ieur. verb med substan
ti visk förled äro denominativer: så i grekiskan och de germanska 
språken (se exkurs, s. 245 ff.). Därjämte förekomma, fast i ringa 
omfattning, kasuskomposita i t.ex. latinet. De verkliga samman
sättningar man lyckats påvisa t.ex. i nyhögtyskan, kanske även i 
grekiskan, äro försvinnande få. Om dylika komposita även efter 
grundligare forskning visa sig vara fåtaliga undantag, torde man 
i stort sett kunna medge, att Scaligers lag motsvarar de verkliga 
förhållandena. Vill man göra rättvisa åt förfäktarna av den gamla 
åskådningen, så måste man nämligen beakta, att de med sin tes 
avsett endast egentlig komposition. De ha aldrig förnekat före

18 Om ord av typen artifex, arbinumja, som L. von Schroeder, Über die 
formelle Unterscheidung der Redetheile (Leipzig 1874), s. 206, givit namnet 
syntetiska komposita, se H. Jacobi, a.a., s. 17 ff .  

19 Jfr även H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte5 (1920) s. 248. 



komsten av denominativa verb och av kasuskomposita. Å andra 
sidan torde den kritik, som riktats mot Scaligers lag, ha varit nyt
tig, därför att den vidgat perspektivet. Med en generell regel sådan 
som Scaligers och Grimms följer lätt, att man låser sig fast i en 
bestämd uppfattning. Det kan ej förnekas, att de konsekventa an
hängarna av den gamla åsikten generaliserade i alltför hög grad, 
då de funno, att deras egen tidsbundna språkkänsla harmonierade 
med den ärevördiga regium praeceptum Scaligeri. Visserligen måste 
man ge Grimm rätt i att verb som (ich) adlerfliege strida mot språ
kets praxis, men därav följer icke, att dylika verb under alla om
ständigheter äro otänkbara och otillåtna; man behöver endast er
inra om det av Goethe nybildade ordet nasführen i Faust (se ex-
kurs, s. 250), en ordbildning väl så djärv som adlerfliege. Det är 
uppenbart, att om behov av en viss ordbildning föreligger, kom
mer denna också till stånd, det må aldrig så mycket strida mot 
språkets praxis. Den Scaligerska regeln kan vid undersökningen 
vara en lämplig arbetshypotes, men den må icke binda oss. 

Forskningshistorik. 

Den första framställningen av ordtypen i de nordiska fornsprå-
ken gavs år 1826 av Jacob Grimm i Deutsche Grammatik, Zweiter 
Theil, s. 581 ff. Grimm anför där ett antal nordiska verb, på vilka 
han söker tillämpa sin teori, att till synes sammansatta verb äro 
avledda av nominalkomposita. Det material han stöder sig på, är 
rätt torftigt — förklarligt nog vid denna tid, då utgåvorna av forn
tida texter ännu voro fåtaliga. Inalles är det blott ett 30-tal verb 
Grimm nämner, av vilka ett hämtats ur en saga, återstoden 
ur Björn Haldorsens ordbok, Lexicon islandico-latino-danicum 
(1814) ; några av dem äro nisl. och icke belagda i fvn. 

Grimm indelar verben i två grupper: 1) avledningar av samman
satta substantiv (s. 584) 2) avledningar av sammansatta adjektiv 
(s. 585). Samtliga betraktas som svaga verb, ty enligt Grimms teori 
kunde icke starka verb uppstå av nomina (s. 585). Därav kommer 
sig det märkliga, att Grimm som ex. på (svaga) verb, tillhörande 
grupp 1) anför halshçggva} handhQggva, handtaka; vidare nämnas 
här bl.a. gudlasta, hugleida, œttleiôa. I intet fall anges det samman
satta substantiv, varav verbet skulle vara avlett. Bland avledningar 
av adjektiv anföras handsama, hughreysta, hugfesta, krossfesta, 



Içgfesta, stadfesta, auglysa. Endast för ett av dessa anges grund
ordet, nämligen för hughreysta, avlett av hughraustr. 

Så långt var allt gott och väl. Grimm hade emellertid observerat, 
att icke alla ord i hans samling läto sig förklaras enligt hans teori 
om verbens denominativa karaktär. Därför avslutar han förteck
ningen över verb, avledda av sammansatta substantiv, med en 
märklig reservation: »wovon einigen die grundlage des subst. be
stritten werden könnte». Han hade nämligen i Haldorsens ordbok 
funnit en del starka verb av ordtypen, vilket förbryllade honom. 
Såsom nyss nämnts, kunde enligt Grimm starka verb icke av
ledas av nomina. (Obs. att Grimm placerar halshçggva, hand-
hçggva, handtaka bland de svaga. Se ovan.) De måste sålunda vara 
bildade på annat sätt än genom avledning. Därför var Grimm be
nägen förutsätta möjligheten av att det även bland de svaga verben 
fanns dylika undantag, som icke voro avledda. 

De starka verb, som sedan anföras (s. 587), äro fottroda, hand-
hefja, Içgbjôôa, Içgtaka, knékriûpa, av vilka Haldorsen anger ock
så presensformer. Grimm är ytterst misstrogen mot dessa ordbild
ningar. Han försäkrar, att dylika starka verbformer äro okända i 
Eddan och ifrågasätter om icke lexikograferna konstruerat dem ur 
de obestridligen förefintliga inf. eller part, prêt.20 Han tillägger: 
»unorganisch scheinen diese composita auf jeden fall, fehlen auch 
gänzlich den übrigen dialecten». Om man emellertid, slutar 
Grimm, erkänner dem som undantag, så få enstaka av förut 
nämnda svaga verb, för vilka ett nominalkompositum ej kan på
visas som grundord, även räknas som undantag, t.ex. vardveita. 
Detta medgivande innebär, att Grimm ej vill utesluta möjligheten 
av att det i isl. förekommer verkliga sammansättningar av ord
typen, fastän det strider mot hans teori om verbens bildning i ger
manska språk. 

Särskilt om man tar i betraktande det knapphändiga material, 
som stod Grimm till buds, måste hans framställning kallas beund
ransvärd. Den teori han framlagt, var epokgörande, och de resul
tat han kommit till, ha i stort sett stått sig. Framför allt impo
nerande är det, att han icke fjättrades av sin egen teori utan för

20 Det bör här anmärkas, att i nordiska språk ju  av nominalformerna endast 
de båda participen obehindrat ingå komposition med nomina. När Grimm 
nämner även infinitiv, torde den substantiverade infinitiven i tyskan ha lett 
honom på villospår. 



domsfritt betraktade även verb, som ej passade in i schemat. Om 
Jacob Grimm förfogat över de lexikaliska hjälpmedel och de ut
gåvor, som voro tillgängliga endast några decennier senare, skulle 
han med säkerhet ha särskilt de olika ordbildningstyperna och i 
mångt och mycket reviderat sin tidigare åskådning. 

De riktlinjer, som Grimm hade dragit upp, blevo bestämmande 
för den närmast följande forskningen. Hans huvudtes accepterades 
sålunda allmänt. Däremot underskattade man tydligen värdet av 
de reservationer han hade gjort, eller förbisåg dessa. 

J. E. Rydqvist refererade i Svenska Språkets Lagar V (1874), 
s. 63 ff. med gillande Grimms framställning och uttalade bl.a.: 
»Hufvudtanken hos Grimm synes ej böra bestridas». Visserligen 
påpekar han, att det blott i enstaka fall är möjligt att uppvisa det 
nominalkompositum, som ligger till grund för avledningen, och 
att i fsv. ett dylikt grundord i regel »får sökas i theorien», men han 
anser detta icke vara en vägande invändning mot Grimms tes. Han 
understryker vidare riktigheten av Grimms uppgift, att substantiv 
lättare komponeras med inf. och part., men påpekar, att »finit 
modus, så väl i stark som svag böjning, icke allt för länge lät 
vänta på sig». Därpå ger han några belägg ur den fsv. litteraturen. 
Det alternativ, som Grimm icke hade velat avvisa, nämligen att 
isl. skulle kunna äga direkta sammansättningar av substantiv och 
finita verbformer, tar Rydqvist ej ställning till. 

Ett par år senare framlade Hans Hairier i sin avhandling Om 
de sammansatta verben i isländskan (Lund 187.7) resultatet av den 
första specialundersökningen, grundad på ett nästan fullständigt 
material, som hopsamlats ur Vigfüssons och Fritzners (1. uppl. 
1867) ordböcker.21 Framställningen av ordtypen är relativt kort
fattad och fyller ungefär en tredjedel av arbetets 95 sidor; åter
stoden ägnas åt verb, sammansatta med adjektiv eller partiklar. 

Grundsynen är densamma som Grimms och Rydqvists, till vilka 
Hainer även hänvisar, Hans strävan går ut på att uppspåra de 
nominalkomposita, varur verben kunde ha avletts. Egendomligt 
nog tycks han emellertid (i motsats till Grimm) betrakta även de 
starka verben som avledda. 

Först nämnas de svaga verben i alfabetisk följd, deras betydelse 
och belägg. I förekommande fall anges ett sammansatt substantiv 

21 Hainer behandlar icke blott fisi, verb utan även en del nyisl. Å andra 
sidan medtagas endast verb, som förekomma i prosa. 



eller adjektiv, som kan ha tjänat som grundval för verbet, men 
någon diskussion av olika möjligheter förekommer icke. Resulta
tet registreras med följande ord: »Af de c:a 220 svagt böjda verb, 
som vi ofvan anfört, hafva vi icke funnit mer än omkr. 80, som 
tydligen blifvit härledda från nominer» (a.a., s. 23). Av starka verb 
nämner Hainer 45 (s. 29 ff.), varav åtskilliga dock förekomma 
blott i prêt, part., vilket Hainer också själv anmärker; han delar 
Grimms misstanke, att lexikograferna ofta av infinta former med 
orätt slutit sig till förekomsten även av finita (s. 32). Säkert be
lagda i finita former har Hainer funnit blott 6 starka verb. Han 
drar slutsatsen, att »språket visar obenägenhet att använda dem», 
och anmärker, att »många af dessa verb förskrifva sig från senare 
Isl. litteraturen». 

Såsom nyss påpekats, synes Hainer uppfatta de starka verben 
som bildade på samma sätt som de svaga, alltså som avledda. Då 
ett lämpligt grundord hittats, anges det nämligen, t.ex. beinbrjóta: 
beinbrot, fóthQggva: fóthogg, handtaka: handtak. Man frågar sig 
om Hainer insett, att hypotesen strider mot Grimms uppfattning; 
i varje fall har han ej anmärkt detta. Hainer slår sålunda vakt 
kring den Grimmska teorien och kan uppenbarligen ej tänka sig 
några undantag från regeln, att verb med substantivisk förled äro 
avledda av nomina.22 

Hainer synes emellertid ha varit den förste, som insett, vilken 
betydelsefull roll perf. part. spelat vid detta slag av ordbildning. 
Han skriver nämligen: »En form, der det fornnordiska språket 
älskade dyl. verbalsammansättningar med substantiv, var parti-
cipium, särskildt det pass., och jag tror icke, att man misstager 
sig mycket, om man påstår, att en stor del af ofvan anförda sam
mansatta verb på denna väg skådat dagen, t.ex. hryggbrotna — 
hryggbrotinn, jarösetja — jarösettr o.s.v.» (s. 23). 

Märkligt nog underlåter Hainer själv i sin undersökning av de 
isl. verben att utnyttja denna iakttagelse. Blott i ett enda fall har 
han tvekat. Det gäller det nyssnämnda hryggbrotna (s. 13), för 

22 Vid ett tillfälle snuddar Hainer emellertid vid en annan förklaring. Det 
heter nämligen om  vardveita (s. 21): »Ordet har väl urspr. skrifvits i två ord: 
varö (acc.) veita; detta kan inses bland annat deraf att detta verb styr dat., 
åtminstone i äldsta språket; sål. eg. veita vörö = egna vård åt ngn.» Man fres
tas tro, att Hainer tänkt sig verbet som ett kasuskompositum av samma typ 
som lat. animadvertere. 



vilket hryggbrot först anges som utgångspunkt, varpå dock till
fogas: »Större skäl är kanske att anse det pass. part. hryggbrotinn 
ss. närmaste ursprunget till detta verb». (Jfr också hryggbrjóta, 
s. 30.) I övriga fall har Hainer i regel antingen nämnt ett substan
tiv (eller adjektiv), varav verbet avletts, eller (vanligen) avstått 
från att anföra ett dylikt nominalkompositum.23 Han synes ha 
varit så fängslad av uppgiften att styrka Grimms teori, att han 
icke velat inse vikten av den hypotes, som han själv hade fram
lagt. Hans värdefulla iakttagelse råkade i skymundan; i varje fall 
kom den följande forskningen att under lång tid förbise det vik
tiga förhållandet, att många fornnordiska verb närmast utgått 
från perf. part. 

Efter Hainers avhandling har ingen specialundersökning gjorts 
i ämnet. I t.ex. översiktsarbeten om ordbildning eller syntax och 
även i andra sammanhang har dock frågan om hithörande verbs 
bildning behandlats mer än en gång. I stort sett synes man fast-
hålla den traditionella tanken, att verben i fråga äro sekundära i 
förhållande till sammansatta nomina, men även andra åsikter ha 
därjämte uttalats. 

Ovan har påpekats, att det i vissa ieur. språk vid sidan av deno
minativa verb finns s.k. kasuskomposita, även kallade oegentliga 
komposita. Så kan t.ex. latinet uppvisa några dylika verb, upp
komna i juxtaposition, såsom animadvert er e, manumittere (ex-
kurs, s. 245). Vad de germanska språken beträffar, kan nämnas, 
att i tyskan förekomma s.k. »Zusammenschreibungen» eller »Zu
sammenrückungen», som uppstå, då ord, vilka ofta stå intill var
andra i satsen, sammansättas till en enhet, t.ex. teilnehmen (stun
dom, fast mindre lämpligt, kallade »skiljbara sammansättningar»). 
I enstaka fall synas ur dylika ordförbindelser komposita i tradi
tionell mening (»oskiljbara sammansättningar») ha uppkommit, 
såsom glückwünschen, vilket antagits ha uppstått ur ordfogningen 
einem Glück wünschen. Jfr exkurs, s. 249 f. 

Ett par forskare ha givit uttryck åt uppfattningen, att även 
bland de fornnordiska verben skulle förekomma dylika kasus
komposita. Teorien är intressant, men problemet kräver givetvis 
en undersökning, innan man kan taga ställning. Beklagligtvis äro 
emellertid båda de åsyftade författarna mycket kortfattade i sina 

23 Även i fråga o m  skriptbera, skuldbinda (s. 32) anföras part, prêt., men 
möjligen blott för att markera, att inga finita former belagts. 



uttalanden, vilket i och för sig är förklarligt med hänsyn till arten 
av deras arbeten. Den ene är Ferd. Holthausen, som i Altisländi
sches Elementarbuch (Weimar 1895), s. 115, kort och gott konsta
terar, att fisi, verb äro »blosse Zusammenrückungen oder Ablei
tungen von nominalkompositis». Jämte denominativer skulle det 
sålunda finnas »Zusammenrückungen»; under vilka betingelser 
sistnämnda slag av ordbildning skett, anger dock ej Holthausen. 
Den andre är Fredrik Tamm, som i sin avhandling Sammansatta 
ord i nutida svenskan (Uppsala 1900) i förbigående berör de fsv. 
verbens bildningssätt, s. 17. Han tycks där vilja göra gällande, att 
verben äro dels verkliga sammansättningar, dels kasuskomposita. 
Dock uttalar sig också Tamm så koncentrerat, att man kan vara 
oviss om hans åsikt. Det heter a.st.: »i forna tider, när substantiven 
voro förbundna med följande verb, uppträdde de antingen såsom 
förleder i verklig sammansättning eller ock i ordfogning, 
och då oftast i en med stamformen lika kasusform (t.ex. i ack. 
sing, styrd av verbet självt, eller i singularkasus, styrd av preposi
tion, som elliptiskt bortfallit i det till form av sammansättning 
övergångna uttrycket) ». Förbryllande är termen »verklig samman
sättning». Man frågar sig, om Tamm menar, att vissa verb av ord
typen voro verkliga, »egentliga», komposita, som kommit till utan 
hjälp av nominalkomposita, eller om han med nämnda ord åsyftar 
denominativerna. Intressantast i sammanhanget är emellertid den 
senare delen av citatet, där Tamm synes hävda, att en del fsv. 
verb uppstått i juxtaposition. Det blir senare tillfälle att åter
komma till frågan. 

Avvikande från den traditionella är också den uppfattning, som 
framlägges av Falk og Torp i Dansk-Norskens syntax i historisk 
fremstilling (Kristiania 1900), s. 358 ff. De påstå nämligen, att 
det i fvn. vid sidan av avledda verb fanns också fullt självständiga 
sammansättningar. Författarna påpeka först, att alla urgermanska 
verb av ordtypen voro avledda. Tydligen underförstås här att de 
voro svaga, vilket är helt i Grimms anda; starka verb kunde ju 
enligt Grimm ej avledas. »Endnu i oldnorsk er sterk böjning af 
komponerede verber ikke meget hyppig», heter det sedan. Starkt 
böjda verb av ordtypen betraktas uppenbarligen som nybildningar 
1 fvn. Därefter nämnas som ex. på verb med stark böjning hals-
hoggva, hertaka, vâttbera, matbüa, vanddraga, fótfara, beinbrjóta, 
mùlbinda, och med svag böjning kaupslaga, knéfalla, bakverpask. 



Tyvärr anges ej i något fall det nominalkompositum, som varit 
utgångspunkten för dessa påstådda avledningar. Jämte dylika 
sekundära verb skulle enligt Falk och Torp i fvn. ha förekommit 
direkt komponerade svaga verb, som bildats utan stöd av nomen 
som mellanled; de uppges ha varit betydligt flera än de avledda. 
Som ex. anföras bl.a. bœnheyras, knésetja, krossfesta, svmbeygja, 
trulofa. Beklagligtvis framläggas inga som helst skäl för att stödja 
denna åsikt, som helt bryter med den hävdvunna. Kanske vågar 
man antaga, att det är den av många forskare intygade svårigheten 
att alltid påvisa de nomina, varav verben kunde ha avletts, som 
lockat författarna in på denna nya väg.24 Viktigast torde dock vara 
att Falk och Torp synas förbise den viktiga skillnaden mellan 
finita och infinita former, speciellt perf. part. 

Den kortfattade framställning, som Alexander Johannesson ger 
i Die Komposita im Isländischen (1929), s. 67 f., företer vissa lik
heter med den sist nämnda; med sin term »syntheta» torde han 
åsyfta den ordbildningstyp, som Falk och Torp benämna direkt 
komponerade. (Jfr Wilmanns' term »Zusammenbildungen».) Han 
redogör först för de svaga verbens bildningssätt och skiljer därvid 
mellan syntheta, t.ex. bóksetja ( = setja â bók), och avledningar, 
t.ex. handsala (: handsal п.). Därefter lämnas ex. på starka verb av 
ordtypen, men förf. ger ingen antydan om deras uppkomst; möj
ligen har han ansett denna analog med de svaga verbens. Lika 
litet som Falk och Torp tycks han inse participets viktiga roll i 
detta slag av ordbildning. 

Att perf. part. i många fall varit utgångspunkten för verb-
bildningen, betonar däremot Erik Noreen i MASO 3 (1941), s. 15 f., 
där han med anledning av ett par ordfynd i Arboga tänkebok dis
kuterar några fsv. verb av ordtypen.25 

Slutligen må nämnas Elias Wesséns redogörelse för ordtypen i 
Svensk språkhistoria II Ordbildning (Sthlm 1943), s. 59 ff.26 För

24 E n  vägvisare hade man f.ö. i Wilmanns' Deutsche Grammatik, som ny
ligen hade utkommit i sin 2. upplaga (1896—99). Wilmanns antar nämligen 
där, Zweite Abteilung § 93, om ett antal svaga verb av ordtypen, att dessa 
voro självständiga komposita (»selbständige Composita oder Zusammenbil
dungen»), så t.ex. nht. lobpreisen, lustwandeln, mht. honlachen, radebrechen. 
(Se exkurs, s. 252 f.) 

25 Redan Wellander, till vilken Noreen hänvisar, hade för de nusvenska 
verbens vidkommande understrukit participets betydelse, a.a. s. 48. 

26 I 2. upplagan är framställningen blott obetydligt modifierad. 



fattaren framhäver kontinuiteten i ordbildningen genom att först 
skildra tillståndet i nusvenskan och särskilja de viktigaste deno
minativa typerna där: å ena sidan avledningar som hushålla, lov
orda, å andra sidan bildningar som maskinskriva, sjösåtta. I fort
sättningen understrykes att ordbildningen varit likartad i fsv., men 
det antydes också, att den kunnat främjas av ordföljdsförhållan
dena där. Liksom Noreen framhåller författaren, att perf. part. 
spelat en viktig roll för uppkomsten av hithörande verb. Fram
ställningen avslutas med en exempelsamling, varvid den sanno
lika utgångspunkten för åtskilliga fsv. verb anges.27 

Undersökningens syfte. Plan. 

Avhandlingen fyller åtminstone så till vida ett behov, att ingen 
specialundersökning ägnats ämnet efter Hainers arbete »Oin de 
sammansatta verben i isländskan» (1877) ; dennes avhandling är 
i vissa stycken föråldrad och motsvarar (trots vissa förtjänster) 
knappast moderna krav. Därtill kommer att ordtypen i övriga nor
diska språk hittills icke undersökts på grundval av ett mera om
fattande material. Föreliggande framställning avser att redovisa 
alla hithörande ord, som anföras i ordböckerna eller i övrigt an
träffats i litteraturen. Emellertid vågar jag ej tro, att denna av
sikt helt förverkligats. 

Det framgår av den nyss meddelade historiken, att det aktuella 
forskningsläget ej kan karakteriseras med några få ord. Att döma 
av senare arbeten av översiktskaraktär synes dock den denomina-

27 Upplysningar o m  ordens förekomst i de moderna nordiska språken kunna 
hämtas ur följande litteratur: 

Hans Hainer, Om de sammansatta verben i nysvenskan (Karlskrona 1888). 
s. 3 ff-, Olof östergren, Språklig nyskapelse, i: Nordisk Tidskrift 1905, s. 588 f., 
Gustav Cederschiöld, Fresta duger (Sthlm 1914), s. 80 f., dens., Framtids
svenska (Sthlm 1917), s. 75 f., Adolf Noreen, Vårt språk 7 (Lund 1919), 
s. 469 f., 485 f., Erik Noreen, Svensk stilparodi (Sthlm 1944), s. 137 ff., Johan 
Palmér, Språkutveckling och språkvård (Malmö 1945), s. 55, Aug. Western, 
Norsk riksmåls-grammatik (Kristiania 1921), s. 385, Otto Jespersen, Om 
subtraktionsdannelser, saerligt paa dansk og engelsk, i: Festskrift til Vilhelm 
Thomsen, s. 1 ff .  (Kobenhavn 1894), Kr. Mikkelsen, Dansk ordföjningslaere 
med sproghistoriske tillaeg (Kobenhavn 1911), s. 355 ff., Kr. Sandfeld, Sprog-
videnskaben (Kbh 1923), s. 45 f. Om typen i svensk dagspress se de ovan s. 2 
not 3 nämnda uppsatserna. 



tiva typens dominans vara obestridd. Likaså torde vara allmänt 
erkänt att några fornnordiska verb bero av främmande inflytande 
(t.ex. dagtinga, korsfästa, rådfråga). Huruvida även andra ord
bildningstyper förekommit — därom råder fortfarande ovisshet. 
En intressant fråga, som i avhandlingen bör diskuteras, är så
lunda den, om i de nordiska fornspråken bildats verkliga kom-
posita av verb typen, tillkomna utan hjälp av nomina; såsom nyss 
framhållits, ha Falk och Torp hävdat, att så varit fallet, dock utan 
att motivera sin åsikt. Ett annat viktigt spörsmål, som måste dryf
tas, är frågan om vissa verb uppstått genom kasuskomposition; 
problemet har endast flyktigt berörts av tidigare forskning. 

Planen för följande framställning innebär, att först lämnas en 
redogörelse för materialets insamlande och sovring (kap. II). Där
efter diskuteras typologien (med utgångspunkt i modernt mate
rial) samt vissa metodfrågor, varpå rena avledningar avskiljas 
(kap. III). Dessa redovisas i närmast följande avsnitt (kap. IV). 
Därpå ges en redogörelse för det denominativa verbet (kap. V), 
för rena analogibildningar (kap. VI), för lån, översättningslån 
o.dyl. (kap. VII), för verkliga komposita (kap. VIII). Frågan om 
kasuskomposition ägnas följande kapitel (IX). Sedan ges en över
sikt över verb typens förekomst i fornspråken och i skilda stilarter 
(kap. X), varpå följer en diskussion om drivkrafterna i ordbild
ningen (kap. XI). Slutligen lämnas en sammanfattning, varjämte 
vissa speciella förhållanden beröras (finita och infinta former, 
starka och svaga verb) samt de troliga orsakerna till verbtypens 
produktivitet i de nordiska fornspråken (kap. XII). 



K a p .  II .  

Materialet. — Avskiljande av particip i adjektivisk 
funktion. — Ordenhet eller ej? — Verb och verb
uttryck i GU C 20. — Enstaka verb och verbgrupper 

som falla utanför undersökningen. 

1. Det fornnordiska materialet för undersökningen har till 
största delen hämtats ur gängse ordböcker. Sålunda har huvud
källan för de fornvästnordiska verben varit Johan Fritzners Ord
bog over det gamle norske Sprog (jämte supplement I—IV, utg. 
av Jon Thorkelsson, samt den sistnämndes Anmaerkninger til Joh. 
Fritzners Ordbog), E. Hertzbergs och O. A. Johnsens glossarier till 
Norges gamle Love, och slutligen Sveinbjörn Egilsson & Finnur 
Jonsson, Lexicon poeticum. (Även andra lexika, såsom Gleasbys 
& Vigfussons förträffliga ordbok, ha utnyttjats men e j  excerpe-
rats.) De fornsvenska verben ha insamlats ur K. F. Söderwalls 
Ordbok öfver Svenska Medeltids-språket (jämte supplement h. 
1—18), C. J. Schlyter, Ordbok till Samlingen af Sweriges gamla 
lagar, och glossarierna till de enskilda lagarna, de forndanska ver
ben ur G. F. V. Lund, Det seldste danske skriftsprogs ordforraad, 
och Otto Kalkar, Ordbog til det seldre danske Sprog 1300—1700, 
samt slutligen de fåtaliga forngutniska ur Hugo Pippings glossa-
rium i »Guta lag och Guta saga jämte ordbok». 

I syfte att i görligaste mån följa verbens öden under senare 
språkperioder har jag vidare excerperat F. A. Dahlgren, Glossa
rium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska 
språket; därvid ha givetvis även SAOB och O. Östergren, Nu
svensk ordbok varit till god hjälp. Av samma anledning ha Ivar 
Aasen, Norsk ordbog och Sigfus Blöndal, Islandsk-dansk Ordbog 
flitigt rådfrågats, liksom Ordbog over det danske Sprog (ODS). 
För att få  någon uppfattning om hithörande verbs förekomst i 



svenska folkmål har jag excerperat J. E. Rietz, Ordbok öfver 
svenska allmoge-språket. Slutligen bör nämnas, att också Schiller 
& Liibben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch genomgåtts; det är 
nämligen av intresse att söka skapa sig en föreställning om ord
typens förekomst i medellågtyskan, eftersom i några fall detta 
språk uppträtt som långivare. 

En del av materialet har inhöstats genom excerpering av käll
skrifter, som ansetts representativa eller förtjäna uppmärksamhet 
ur andra synpunkter. Hur förträffliga de språkprov än må vara, 
som ordböckerna lämna, är det nödvändigt att genomgå större 
partier sammanhängande text, eftersom ordböckerna av utrym
messkäl aldrig förmå giva uttömmande besked. Ordboken kan i 
bästa fall upplysa, om ett verb förekommer i en viss källa. Såvida 
verbet är vanligt, är ej ens detta säkert. Vidare kan den i sällsynta 
fall ge en vag föreställning om ett verbs frekvens, men exakta 
uppgifter därom kan man ej vänta. Betydelsefullast är dock, att 
ordboken ej är tillfyllest, då man försöker komma själva ordbild
ningen in på livet. Det är ju av vikt, icke blott attk inregistrera 
resultaten av ordbildningsprocessen utan även att uppspåra de ele
ment, varav sammansättningar och avledningar byggts upp, samt 
icke minst att söka utreda anledningen till en nybildning. Dylikt 
studium kan ej med framgång bedrivas enbart i ordböcker. Ofta 
tvingas man av tidsskäl att gå en medelväg, i det man vid kontroll 
av ordböckernas belägg studerar något parti, en sida eller ett 
kapitel, där ordet anträffats, varvid iakttagelser kunna göras. 
Detta är naturligtvis en nödfallsutväg, som ej kan ersätta syste
matisk excerpering. — Såsom framgår av följande redogörelse för 
excerperade verk, har huvudvikten naturligt nog lagts på de rikare 
fvn. och fsv. litteraturerna.1 

A. (fvn.) Grâg. (30 sidor av varje balk i Staöarholsbok, inalles 
ung. 210 s.), GulL (NGL I 3—110), Bj (ib. 303—336), Landsl. 
(ib. II 7—178), Hkr., Korm., Hrafnk., Eb., Laxd., No. hom., 
Isl. hom., Heil. I (s. 1—54, 153—157, 256—271, 276—297, 312 
—328, 400—446, 474—481), Stj. (s. 300—378), Barl. (50 s ) ,  
Flor., Kim. (100 s.), Str., Forns. SuÖrl. (s. 1—167, 209—267). 

1 De fullständiga förteckningar över ordformer i Äldre Västgötalagen, 
Yngre Västgötalagen, Upplandslagen, Södermannalagen och Erikskrönikan, 
som utgivits av resp. H. Pipping, R. Hollmérus, A. Schagerström, A. Nordling 
och R. Pipping, ha självfallet utnyttjats. 



B. (fsv.) VgL I, VgL II, UL, SdmL, KS, MB 1 (s. 151—435), Fsv. 
leg. (SFSS 181), ST, MB 2 (s. 3—214), Barl, Ansg, LB (h. 1 
s. 3—106, h. 3 s. 411—444), RK 1, PK, Troj, A Tb (1: 1—50, 
163—212, 321—370; 2:321—370; 3:303—352), STb (1:1— 
108; 2: 1—50, 343—393; 5: 1—50 samt 50 s. i Tb 1524—25). 

C. (fda.) E Sj L, JL, Fragmenter af Gammeldanske Haandskrifter, 
Mariager Legende-Haandskrift, Harpestraeng (s. 8—32, 75—99, 
194—199, 2 1 5 -  220). 

2. Vid excerperingen ha insamlats även ord, som äro belagda 
endast i pres. part. eller prêt. part. i predikativ eller attributiv 
ställning, men de redovisas och behandlas icke här, utom då de 
belysa verbens bildningssätt. De erbjuda, som förut nämnts, intet 
problem ur ordbildningssynpunkt, eftersom participen i egenskap 
av nominalformer utan hinder ingå sammansättning med nomina 
som förled. Ord i supinum medtagas däremot. 

Det är av vikt, att en tydlig gräns dragés upp mellan participen 
å ena sidan, verbets övriga former å den andra. Som inledningsvis 
har påpekats, misstänkte redan Jacob Grimm, att ordboksförfat
tarna uppförde »verb» i finita former, trots att de belagts endast 
i infinita. Han hade rätt i sin förmodan. Icke blott hans egen 
källa, Björn Haldorsen, utan även senare lexikografer förfara stun
dom på detta sätt: av ett particip sluta de sig till existensen av ett 
verb.2 Den anmärkningen kan riktas bl.a. mot Fritzner. Den som 
använder en dylik ordbok, kan därigenom ledas på villovägar. 
Ett ord, som i fornspråken fungerar endast som adjektiv, bör icke 
förses med den missvisande beteckningen »verb». Även om i 
några fall steget mellan particip och verbets övriga former är kort 
och snart nog tagits fullt ut, måste understrykas, att detta är 
undantag. Under inga omständigheter borde ord, som användas 
endast som attribut, betecknas som verb. 

I följande fall har Fritzner på grundval av ord, som belagts 
endast i adjektiviskt eller substantiviskt bruk, konstruerat infinitiv 
och preteritumform: 

2 Förhållandet understrykes av Hainer, a.a., s 32, men trots detta har han 
i sin undersökning råkat f å  med en hel mängd ord, som äro kända bara i 
prêt. part. 



1) Magnus konungr âtti England, slikt seni DanmQrk, arftekit 
eptir Horôaknut. Hkr. 499. 

tçlôu J>at arftekinn hluta sinn. Jómsv. 58. 
2) Skotar hgfÖu mikinn her fótganganda manna. Fm. X 139. 

fótganganda hers. Stj. 507. 
3) leysir fótstokkada. Post. 573. 
4) heiölaunaö jQrö. GulL 270. 
5) maelti hann til slnna lastmœlandi manna. Post. 46. 
6) steinar limsettir tóku viÖ. Fm. VI 149. 
7) at staÖteknum heimolleik hins sviksama Simonis. Post. 111. 
8) kalla menn J>at suinfylkt. Mag. 167. 

svinfylktrar fylkingar. Kgs. 59 (k. 37). 
9) t>ar er kirkja heilags Michaelis, eigi pentuö eöa prydd, tigld ok 

tiglsett sem onnur jarSlig smiöi. Mar. 541. 

Även en relativt modern ordbok som Leiv Heggstad, Gamal-
norsk ordbog (Oslo 1930), försyndar sig härvidlag. Av de ovan
nämnda orden uppföras där samtliga som verb utom fótgangandi 
och heidlaunadr. 

Ett jämförligt fall är det av Cleasby & Vigfusson anförda »hol-
höggva», känt endast från Fid I 506: »mätti ]эаг lita margan rid-
dara holhoggvin». Gering upptager i glossariet till JEf. verbet 
»skógfara (fór) in den wald gehen», vilket emellertid visar sig 
vara ett pres. part. använt som attribut: »frä skógfarandi marini 
ok einum ormi». (Einn maör fór 1 skóg .) I Äldre Västgöta
lagens ordskatt, samlad och ordnad av Hugo Pipping, anföres 
»saksökiä, v.», trots att endast pres. part. föreligger i substantivisk 
användning. 

Söderwalls ordbok synes vara rätt pålitlig i nämnda avseende. 
I de hittills utkomna häftena av supplementet kan man visserligen 
finna ett eller annat avsteg från den tidigare följda principen, 
t.ex. i h. 12, s. 387: »kalksla, v., kalkslå, rappa, tekkia kirkione 
medh kalkslaget tygell S Tb 1: 113 (1477).» Men förfaringssättet 
vållar här ingen praktisk olägenhet, då läsaren kan studera språk
provet och ej får bara en källhänvisning. I detta fall är åtgärden 
desto förklarligare som kalkslå brukas i nsv. 

En viss tvekan kan råda om hur man bör förfara med ord i par-
ticipets form, som förekomma efter fsv. vara, vardha, fvn. vera, 
verba. Morfologiskt äro de ju att betrakta som particip, men det 



är (när det är fråga om äldre språkskeden) oftast omöjligt att av
göra, om de semologiskt sett äro particip eller adjektiv.3 Riktigast 
torde vara att uppföra ordet i den form, som verkligen är belagd, 
och tillfoga beteckningen »p. adj.», såsom Söderwall gör, t.ex. 
»iordhsatter, p. adj. jordad». 

De particip, som förekomma i nedanstående citat, anför Fritz-
ner som verb: 

1) ef eigi var jorö dlboren fyrr. GulL 87 
2) er |>essi jçrô var bodlçgd. Landsl. 6, 10 v.l. 13 
3) sveröit var eitrhert. Bret. 19 
4) ek em oröinn féflettr rikis |>ess. Fld. III 103 v.l. 1 
5) vin J)at — — var handdregit brott af vârum mçnnum. 

Thorn. 429 
6) yÖvarri postuligri tign er handfengit vald â himni ok jQröu. 

Thorn. 449 
7) ef hann verSr handnumirin i J)eirri rås. GulL 152 

nema J>eim veröe handnumit. Grg. II 167 
svâ at (d.v.s. fé) handnumit verör. Grâg. 384 

8) ok var haugfœrd. Flat. II 7 
9) ok var £>orgnyr jarl haugsettr. Fld. III 321 

10) nu verÖr festarkona manns hernumin. GulL 51 m.fl. 
11) I>ann er huöstrokinn var. Mar. 723 

han var bœôi barÖr ok hüöstrokinn. Mar. 1004 
12) ok var hüöpakt utan ok innan. Bp. II 107 
13) kista su hin mikla var jardsett. Pr. 413 
14) hann er kaffœrdr. Mag. 77 
15) t»at var lundlagit postolum. Post. 633, ib. 481 
16) siöan hinum var Içgdœmd (näml. loöina). DN IV 343 
17) at frelsisQl hans var gort eSa mâltryggt. FrostL IX: 10 
18) Nu sem 1убг var manntaldr. Stj. 546 
19) J>eir eru meör morgum hâttum nafnkendir. Stj. 140 
20) var nåttsett. Thom. 535 m.fl. 

verör nåttsett. DN IV 564 
21) vera nauöpind undir hann. Fld. I 96 
22) hér muni Qnnur raun â verÖa um })etta mål, en nu var fyrst 

ordrœtt af alf>yÖu. Vem. 18 

3 Sven Ekbo, Studier över uppkomsten av supinum i de germanska språ
ken, s. 82 ff .  



23) vèr sém fyrr sakteknir, en siöan drepnir. Ljósv. 27 
24) sagSi hann hestana hâôuliga utleikna ok skammfœrôa. Fid. 

I 90 v.l. 
25) skrinsettr 1 Englandi. Post. 509 
26) £>at er hann kallaSi Jóns vlsur, Jm at verki så er eigi stefsettr. 

Post. 511 
27) hann var stólsettr i £>eim staô. Hkr. 498, Fm. VI 93, Stj. 631, 

Heil. II 223 
28) friör var meö fastmaelum trubundinn. NS V 537 
29) sé profat meö rug ok vanddregit. Landsl. 8, 29 
30) ok er uàttborit â hinu fyrsta mòti. Bjark. 14. 

Till denna lista kan ur C-V fogas bl.a. »Hf-lata» och »fingr-
hoggva». Heggstad uppför samtliga här nämnda particip som verb 
utom féflettr, handnuminn, hernuminn, mâltryggt, trubundinn, 
vanddregit och liflätinn. 

Slutligen må nämnas att det i suppl. till Söderwalls ordbok 
(h. 14, s. 462) anförda »limdragha, v. bestryka med lim» är känt 
endast i prêt. part. Se även bakfalla (h. 2, s. 35) och livgöra (h. 14, 
s. 458). 

3. Stundom är det svårt att bestämma, huruvida man har att 
göra med en verklig ordenhet eller med blott och bart en ordfog-
ning, ett verbuttryck, som består av predikatsverb (eller infinitiv) 
med en bestämning. Såsom lätt inses, bero svårigheterna härvidlag 
dels på ordföljdsförhållandena i fornspråken (i det att i många 
fall en bestämning placeras omedelbart framför en infinitiv eller 
ett particip), dels på de medeltida skri varvanorna; det är som be
kant ytterst vanligt, att lederna i ett ord särskrivas. 

I de fall, då sammanskrivning skett, får väl i regel antagas, att 
det är fråga om ett enhetligt ord, men övertygad därom är man 
icke alltid. (Här behöver knappast påpekas att det i många hand
skrifter är svårt att avgöra vad som är sammanskrivet eller ej; 
en viss inkonsekvens i de tryckta textupplagorna måste nog be
faras.) I Historia Trojana, s. 106, finns en sats med följande 
lydelse: »otalig mang skip kommo dragande sum wille landsöka». 
Trots sammanskrivningen är jag ej helt säker på att »landsöka» 
bör uppfattas som ett ord. Ett dylikt verb har i övrigt icke anträf
fats vare sig i fsv. eller nsv.; land kan här vara objekt i en ord-



fogning, som av någon orsak sammanskrivits, t.ex. därför att skri
varen förvillats av landstigha, vilket förekommer bl.a. på samma 
sida som »landsöka». Sdw suppl. förtecknar emellertid verbet 
landsökia, och jag har ej ansett skälen nog starka för att lämna 
verbet åsido vid undersökningen. (Se nedan s. 158.) Analogt är för
hållandet med »köpgöra» i FM 318, kanske endast en tillfällig 
sammanskrivning av köp göra, orsakad av det i samma mening 
använda köpslo. (Se nedan s. 158.) 

I händelse av sårskrivning måste vid bedömningen hänsyn först 
och främst tagas till den syntaktiska relationen mellan de ord, som 
utgöra verbets leder. Om denna är adverbiell, får man förutsätta, 
att de båda orden utgöra en enhet. I GU C 20, s. 419, återges lati
nets pauimentare med golff läggia. Sdw suppl. saknar ordet, trots 
att det utan tvivel är en ordenhet. Det betyder »belägga, förse med 
golv», vilket framgår av p.p. golfflagder, lat. pauimentatus, ib., 
som däremot anföres i suppl. (Se även SAOB.) Relationen mellan 
förled och efterled är således adverbiell. 

Om förleden förhåller sig till efterleden som objektet till pre
dikats verbet, måste givetvis hänsyn tagas till ordföljdsförhållan
dena. Såvida ett verb förekommer i finit form i huvudsats, kan 
ju ingen tvekan råda, även om lederna äro särskrivna. Men om 
verbet i finit form skulle vara belagt endast i bisats, kan man icke 
draga någon slutsats. Verbet mensvåria skulle man icke våga be
trakta som en ordenhet, om det förelåge endast i ST 537: »han 
syndar twem lundom först i thy at han swär, oc sva j thy at han 
meen swär». 

Särskilt vansklig blir bedömningen (i det fall att förleden är 
objekt till efterleden i en förmodad ordenhet), om verbet ifråga är 
belagt endast i infinita former, eftersom objektet ofta placeras 
framför dessa. I dylika fall kan ej säkert avgöras, om en ordenhet 
eller endast en ordfogning föreligger. 

Det av Schlyter uppförda lip täppa »iståndsätta en gärdsgård 
genom täppande av öppningar» synes vara blott en ordfogning. 
Uttrycket förekommer dels i SdmL B 8:4 (hs B), dels i ÖgL B 13:1. 
På det förra stället heter det: »£>a sculu byiämän firi t>ing 
sokn doma til taka gar ds to hans at saclösu lid täppa». Hs A har 
här: »lid ater täppa». I ÖgL heter det: »Nu uilia bondär säf> sina 
byria f>a skulu J>er lij> täpt haua ok ränt lijmm sinum». Det före
faller vara naturligast att uppfatta »lif>» som ett fristående objekt, 



vilket i enlighet med ordföljdslagarna placerats framför en infini
tiv, resp. ett supinum. Ett skäl, som talar för att man här har att 
göra med blott en ordfogning, är att hs A av SdmL skjuter in ad-
verbet äter mellan lip och täppa. Ett annat skäl är, att ordet gard-
sto f. »plats för en gärdsgård» som objekt till lip täppa gör ett 
egendomligt intryck. Såvida den ursprungliga texten i SdmL, så
som man antagit, haft lydelsen »a gardsto hans», möter ju ej  
något hinder att uppfatta lip som ett självständigt ord.4 Ej heller i 
ÖgL finns stöd för åsikten, att det skulle finnas en sammansätt
ning liptäppa. Visserligen har det med täpt samordnade ränt sitt 
objekt (»Щшт sinum») efterställt, men det kan bero på rytmiska 
skäl el.dyl. 

Lyckligtvis beror ett verbs existens (d.v.s. vår uppfattning om 
ett verbuttrycks karaktär) blott undantagsvis helt av tolkningen 
av ett eller två oklara textställen, såsom fallet är med lip täppa. 
Vanligen äro orden belagda på tillräckligt många ställen, för att 
visshet skall nås. Och även i de fall, då ett i och för sig dunkelt 
uttryck anträffats endast en gång, kunna vissa omständigheter 
göra det troligt, att ett enhetligt ord föreligger, t.ex. det förhållan
det, att verbet är säkert belagt i något av de andra nordiska forn-
språken eller är känt t.ex. i ä. nsv. Stundom kan förekomsten av 
ett substantiv med samma totalföreställning, ev. bildat på samma 
ordfogning, tala för sannolikheten av att det är fråga om ett en
hetligt verb. Om å andra sidan ett verbuttryck av nämnda struktur 
(obj. + verb) i infinit form står helt isolerat i detta avseende, kan 
man icke draga slutsatsen, att man har att göra med ett verb av 
ordtypen. Några dylika fall anföras i följande avsnitt.5 

4. Mycket svårt är det i regel att taga ställning till de verb, som 
förekomma i det latinskt-svenska glossariet efter Cod. Ups. G 20, 
bl.a. därför att dess beroende av den latinska förlagan är starkt.6 

4 Holmbäck och Wessén, Svenska landskapslagar. Tredje serien, s. 139 
not 57. 

5 Om sammanskrivning och särskrivning se A. Nordling, SNF 11 och där 
citerad litteratur. Jfr E. Olson, ANF 39, s. 342 ff., K. G. Ljunggren, Verbal
partikeln, s. 208 ff .  

6 K. G. Ljunggren, a.a., s. 119. Jfr B. Hesselmans omdöme o m  Index sveco-
latinus till Lexicon Lincopense: »Denna är helt och hållet inrättad som ett 
register till den latinsk-svenska ordboken och upptar i stor mängd ordsamman
sättningar och fraser, som för sin närvaro i den svenska ordlistan endast ha 



Glossariet innehåller sålunda rätt många försvenskningar av typen 
vel göra (benefacere), mz siwnga (concantare). I verbuttryck pla
ceras med få undantag (t.ex. s. 244 Exspicor vt giffua ax, 
Exspino — — vtdrago törne) bestämningarna framför verbet, 
utan synbar konsekvens sammanskrivna med detta eller sär-
skrivna. Eftersom orden icke stå i ett naturligt satssammanhang, 
kan gränsdragningen mellan verbuttryck (obj. +fristående infi
nitiv) och ev. komposita vara omöjlig att genomföra; i de flesta 
fall finns emellertid ingen anledning att antaga ordenhet. Sådana 
verbuttryck äro t.ex. födo giffuo (dapinare), s. 164, math giffua 
(escare), s. 230, kaal planta (olerare), s. 378, skul betalo (pro
fiten) , s. 489, wldh wäffua (lanificare), s. 62, hand 2, masso segga 
(missare), s. 147, hand 2. I några uttryck, t.ex. iärnborttaga 
(auferrare), s. 44, föreligger sammanskrivning, vilket kan tyda på 
att uttrycket av skrivaren uppfattats som kompositum. I så fall 
demonstrerar ordet på ett egenartat sätt ordbildningens möjlig
heter; naturligtvis är det helt uteslutet, att ordet någonsin skulle 
ha tillhört normalt språkbruk. Däremot kan man vara tveksam 
om deel giffua (impartire), s. 15, hand 2, och särskilt om deel 
tagha (participare), s. 412, vilket kunde vara ett översättningslån 
från latinet; det senare uttrycket förekommer också som för
svenskning av communicare, s. 129. Till äventyrs kunde man häri 
se ett tidigt belägg på det annars först i nsv. uppträdande deltaga, 
men med hänsyn till materialets knapphet och osäkerhet torde det 
vara riktigast att lämna frågan obesvarad. Samma försiktighet i 
bedömningen synes vara tillrådlig beträffande lifgiva (animare), 
s. 25, trots att verbet liugiva brukas i nsv. Likaså måste man ställa 
sig avvaktande inför skuldh giffua (inculpare), s. 158, även om 
man inte helt vill utesluta möjligheten av att fvn. skuldgefa har 
en fsv. motsvarighet. (Se nedan s. 103.) 

En påfallande stor grupp verbuttryck i glossariet äro de, vari 
göra ingår. De synas representera i huvudsak tre typer. 1) Några 
av dem äro förmodligen översättningslån, frvkt göra (fructificare), 
s. 295, tidandegöra (rumificare), s. 532, och tekn göra (significare), 
s. 578. Eftersom de återge enhetliga latinska verb utan bestäm
ningar, kunde det vara rimligt i och för sig att betrakta dem som 

att tacka den omständigheten, att de utgöra översättningar av de latinska 
orden.» (Ini. s. VII, i: Ericus Johannis Schroderus Upsaliensis Dictionarium 
Quadrilingue, utg. av B. Hesselman. Uppsala 1929.) 



enhetliga verb. 2) Man finner vidare ett par, som motsvara latinska 
verb + framförställt objekt: ökn göra (desertum facere), s. 178, 
ugn göra (fornacem facere), s. 286, vilka måste uppfattas som ord-
fogningar. 3) Flertalet av verbuttrycken på göra (ett 20-tal) äro 
emellertid av annat utseende. De återge nämligen latinska verb, 
som sakna bestämningar: tiänisth göra (ancillare), s. 23, liud göra 
(bilbire, bilbare), s. 55, smälik göra (conviciari), s. 147, finger göro 
(digitare), s. 186, degh göra (pinsare), s. 449, hankagöra (plectare), 
s. 458, skälgöra (scire), s. 553, o.s.v. 

Dessa typer av ord eller uttryck, vari göra ingår som ett sista 
element, måste bereda lexikografen stora bekymmer, bl.a. därför 
att sammanskrivning, som annars är ett kriterium på ordenhet, 
här knappast kan tillmätas vitsord. En utväg vore att förteckna 
samtliga i artikeln göra, en annan vore att där placera alla hit
hörande uttryck, vari göra är särskrivet, och de övriga på sin 
plats i den alfabetiska följden med tillfogande av frågetecken. 
Att alldeles förbigå dessa ordbildningar synes däremot oriktigt. 
I Sdw suppl. har av nämnda uttryck hittills endast lisagöra (reme-
dior), gloss, s. 522, medtagits, ovisst av vilka skäl. Om samman
skrivning tolkats som bevis på komposition, borde även hanka
göra, s. 458, hor gör a, hand 2, s. 126, m.fl. intagas i suppl. Av de 
särskrivna uttrycken anföres intet i suppl. Dock finns det anled
ning ifrågasätta, om icke t.ex. det nyss nämnda frukt göra borde 
betraktas som ordenhet, eftersom det återger ett enhetligt latinskt 
verb. 

Glossariets ord eller uttryck med göra som ett viktigt element, 
äro ej utan intresse ur ordbildningssynpunkt.7 Särskilt gäller detta 
verbuttryck av typ 3, i vilka göra användes utan att det latinska 
originalet ger direkt anledning därtill. Är detta bruk en följd av 
att översättaren i så många fall återger lat. facere eller -ficare med 
göray att han tillgriper det, även då det ej är motiverat av origi
nalet? Eller vittnar detta egendomliga bruk om att göra ägt en 
egenartad karaktär och därför fått en speciell funktion? Av flera 
skäl är jag böjd för att räkna med den senare möjligheten. Pro
blemet diskuteras nedan s. 160 ff.  

7 Jfr A. Bengtsson, Nils Ragvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet, 
s. 200, o m  den i vissa översättningar från lat. brukade typen göra + adj. 



5. I stort sett möter det inga svårigheter att med hänsyn till 
förledens och efterledens karaktär avgöra, vilka verb som falla 
inom ramen för undersökningen. 

Vad förledens form beträffar, kan man dock i enstaka fall vara 
tveksam om huruvida substantiv eller adjektiv föreligger. Enligt 
vår språkkänsla uppfattas väl förleden i ödelägga numera som 
adjektivet öde. Vissa skäl tala emellertid för att den är identisk 
med fsv. öpe п., fvn. egbi, varför fsv. ödheläggia ingår bland de 
här behandlade verben. I allmänhet har emellertid lexikografernas 
uppfattning i de olika fallen följts, så beträffande t.ex. fvn. prå-
halda. (Jfr C-V artikeln prår.) Vidare kan det stundom vara tvivel
aktigt, om förleden innehåller ett substantiv eller ett adverb. Några 
adverbiella partiklar utvecklas ur substantiv, varför gränsen ibland 
är flytande. En restriktiv bedömning härvidlag har synts mig 
ändamålsenlig, eftersom motsatsen kunde ge en missvisande bild 
av betingelserna för verbkompositionen. Då Hainer i sin förut 
nämnda undersökning redovisar några isl. verb med förleden bak-, 
heim-, koll- (a.a., s. 8, 12, 14, 29), har jag sålunda icke kunnat an
sluta mig till hans uppfattning utan ställer i stort sett de forn
nordiska verben med dylika partiklar utanför. I fsv. bakbinda har 
förleden visserligen kvar sin nominala karaktär, men i en rad 
andra verb, nämligen synonymerna bak-bita, -danta, -måla, -tala, 
-tuska, -vita, synes den ha förlorat sin egentliga innebörd. Adver-
biell är denna förled också i en grupp verb, som förekomma i GU 
G 20: bak-bryta s. 289, 520, -fästa s. 270, -kasta s. 521, -sia s. 261, 
518, -standa s. 525. Nämnda verb med förleden bak-, med undan
tag av bakbinda, lämnas sålunda här å sido; så har skett också 
med de fvn. av samma typ. Vad fsv. hem-, fvn. heim- som förled 
beträffar, fungerar den otvivelaktigt som partikel.8 (Jfr fvn. heim-
sœkja och sœkja e-n heim.) Detsamma gäller fsv. kul- (i kul-
ränna, -sighla, -värpa), fvn. koll- (i koll-varpa, -verpa). 

Vad efterledens form beträffar, har naturligtvis ingen hänsyn 
här tagits till verb som fsv. fridhsama, idhroghas, lifaktogha, 
vilka bildats till suffixavledda nomina.9 

8 Jfr Ljunggren, a.a., s. 23. 
9 I ett par fall är ordens etymologi så dunkel, att det synts riktigast att ej 

draga in verben i undersökningen. Ett sådant verb är fvn. skattyrdast. Ett 
annat är fvn. blundskak (k) a. (Jfr Bl 88 a, 88 b, 91.) Även fvn.  véfengja 
(: véfang п.), vars etymologi jag icke vågar hysa någon uppfattning om, läm-



6. Till sist må några enstaka verb anföras, som synas böra falla 
utanför undersökningen. Det gäller fvn. ankvistci, bœnbifast, hug-
deila, fsv. arstala, handgripa, handvardha. 

Förleden i det i Grâg. 444 två ggr förekommande ankvista, av 
Fritzner översatt med »forsorge», av G-V »to take care of», har 
tydligen av dessa lexikografer uppfattats som identisk med çnn f. 
Emellertid har T. Johannisson, ANF 62, s. 196 ff., visat, att verbet 
avletts av fvn. *andkvist, urg. *andakwesti f., en nominalbildning 
på -sti till urg. *and(a)kwedan. Förleden i det substantiv, varav 
verbet är avlett, är alltså en partikel, och verbets betydelse är »an
svara». 

Fvn. bœnbifast är belagt endast i iEf. 28: 46, där det heter: 
»Baendr svöruöu, en baen bifast £>ó hvergi». Gering återger i glossa-
net, art. bifaz, den senare satsen med »die bitte rührt (sie) in kei
ner weise». Fritzner uppför uttrycket under bifast och översätter: 
»det kommer dog ingen Vei, der opnaaes dog intet med den gjorde 
Begjaering». I anmälan av Gerings utgåva hävdar emellertid Pâlmi 
Pâlsson i Nordisk Tidskrift for Filologi. Ny Raekke VII, s. 53, att 
det här är fråga om ett kompositum och ej om en ordfogning: 
» der skal naturligtvis skrives bœnbifaz (i inf.=precibus 
moveri), ligesom bœnheyraz og mange andre.» I sin ordbok III 
1096 har Fritzner därför ändrat översättningen till »lade sig be-
vege ved Bonner» och uppfattat uttrycket som sammansättning. 
Det synes dock diskutabelt, om här föreligger ordenhet. I själva 
verket har ej  ett enda skäl anförts för att visa, att så är fallet. Ett 
dylikt ord är f.ö. okänt, och anknytningar till nominalkomposita 
(eller avledningar) och ordfogningar saknas över hela språkom
rådet. Särskilt betänkligt förefaller det, att den supponerade be
tydelsen »röras, bevekas» aldrig har styrkts. Aktivum bi fa kan 
visserligen ha betydelsen »röra, flytta ur stället» men har ej upp
visats äga den överförda betydelsen »beveka». Det må dock er
kännas, att en dylik betydelseövergång i och för sig är lättförklar-

nas här ur räkningen. (F. Holthausen, Vergleichendes und etymologisches 
Wörterbuch des Altwestnordischen, s. 334, uppför de nämnda orden under 
vé n. »Opferstätte, Heiligtum; Gerichtsstätte», medan i Ordregister till Grågås 
(Kbh 1883), s. 691, véfang förklaras vara sammansatt av »vé negat. og fang, 
altsaa egentl. Ikke-Udbytte, Resulta tioshed».) Likaså har det synts riktigast 
att här utesluta fsv. hårbårgha (och motsvarande ord i fvn. och fda.), bildat 
till lånordet härbärghe п., vars förled ej torde ha • uppfattats som nominal. 



lig och kan ske snabbt. Men deponens bifast betyder enligt C-V 
endast »frukta» (»in old writers only dep. to fear»), vilket det 
rimligen betyder även i 2EÎ. Man borde då översätta textstället med 
»denna bön (el. begäran) frukta de alls icke». Än sannolikare är 
dock, att ordet been (som passar mycket illa i sammanhanget!) 
helt bör utgå. Det är anmärkningsvärt, att i den andra av de båda 
handskrifter, som Gering här använt, nämligen cod. AM 586 4:o, 
ordet bœn saknas i motsvarande sats. Denna lyder där: »Baendr 
svara vel en bifast pò hvergi ok segj.» Det ger god mening. Det tro
ligaste är, att texthandskriftens bœn är ett inskott, resultatet av en 
felskrivning: skrivaren har av misstag börjat upprepa ordet bœndr, 
som han nyss skrivit, men har observerat felskrivningen och av
brutit, sedan han skrivit tre bokstäver. 

I glossariet till NGL upptages ordet hugdeila »eg. dele, spalte 
sindet d.e. fremkalde mistrostighed, sorg, bekymring». Det saknas 
hos Fritzner och G-V men återfinnes hos Heggstad. Beläggstället är 
S. c. 233 n. 4 (ärkebiskop Jons statut år 1280), d.v.s. i en hs från 
slutet av 1400-talet, av utg. benämnd D. Texths lyder här (NGL 
III 233) : »svä er oss ok nauösynligt er skipaöir erum laeknar ssel-
nana at vèr hugleiöum at eigi at eins samir oss at lsera folkit }>at 
sem .» Hs D har i st. f. »hugleiöum at» »hugdeilum eigi 
ok». Ordet hugdeilum synes rätt tvivelaktigt. Visserligen måste 
medges, att en dylik ordbildning rent formellt vore möjlig. Ordet 
kunde ytterst grunda sig på uttrycket deila hug (G-V art. deila 4), 
känt t.ex. från H H v. 40: 2 (hug skaltu deila) och Gör. II 6: 2 
(lengi hugir deildoz). Men i sammanhanget är hugdeilum mycket 
litet sannolikt, eftersom å ena sidan ett ord med betydelsen »inge 
oro» här synes omotiverat och å andra sidan verbet hugleiöa »iakt
taga, besinna» passar förträffligt. Det senare användes f.ö. i 
samma statut, s. 232 rad 14. Med hänsyn till att »hugdeila» ej 
anträffats annorstädes, är det rimligast att antaga felskrivning 
i hs D. 

Det egendomliga verbet fsv. arstala bör troligen helt utmönstras. 
I Sdw suppl. tolkas det tveksamt med »buktala?». Både ord och 
tolkning synas dubiösa av flera skäl; här skola endast språkliga 
synpunkter anläggas. Ordet har anträffats i GU G 20, s. 252, där 
det återger lat. famino. Detta saknas hos Dieffenbach men för
klaras av Forcellini med »dicito»; så även Thesaurus VI 1028. 
Det är avlett av famen n. »wort o. rede» (Dieffenbach), »die Rede, 
з 



Anrede, Ansprache» (Georges), »loquela; sermo, verbum» (The
saurus VI 228). Man frågar sig, varför famino i glossariet ej åter-
givits blott med tala. Det är ju uppenbart, att förleden ars- (arzs) 
är överflödig. På föregående sida i utgåvan, s. 251, finner man 
ordet famen återgivet helt enkelt med talan, alltså utan förled. 
Allt talar för att förleden i »arstala» är ett egendomligt tillskott, 
som är omotiverat med hänsyn till det latinska verbets betydelse 
och till glossariets översättning av famen. Jag håller för sannolikt, 
att arzs ej är identiskt med ars m. eller över huvud taget med något 
fsv. ord, utan att det har en helt annan upprinnelse. I glossariet 
står: »ffamino as p c arzs tala». Bokstäverna »as» beteckna ändei
sen i 2 sg. pres. ind.," »p c» är en förkortning av »penultima cor-
repta», d.v.s. obetonad penultima. Det antagandet ligger nära till 
hands, att de gåtfulla bokstäverna »arzs» ej böra föras samman 
med det efterföljande tala utan med de föregående lat. beteckning
arna och att »arzs» är en felskrivning av förlagans are9 d.v.s. den 
lat. infinitivändelsen, som missuppfattats och vantolkats; det är 
vanligt, att denna ändelse angives i glossariet, t.ex. »ffatigo as aui 
pp are nödha», s. 256. — En undersökning av handskriften visar, 
att transskriptionen i utgåvan är korrekt och att hypotesen med 
hänsyn till förhållandena i handskriften kan vara riktig. — En 
parallell till den här ifrågasatta feltolkningen av originalets »are» 
erbjuder kanske översättningen »til syöös» (Adquirere til syöös 
sökia baatha ok af la, s. 9 i utgåvan) av »Ad se» (Cathol.: »Et est 
adquirere ad se querere lucrari»). Utgivaren ifrågasätter, s. 9 
not 1, om ad se »af skrifvaren fattats icke som latin utan som 
danska (?) och därför återgifvits med til syöös?» 

Fsv. handgripa »gripa sig an med», som anträffats endast i 
Troj 210, torde vara blott och bart en skrivning för angripa. Ut
givaren av Historia Trojana anmärker i ini. s. VIII, att man här 
och var i boken möter spår av roslagsdialekt, såsom hwlff för 
ulf, hädelhet för ädelhet. Säkerligen har också handgripit ett 
etymologiskt oberättigat h. Att märka är att partikeln an- ofta 
skrives and-, t.ex. andskrij, s. 309; särskilt intressant i samman
hanget är andgrip, s. 217. Omöjligt är ju ej att det här är fråga om 
etymologiserande stavning, i det att skrivaren i andgripa trott sig 
finna ordet hand. 



Fsv. handvardha »överlämna», belagt i SD NS 2: 33 (1408), ib. 
260 (1410), bör nog förklaras på liknande sätt. Sdw anmärker, att 
ordet troligen står i st. f. andvardhat. Detta senare verb finner man 
använt vid överlåtelse av egendom, även samordnat med uplata 
(liksom handvardhat i det förstnämnda belägget), t.ex. i SD 
NS 2: 36. 



Kap. III. 

Ordbildningstyper. — Arbetshypotes. — 
Principiella frågor. 

i 

Det har inledningsvis framhållits, att verb med substantivisk 
förled äro vanliga i nusvenskan och att de förekomma särskilt 
ymnigt i dagspressen, som därför erbjuder goda möjligheter att 
studera dem. Visserligen får ej  förbises att förutsättningarna för 
ords uppkomst och spridning nu äro delvis andra än under forn
tid och medeltid, men man vågar antaga, att ett studium av de 
moderna nybildningarna förmår belysa liknande verb även från 
äldre skeden. På grund av det moderna materialets rikedom är 
det möjligt bl.a. att med troligen rätt stor säkerhet särskilja ord
bildningstyperna. 

De moderna nybildningarna skulle lämpligen kunna fördelas 
på följande fyra huvudgrupper: A. Denominativa verb. B. Rena 
analogibildningar. C. översättningslån. D. Verkliga komposita. 
Störst äro de två förstnämnda.1 

A. De denominativa verben äro dels vanliga avledningar, dels 
retrograderingar. 

1) Avledningar. Liksom ett verb kan avledas av ett enkelt 
nomen, t.ex. bomba av bomb, kan självfallet ett sammansatt 
nomen ge upphov till motsvarande verb, t.ex. atombomba av 
atombomb. Huruvida det enkla verbet här utgjort mönstret, är 
ovisst. Det kan emellertid antagas, att (åtminstone sedan ordbild
ningstypen blivit mera produktiv) snarare själva typen varit en 
förebild. Jämför moderna individuella nybildningar som lands
kampa »utkämpa en landskamp», studiekursa »deltaga i en studie

1 Se tidigare anförd uppsats i Nysvenska studier 32, s. 28 ff.  



kurs»; något verb »kampa», »kursa» existerar icke som simplex, 
i varje fall icke i den aktuella betydelsen. 

2) Retrograderingar utgå från nomina, avledda med suffix, i 
nusvenskan vanligen -(n)ing, t.ex. terränglöpa till terränglöpning.2 

Det nya verbet har tillkommit analogiskt, i det att det enkla 
verbet utgör mönstret för nybildningen. Ordbildningen sker så
lunda enligt reguladetri-metoden efter schemat löpning: löpa = 
terränglöpning: X. 

Till retrograderingar höra också de verb, som utgå från parti
cip, särskilt perfekt particip, t.ex. barnförbjuda. Även här är det 
fråga om en ordbildning på analogisk väg: förbjuden: förbjuda = 
barnförbjuden: X. 

B. Rena analogibildningar. Hit höra ord, som bildats efter stora 
mönstergrupper, d.v.s. verb med samma förled eller samma efter-
led, eller efter enstaka usuella verb med substantivisk förled. 
Ex.: rekordgå har tillkommit efter mönster av talrika verb med 
förleden rekordsekundvinna kopierar en mängd verb med efter-
leden -vinna; teater sucka, djävulsförklara efterbilda teaterviska, 
resp. helgonförklara. Verb av denna art äro vanliga i nutida 
dagspress. — Såsom nyss påpekats äro även retrograderingarna 
ur viss synpunkt »analogibildade». Denna term förbehålles emel
lertid här ord av typen rekordgå etc. Visserligen vore det önsk
värt, att en otvetydigare term än »rena analogibildningar» använ
des, men jag har tyvärr ej kunnat finna någon bättre. Lyckligtvis 
äro de båda typerna så klart åtskilda, att en sammanblandning ej 
behöver befaras. Typen rekordgå är en »ren» analogibildning, så 
till vida som verbet icke utgår från ett nominalkompositum ; man 
skapar helt enkelt ett verb, som är likt ett annat verb etc. Typen 
terränglöpa däremot är visserligen även på sätt och vis en analogi
bildning (till löpa), men detta är ej det väsentliga i förloppet. Vik
tigast i detta slag av ordbildning är att ett nomen givit impulsen. 

C. Översättningslån o.dyl. Inflytelser från främmande språk 
synas spela en mindre viktig roll nu för tiden; i varje fall äro 
direkta översättningar ej talrika. 

2 Om retrograd avledning se K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik 
der indogermanischen Sprachen, s. 291; Dens., Grundriss der vergleichenden 
Grammatik der indogermanischen Sprachen. II 1, s. 18 f.; F. Brender, Die 
rückläufige Ableitung im Lateinischen; A. Debrunner, Griechische Wortbil
dungslehre, s. 13 (Heidelberg 1917). 



D. Egentliga komposita, som tillkommit utan stöd av samman
satta nomina, förekomma numera både i skönlitteraturen och 
pressen men i begränsad omfattning. För att illustrera typen 
anföras här några exempel ur nyare svenska romaner. »Flera 
slängde av sig sina kläder och regnbadade nakna», Sivar Arnér, 
Knekt och klerk (Sthlm 1945), s. 95; »Och hon skälmtittade på 
mig», Jan Fridegård, Barmhärtighet (Sthlm 1936), s. 67; »Bäst 
vi satt och skrytförgyllde oss», ib. s. 63; »Ja, svarade han och 
färgen skamsteg i hans ansikte», dens., Offer (Sthlm 1937), s. 66; 
»Det fridpinglade ur skogarna och kvällen kom», ib. s. 69; »Men 
jag har för mig att hon inte kunde gudatrolla som de höga», 
Eyvind Johnson, Strändernas svall (Sthlm 1946), s. 153. 

II 

Ovanstående översikt över de moderna ordbildningstyperna har 
tjänat som vägledning även vid undersökningen av de fornnordiska 
verben. Som arbetshypotes har tjänat det antagandet, att den 
denominativa typen är den normala i fornspråken — en hypotes, 
som synes lämplig med hänsyn till förhållandena i övriga ger
manska språk: de få  gotiska verb, som äro bevarade, ha förmod
ligen avletts av nomina, och i de västgermanska språken dominera 
kraftigt denominativerna. Det vore överraskande, om de flesta 
fornnordiska verben skulle ha annat bildningssätt. Arbetshypo
tesen är lämplig även med tanke på att de nusvenska verben i 
stor utsträckning äro denominativa; det bör kunna förutsättas, 
att det inom detta liksom andra områden av ordbildningen skall 
råda kontinuitet. 

Det är naturligt, att man vid studiet av verbens bildningssätt 
ibland frågar sig: Är det inte tänkbart, att en verbform direkt kan 
sättas samman med en substantivisk förled, t.ex. fvn. falla med ordet 
kné! Måste det fvn. verbet knéfalla uppfattas som denominativi, 
d.v.s. avlett av kné fall п.? Kan det ej (utan stöd av ett nomen) 
vara bildat direkt till uttrycket falla à kné? M.a.o. vara ett verk
ligt komposituml Särskilt i de fall, då man vid nybildningens sida 
inte kan upptäcka nomina, som förmå sprida ljus över förloppet 
vid ordets tillkomst, kan man anfäktas av tvivel på riktigheten av 
teorien om verbens denominativa karaktär och vara benägen att 
räkna med verklig komposition. 



Medgivas bör att det näppeligen kan bevisas, att t.ex. fvn. 
fóttroda är denominativt (avlett av fóttrod п.), ty teoretiskt sett 
är det möjligt, att ordet bildats direkt till ett verbuttryck (troda 
undir fótum). Detsamma gäller åtskilliga verb, vilka liksom detta 
ytterst gå tillbaka på en ordfogning, t.ex. fvn. eidstafa (stafa eiö), 
hamskiptast (skipta ham). Det kan som sagt i regel icke bevisas, 
att dylika verb äro denominativa, men en jämförelse med de 
verb, som bevisligen eller med stor sannolikhet äro denominativa, 
gör antagandet troligt. 

Kriterierna på avledning äro av flera slag: 1) formella känne
tecken 2) betydelseförhållandena 3) ordens frekvens och ålder 

1. Det är icke synnerligen många verb, som genom sin form 
avslöja, att de äro avledda. De inskränka sig till a) typen handsala 
(se nedan s. 48). Här kan det ju inte vara fråga om direkt sam
mansättning av substantiv och verbform, ty något verb *sala 
existerar ej. Nybildningen är avledd av handsal n. b) verbet kné-
falla. Den i Flat. I 122 belagda formen knéfalladi är ett intyg om 
att ordet åtminstone i detta fall avletts av knéfall n. Möjligen bör 
här också nämnas det svaga prêt. part. fsv. halshugdhe, Bu 529, 
vilken form kan tyda på att ordet avletts av halshug n. c) i en
staka fall har verbets »förled» genitivform liksom motsvarande 
nominalsammansättning, såsom i fsv. iordhaskipta »göra till före
mål för jordskifte», bildat till iordhaskipte n. »jordskifte, jord
byte»; jfr fvn. jardarskipti d:o. 

När det gäller ord av typen fóttroda kan man inte på samma 
enkla sätt som beträffande handsala konstatera avledning, efter
som nybildningens efterled troda användes som simplex. Det fak
tum att det föreligger en dylik skillnad mellan typerna, må 
emellertid ej undanskymma den väsentliga likheten: sambandet 
med resp. nomen är uppenbart. 

2. Det har framhållits som en av de största fördelarna med det 
denominativa verbet, att det ger ett enkelt verbalt uttryck åt den 
totalföreställning, som motsvarande nomen äger och som icke 
kan uttryckas med en fri ordförbindelse.3 Endast om ett verb 
avledes av eller genom retrogradering bildas till ett visst nomen, 
är det möjligt att på ett enkelt sätt verbalt ge uttryck åt den 
enhetliga föreställning, som detta nomen uttrycker. Exempelvis 

3 Wellander, a.a., s. 49 f. 



ärekränka, som bildats till ärekränkning, kan icke ersättas av 
kränka någons ära, ty därigenom går något av den strängt fixe
rade betydelse förlorat, som ärekränkning äger. Så snart grund
ordet har överförd betydelse, är förhållandet ännu mera märk
bart: kannstöpa, som är en retrogradering av kannstöpare, kan 
icke utbytas mot stöpa kannor.4 Detsamma gäller verb, bildade 
till grundord, som beteckna konkreta ting. 

Det samband, som i fråga om betydelse råder mellan ett nomen 
och ett därtill bildat verb, kan givetvis användas som ett intyg om 
avledning. Ingen kan betvivla, att t.ex. fvn. håbora »förse ett far
tyg med håborur» är bildat till detta substantiv, eller att fvn. 
hqfudsyndgast avletts av hçfudsynd f., eller att herklœôast »iföra 
sig rustning» utgår från herklœdi n. pl. Likaså är det uppenbart, 
att fvn. handsel ja i betydelsen »bekräfta genom handslag» avletts 
av handsal n. »överenskommelse, löfte, som bekräftas genom 
handslag». Exemplifieringen kunde göras åtskilligt vidlyftigare, 
ty det torde vara relativt få verb (av dem som nedan uppföras 
bland de denominativa), som icke på detta sätt kunna konsta
teras vara denominativa. Här skall bara tillfogas en reflexion med 
anledning av att Fritzner tolkar ordet bly рек ja med »Tsekke med 
Bly». Ordet förekommer blott i Bp I 253: »lagÖi hann til J)eirrar 
kirkju margar gersimar ok lét alla bly{>ekja». Fritzners översätt
ning kan lätt locka på villospår, då man undersöker, hur nybild
ningen bör ha tillkommit: man söker efter ett verbuttryck рек ja 
med bly och föreställer sig, att blypekja bildats till detta via ett 
part. prêt. Emellertid är det ju tydligt, att ordet bör översättas ej 
med »täcka med bly» utan med »förse med bly tak»; verbet har 
sålunda avletts av *blypak n. 

3. Ett verb som fvn. beinbrjóta röjer icke genom sin form, att 
det är avlett av ett substantiv, beinbrot п., ty den enda finita form. 
som är belagd, är prêt, beinbrutu; nybildningen böjes sålunda 
starkt liksom brjota. Ej  heller torde det vara möjligt att på grund 
av betydelseförhållandena beteckna det som avlett; betydelsen 
hos nybildningen intygar inte, att sambandet skulle vara starkare 
med substantivet beinbrot än med brjóta bein och att substantivet 
därför vore ett nödvändigt mellanled, utan vilket betydelsen hos 
nybildningen vore oförklarlig. Emellertid finns ännu ett kriterium 
på avledning. Då man finner, att verbet beinbrjóta belagts endast 

4 Wessén, Svensk språkhistoria II, s. 60. 



en gång, medan däremot substantivet beinbrot är mycket vanligt 
och kan uppvisas både i lagspråk och isl. sagor, behöver man inte 
tveka om bildningssättet. Eftersom substantivet tydligen är äldst 
och utan jämförelse vanligast, torde det vara utgångspunkten för 
verbbildningen. Visserligen kan man ibland finna, att excerpe-
ringen för t.ex. Fritzners ordbok varit ojämn, varför man inte 
okritiskt av artiklarnas omfång och beläggens antal bör sluta sig 
till frekvensförhållandena, men i detta fall är marginalen betryg
gande; man kan dessutom från andra håll komplettera antalet 
belägg på substantivet, så att det uppgår till åtta, varemot står 
ett belägg på verbet (ev. + ett, vartill Fritzner ger felaktig hän
visning). Det finns bland de denominativa verben andra fall, som 
äro mycket upplysande. Det råder sålunda intet tvivel om att det 
i en romantisk saga en gång uppträdande herfanga har det i isl. 
sagor förekommande herfang n. till utgångspunkt, eller att det 
sällsynta verbet hugrerina, som av allt att döma är en rätt tillfällig 
bildning och som belagts endast i ett diplom från 1300-talet, har 
det usuella, tidigt styrkta hugrenning f. att tacka för sin tillkomst; 
i en tidig källa som No. hom. användes substantivet 20 ggr. Ana
logt är förhållandet med fvn. meingera, ett rätt sällsynt ord, som 
måste ha bildats till meingerö f., känt från No. hom. och Isl. hom., 
i den senare nyttjat 19 ggr. I stort sett gäller om de verb, som vid 
undersökningen bedömts som denominativa, att de ifråga om 
frekvens och ålder stå avsevärt tillbaka för de nomina, vartill de 
sannolikt bildats. 

Endast den mycket misstrogne torde vilja underkänna nämnda 
kriterium på avledning, t.ex. genom att hävda, att ett visst nomen 
och motsvarande nybildning kunde ha tillkommit oberoende av 
varandra. Det skall medges, att detta är teoretiskt möjligt, såvida 
båda gå tillbaka på ett verbuttryck, annars icke.5 Graden av sanno
likhet är emellertid så obetydlig, att invändningen icke behöver 
diskuteras. Detsamma kan sägas om ett ev. antagande, att verbet 
vore först skapat och substantivet (eller adjektivet) en avledning 
därav.6 

5 Man bör minnas, att visst icke alla substantiv äro verbalsubstantiv; det 
finns t.ex. beteckningar på konkreta ting, såsom råband п., fridbçnd п. pl. 
Såsom förut påpekats är de motsvarande verbens bildningssätt otvetydigt: 
verben är avledda. 

6 Därmed är icke sagt att varje nomen, som står vid en nybildnings sida, 



Några problem, som man ställes inför vid bedömningen av ver
bens bildningssätt, äro av principiell natur, varför det är lämpligt 
att inledningsvis diskutera dem; eftersom de flesta fornnordiska 
verben med substantivisk förled synas vara denominativa, är det 
framför allt dessa diskussionen gäller. 

1. Stundom är man böjd antaga, att ett verb är denominati vt, 
trots att det nomen, som troligen varit utgångspunkt, ej anträffats. 
Här må erinras om det förut citerade uttalandet av Rydqvist, 
enligt vilket i fsv. ett dylikt grundord i regel »får sökas i theorien». 
Denna synpunkt behöver knappast utförligare motiveras. Efter
som vissa verb av ordtypen äro mycket ovanliga, bör det ej för
våna, om motsvarande nomina också äro ovanliga eller rent av 
icke belagda. Vidare är det självklart, att ej ens den mest idealiska 
ordbok förmår redovisa hela ordförrådet från ett språkområde. 
Den omständigheten att ett supponerat nomen ej anträffats, bör 
sålunda icke leda till slutsatsen, att ifrågavarande verb icke kan 
vara denominativt. 

2. Dock äro de fall relativt få, då verbet står helt isolerat, 
d.v.s. utan nomina vid sin sida från vilka det kan ha utgått. I regel 
är det lätt att fastställa det grundord, som måste ha givit impulsen 
till verbbildningen. Om två eller flera nomina äro tänkbara ut
gångspunkter, prövas i första hand det, som synes ha den högsta 
frekvensen. Ty då en person söker ge ett verbalt uttryck åt den 
totalföreställning, som en större eller mindre grupp nomina åter
ger, är det större sannolikhet för att det vanligaste bland dessa 
skall föresväva honom, än att något av de ovanligare skall göra 
det. Den nämnda regeln har ej obegränsad giltighet, eftersom 
speciella omständigheter kunna spela in. Bl.a. därför bör man helst 
se verbet i dess naturliga sammanhang. Det kan t.ex. hända, att i 
samma källskrift, där ett visst verb är belagt, också förekommer 
det nomen, som är den rimliga utgångspunkten. Även om detta 
nomen skulle vara mindre vanligt, är det skäl att överväga, om 
det icke kan ha givit impulsen vid nybildningen. 

Lätt inses att det i åtskilliga fall är omöjligt att säkert ange 
grundordet, när flera nomina kunna komma i fråga, i synnerhet 

skulle vara primärt i förhållande till denna. Ett nybildat verb kan givetvis 
i sin tur bli grundord för en avledning. 



om de äro ovanliga. Ett ord, som belagts exempelvis fyra gånger, 
kan i verkligheten ha brukats mer sällan än ett ord med ett eller 
två belägg. Excerperingen av en omfångsrik litteratur kan ju 
näppeligen bli så noggrann, att ordens frekvens kan avläsas i en 
ordbok. Och även om i ordboken registrerades varje gång ett visst 
ord användes i litteraturen, vore det långt ifrån visst, att frekvens
förhållandena överensstämde med de verkliga. Ej ens typiskt 
skriftspråkliga ords frekvens skulle säkert kunna anges (bl.a. där
för att många handskrifter gått förlorade), och vad de talspråk
liga beträffar, skulle vår kännedom fortfarande vara alltför brist
fällig. Även då valet står mellan synnerligen vanliga nomina, 
måste en iakttagare mången gång erkänna sin oförmåga att säkert 
fastställa utgångspunkten för verbbildningen, t.ex. då vid verbets 
sida finns dels ett prêt, part., dels en »kort avledning», t.ex. fsv. 
halshuggin, halshug п., hardraghin, hardragh n. Kort sagt: ofta 
nog finns det alltför många möjligheter, alltför många ovissa fak
torer. Sålunda är det redan i detta sammanhang angeläget betona, 
att den gruppering av verben med hänsyn till deras bildningssätt 
som företages i det följande, i åtskilligt bär det ovissas prägel och 
har karaktären av förslag, försök. 

3. I nära samband med det nyss anförda står frågan, om ett 
verbs uppkomst måste förklaras på ett enda sätt. Är det ej tänk
bart och rent av troligt, att ett verb kan »nybildas» vid flera 
tillfällen och då från olika utgångspunkter? Problemet är svår
bedömt, eftersom man inte säkert vet, hur det går till, när ett 
nybildat verb omsider blir usuellt. 

När det gäller nutida förhållanden, är det visserligen troligt, att 
nybildade ord snabbt kunna spridas och bli brukliga tack vare 
litteratur, press och radio. Och även i äldre tid kan ett ord under 
gynnsamma omständigheter relativt fort ha blivit usuellt, t.ex. 
om det förekommer hos en uppmärksammad författare eller i en 
auktoritativ skrift, exempelvis Bibeln. Ett jämförligt exempel från 
Nordens medeltid erbjuder ordet korsfåsta, som tack vare sin plats 
i Credo tidigt bör ha blivit gängse. Man vågar nog också räkna 
med att åtskilliga ord (medvetet eller omedvetet) överförts från 
den ena skriften till den andra. Detta torde gälla en del verb, som 
äro knutna till ett bestämt område, t.ex. den religiösa översätt
ningslitteraturen, diplomen, fornaldarsagan; några av dem synas 



ha karaktären av rena »modeord». I dessa fall kan man sålunda 
antaga, att upprepad nybildning icke ägt rum. 

Men det måste väl förutsättas, att ett eller annat ord kan ha 
»nybildats» flera gånger, av olika personer, som ej förut hört 
ordet eller sett det i skrift. Är det vid dessa tillfällen alltid samma 
nomen, som aktualiserat verbbildningen? Visserligen är det sanno
likast, att det i regel råder samma förutsättningar för ordbild
ningen i alla fallen, men man kan icke förneka möjligheten av 
att olika nomina vid skilda tillfällen fungerat som grundord för 
det nya verbet. I vissa fall behöver man emellertid ej räkna med 
den eventualiteten. För det första kan man bortse från rent ocka-
sionella bildningar, som skapats endast för stundens behov och 
som därefter aldrig nyttjats; säkerligen äro de icke få. Vidare 
behöver man icke i detta sammanhang fästa avseende vid de verb, 
som traderats från ett verk till ett annat eller blivit »modeord» 
i vissa stilarter; ej heller de ha blivit föremål för »nybildning». 
Det gäller slutligen också de verb, som sakna alternativa grund
ord; det är troligen en mycket omfattande grupp. Eftersom det 
i sistnämnda fall alltid är samma nomen, som ger upphov till det 
nya verbet, är det ur den synpunkt, som här anlagts, likgiltigt, om 
en vidsträckt verklig »nybildning» ägt rum eller icke. Trots allt 
torde ändå åtskilliga verb återstå, som ur den nämnda synpunk
ten måste betraktas som osäkra med avseende på bildningssättet. 
Man tvingas nog räkna med att i enskilda fall samma ord har 
uppkommit i olika miljöer. 

Åsikten att man i varje enskilt fall principiellt bör antaga ett 
enda bildningssätt, stödes visserligen av de erfarenheter, som 
studiet av nybildningar i vår dagspress skänker. Då man under
söker dessa moderna verbs tillkomst, visar det sig nämligen, att 
man relativt sällan tvingas lämna oavgjort, vilket av två eller 
flera nomina som varit utgångspunkt för ordbildningen; i regel 
ge vår kännedom om språket och vår språkkänsla tillräcklig väg
ledning för att ganska säkert bestämma grundordet. Men vid 
analysen av de fornspråkliga verben äro vi självfallet ej så lyck
ligt ställda. 

Under alla omständigheter synes det emellertid vara en lämplig 
arbetshypotes att förutsätta ett enhetligt bildningssätt för varje 
verb. När Erik Noreen i MASO 3, s. 15 ff. diskuterar några hit
hörande fsv. verb, såsom valdgästa, laridstigha, hughsvala, på



pekar han visserligen med rätta, att flera utgångspunkter äro 
möjliga. Men det bör tilläggas, att undersökningen icke kan stanna 
vid detta konstaterande utan måste sätta som sitt mål att nå fram 
till ett sannolikt val mellan de olika möjligheterna. 

IV 

Det ligger i öppen dag, att de denominativa verben bestå av så 
heterogena grupper, att de ej kunna sammanhållas och behandlas 
enhetligt. Redan inledningsvis (s. 2) har det påpekats att verb 
av typen lovorda måste avskiljas från de övriga och samlas i ett 
särskilt avsnitt. Anledningen därtill är att det med hänsyn till ord
bildning och stilistisk karaktär råder en markant skillnad mellan 
dylika ord och övriga denominativer. Exempelvis landskampa 
och atombomba äro ju helt enkelt avledningar av nominalkom-
posita, varför deras uppkomst och användning äro av jämförelse
vis ringa intresse. Att ett sammansatt nomen ger upphov till ett 
verb, är ej märkligare, än att ett enkelt nomen gör det. Helt 
annorlunda är det med retrograda bildningar som exempelvis 
terränglöpa, vinterbada. Visserligen böra även dessa verb beteck
nas som denominativa, men den roll resp. nomen spelar i de båda 
fallen (landskampa, terränglöpa) är olikartad. Av landskamp 
skapas vid behov ett verb, genom att till grundordet fogas nöd
vändiga verbändelser. Nybildningens enda förutsättning och 
egentliga utgångspunkt är sålunda ett nominalkompositum. Vad 
terränglöpa beträffar, spelar ordet terrånglöpning blott och bart 
rollen av impulsgivare och stöd vid verbbildningen, men ur
sprunget ligger längre bort. Att märka är ju att de substantiv, som 
fungera såsom närmaste utgångspunkt för retrograderingarna 
terränglöpa och vinterbada, nämligen terränglöpning och vinter-
badare, icke äro komposita i egentlig mening, d.v.s. sammanfog-
ningar av två nomina (såsom atom + bomb), utan syntheta, som 
bildats till förbindelser av predikatsverb och komplement: »löpa i 
terräng», »bada om vintern». 

Gränsen mellan olika typer av denominativer sammanfaller 
emellertid ej helt med gränsen mellan avledningar och retrograde-
ringar. Man brukar till avledningarna hänföra även sådana verb, 
som bildats till s.k. korta avledningar, alltså av typen knäfalla. 
Rent formellt är det visserligen här fråga om en derivation: verbet 



har avletts av knäfall, liksom nervkriga av nervkrig etc. Men det 
är uppenbart, att det ur ordbildningssynpunkt ej föreligger väsent
lig skillnad mellan knäfalla och t.ex. vinterbada: båda äro med 
hjälp av nomina bildade till ordfogningar med ett verbalt element: 
»falla på knä», »bada om vintern». Utan att vilja rubba på den 
hävdvunna terminologien behandlar jag därför avledda verb av 
nämnda typ jämsides med de retrograda bildningarna. Â andra 
sidan finns det några verb, som formellt väl böra betraktas som 
retrograderingar men ur de synpunkter, som här anlagts, falla 
utanför undersökningens ram, eftersom de helt enkelt bildats till 
nominalkomposita, t.ex. fsv. hovuptionda »göra huvudtionde»: 
hovuptionde m., fvn. liösinna »hjälpa»: lidsinni n. »hjälp». Dylika 
verb sammanföras här med avledningarna. — Jag behöver icke 
kraftigare understryka, att gränsdragningen i enskilda fall kan 
vara mycket vansklig: materialet är ofta knappt, och det är 
stundom omöjligt att säkert avgöra, hur ordbildningen i ett kom
plex av sammanhörande ord egentligen gått till. 

För de verb, som bildats till sammansatta nomina, lämnas i 
det närmast följande kapitlet en redogörelse, varefter de åter
stående verben fördelas på de förut nämnda fyra huvudgrup
perna: 1) denominativa verb 2) rena analogibildningar 3) över
sättningslån o.dyl. 4) verkliga komposita. 

Ett enstaka verb faller utanför denna gruppering, nämligen 
fsv. fotfölghia, som brukas endast i översättningen av Domare
boken, t.ex. i MB 2: 79: »oc barach foth fölgdhe them». Även ib. 
69, 91, 93, 101:4, 18 (Vulgatas text lyder: et Barach perseque-
retur.) 

Ett förslag till förklaring av nybildningens tillkomst lämnar 
A. Bengtsson i sin undersökning Nils Ragvaldi, Domareboken och 
Linköpingslegendariet, s. 31, där han ifrågasätter, att översättaren 
i st.f. voruolghen i en lågtysk förlaga läst votuolghen, ty r och t 
kunde lätt förväxlas i dåtida stil. 

För att yttra sig om denna teori borde man veta mer om skrivar-
vanorna i detta fall: har översättaren förväxlat r och t, även då 
det gäller andra ord? Om ej så är förhållandet, synes det egen
domligt, att felläsningen drabbat just detta ord. Vidare bör obser
veras att ordet användes hela sex gånger. Man kan medge som 
möjligt, att skrivaren en enstaka gång (d.v.s. på första stället) 
förväxlat r och t, men det är mindre troligt, att han sex gånger 



gör sig skyldig till samma felläsning. (Det kunde visserligen an
tagas, att han omsider upptäckt felet men fortsatt att skriva fot-
i st.f. for- endast för att vara konsekvent. Resonemanget är dock 
föga rimligt.) 

Även om teorien om felläsning sålunda i mina ögon ter sig 
föga övertygande, måste erkännas, att det är svårt finna något 
alternativ, som är bättre. Måhända bör man fästa större vikt vid 
att forfölghia är ett sent och under medeltiden ovanligt lånord i 
bet. »förfölja». (Bengtsson påpekar, att det i denna betydelse finns 
blott i Historia Trojana.) Kanske var det så, att översättaren ej 
alldeles förstod innebörden av förlagans »voruolghen», därför att 
forfölghia »förfölja» ej tillhörde hans ordförråd? Visserligen an
vänder han andra verb med förleden för-, t.ex. fordarffwado oc 
fordriffwo MB 2: 80: 31, foroktos ib. 80: 29, formatto ib. 93: 1 (se 
f.ö. Bengtsson, s. 196), och han brukar ib. 93:6, 136: 11, 137:2 
åptirfylghia i bet. »förfölja», men det är ändå möjligt, att par
tikeln i »voruolghen» vållade huvudbry. Om det förhåller sig så, 
att forfölghia var honom obekant, kan förleden i »voruolghen» 
ha tett sig svårbegriplig. Kanske omformade han den till »fot» 
för att överhuvudtaget få  till stånd ett förledsverb?7 (Att han 
skulle stryka förleden och därigenom förkorta ordet, var själv
fallet uteslutet. Tendensen i översättningar är tvärtom att före
draga längre ord framför kortare, sammansatta ord framför 
enkla.) 

Ur vår synpunkt är det emellertid ej av väsentlig vikt att för
klara tillkomsten av denna egendomliga ordbildning, som av allt 
att döma aldrig mer användes. Vad som här äger visst intresse, 
är näppeligen frågan om felläsning eller ej, utan det är resultatet. 
Åtminstone för en nutida iakttagare verkar förleden i hög grad 
pleonastisk: ordbildningen kan ej bygga på ett förut existerande 
nominalkompositum eller på en ordfogning med de båda elemen
ten fot och fölghia. Nybildningen är sålunda ej ett denominativum, 
ej ett lån, troligen ej heller en analogibildning; den har förvisso 
icke heller karaktären av ett verkligt kompositum. Den är en 
unik bildning, intressant därför att den visar, hur långt en över
sättare kunde gå. Liksom några förut påpekade ord i GU C 20 (se 
ovan s. 29) demonstrerar fotfölghia ordbildningens möjligheter. 

7 Helt uteslutet är väl ej, att adj. fotgangande »gående till fots» (belagt i 
Ansg) föresvävat översättaren, men troligt är det knappast. 



Kap. IV. 

Avledningar av nominalkomposita. 

De verb, som bildats till sammansatta nomina, kunna hänföras 
till någon av följande typer: 

1) handsala : handsal n. Karakteristiskt för verb av detta slag är 
att »efterleden» ej finns som simplex. 

2) blypekja : blypalc n. Utgångspunkt är ett konkret substantiv. 
3) håbora : håbora f. Infinitiven är homonym med grundordet. 

(Jfr eng. conversion.) 
4) angrmœdast : angrmœdi f. Till denna grupp föras bl.a. retro-

graderingar av typen fsv. hovuptionda (se ovan). 
5) stadfesta : adj. stadfastr. Nybildningen är avledd av ett sam

mansatt adj. 

A. Fornvästnordiska verb. 

1. Typen 'handsala\ 

Som nyss framhållits, skilja sig verb av detta slag till formen 
från övriga denominativer, därigenom att »efterleden» ej finns 
som simplex, t.ex. gœfa i gaumgcefa, sala i handsala, eller om 
formell överensstämmelse med ett simplex råder, betydelsen icke 
är den aktuella, t.ex. gipta »bortgifta», jämfört med matgipta 
»ge mat, mata». — Verben ordnas i det följande i grupper, allt
eftersom de bildats till adjektiv (a), konkreta substantiv (b), 
abstrakta substantiv (c). 

a. A v l e d d a  a v  a d j e k t i v .  

farscelast, lyckliggöras, frälsas. — Vatsd. 57 Saemundr svarar ok 
kvaS hann hamingjudrjügan vera mundu ok flesta farsaelast 
af honum 



Verbet förekommer bl.a. även i Post. 146. — Det finns ett par 
nomina, som vore tänkbara utgångspunkter: farsœla f., farsœld f. 
»lycka», eg. »lycka på resa», adj. farsœll. Det sistnämnda är rätt 
vanligt (Vatsd., Band., Korm., Barl, m.fl.) och troligen primärt i 
förhållande till de övriga; till adjektivet ha också bildats adj. 
farsœlligr och adv. farsœlliga. Man kan antaga, att verbet avletts 
av adj. farsœll. Jfr vinsœlast, ûvinsœla9 nedan s. 50. 

haldkvœmast, komma till nytta, gagna. — Stj. 149 fastan mä 
honum meör engu mòti fulluliga nœgjast еба haldkvaemast 
ütan Qlmusugjçfina 

Verbet synes vara avlett av adj. haldkvœmr »nyttig», som är en 
bildning till uttrycket koma e-m at haldi »komma ngn till hjälp» 
eller koma e-m a hald d:o. Se Fritzner art. hald 5. Adjektivet men 
ej verbet finns i nisl. 

heidverda, hedra, ära. — No. hom. 158 £>vl skulum vér vârum 
drótni fagna ei ok ei ok heiöveröa hans hit helga nafn 

Verbet förekommer även ib. 154. Det torde vara bildat till det 
gamla adj. heidverdr, som brukas bl.a. på Glavendrupstenen; se 
»Danmarks Runeindskrifter» med cit. litt., K. G. Ljunggren i ANF 
50, s. 165 f. 

hugleysast, bli modlös. — iEf. 16:97 er konungsreiöin nâlgast 
meö ógn ok afarkostum, hugleysast biskuparnir 

Ordet har troligen avletts av adj. huglauss, belagt t.ex. i AEf. 
96:55. 

hug sy k ja, göra bekymrad. — Alex. 6 lät ok eigi heimsliga konur-
nar hugsykja eöa vanmegna sterkjan hug 

Verbet föreligger också i samma skrift s. 73. Det torde vara av
lett av adj. hugsjiikr »bekymrad», som anträffas bl.a. i samma 
källa s. 73, vidare i Fm. VIII 18, Heil. II 529. Mindre trolig ut
gångspunkt är hugsyki f. »bekymmer», som belagts i Heil. I 440. 

skattgilda, beskatta, göra skattskyldig. — Orv. 87: 18 hann heitr 
at skattgilda Bjâlkaland 

Även ib. 87: 8, 92 m.fl. Utgångspunkt är förmodligen adj. skatt-
gildr »skattskyldig», som har rätt hög frekvens. Man må jämföra 
AEf. 81:3:62,  där det står: »Nu verSr f>yss mikill 1 hQllini, er 
hirÖin segir, at J>essi maÔr hafi gjort konunginn skattgildan», med 
v.l.: »at sjâ maSr hefir skattgilt konung f>eira undir sik». 



uvinsœla siky göra sig till ngns ovän. — Vâpnf. 18 hann kvazt eigi 
nenna at veita honum liö â hverjum fundi ok uvinsaela sik 
svâ viö aöra hçfôingja 

Ordet är utan tvivel avlett av adj. uvinsœll, belagt t.ex. i Vatsd. 

vinsœlast, bli omtyckt. — Str. 3 sveinninn var vitr ok vaskr, 
f>okkaöist ok vinsaeldist çllu konungs hiröliöi 

Verbet utgår givetvis från adj. vinscell. 

b. B i l d a d e  t i l l  k o n k r e t a  s u b s t a n t i v .  

finnvitka, utöva lapsk trolldom. — Flat. II 76 f>u haföir meô \>ér 
(Finna) ok keyptir f>u at peim at J>eir finnvitkaöi ór mér 
augat 

Simplex vitka har inte anträffats i litteraturen. Däremot är 
vitki m. »trollkarl» väl styrkt: Lok. 24: 4, Hyndl. 33: 3. Måhända 
har finnvitka bildats till *finnvitki m. »lapsk trollkarl». Jfr finn-
gjerd f. »trolldom som finnar driv» (Heggstad). 

fqruneyta, följa, ledsaga. — Heil. II 87 Draumar fçruneyta miklar 
âhyggjur 

Både fqruneyti n. »följe» och fçrunautr m. »följeslagare» äro 
mycket vanliga och därför tänkbara utgångspunkter för verb
bildningen. Måhända är det dock sannolikast, att ordet avletts 
direkt av fçrunautr m. 

jårnbita, förse med järnbjälkar. — Bolt. 165 hana ( = stüvan) 
létum vér niörtaka ok géra J>ri umfar hœgri ok sparraöi ok 
järnbitaöi sem sjâlf synis 

Fritzner ger ingen översättning, men betydelsen torde vara den 
här angivna. Det kan knappast råda tvivel om att verbet bildats 
till *jârnbiti m. »järnbjälke». Om biti m. »bjälke» se E. Olson, 
De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan, s. 203. 

skjaldbrikja, förse med panel. — DN IV 169 (1326) at gerast megi 
meör sœmilig tabla ok skjaldbrikjast umhverfis stukuna 

I efterleden torde dölja sig brik f. »panelning». Kanske vågar 
man med tanke på komposita som skjaldpili п., skjaldbalkr m. 
förmoda, att verbet är en avledning av *skjaldbrik f. 



viggyrdla, förse med bröstvärn. — Kgs. 60 Viggyröla vel ok vigsesa 
ramliga 

Även i Fm. VIII 132, 216, Flat. II 484, Sturi. I 172. Utan tvivel 
har verbet bildats till viggyrdill m. »bröstvärn längs skeppssidan». 

vigskarda, förse med skottgluggar. — Fm. X 153 v.l. 8 (lét) gera 
murinn at tveim hlutum ok vigskaröa ok gera ütborgina 

Prêt. part. finns i Heil. II 369. Ordet är en avledning av vig-
skard n. »skottglugg», Flat. II, Didr. m.fl. Jfr p.p. vigskerôr, Stj. 
611, 628. 

vigœsa, förse med bjälkar till förskansning. — Kgs. 60 Viggyröla 
vel ok vfgaesa ramliga 

Verbet har avletts av vigåss m. »bjälke till förskansning», bru
kat t.ex. i Bp. I 548, Sturi. I 279. 

c. B i l d a d e  t i l l  a b s t r a k t a  s u b s t a n t i v .  

Visserligen kunde det erbjuda vissa fördelar att här använda 
underavdelningar, d.v.s. att gruppera verben efter sina grundord, 
så att t.ex. faÖmlagast, handsala, rannsaka (samtliga bildade till 
substantiv av typen »kort avledning») sammanhölles i en grupp, 
gaumgœfa, hagrœda, kostgœfa, meinlœta i en annan, matgipta, 
nafngipta i en tredje o.s.v. Men jag har av flera skäl föredragit 
att uppföra alla hithörande verb i alfabetisk följd. 

faömlagast, omfamna. — Post. 496 hér faömlagist £>rigreint pins-
lar vaetti eptir heilagri bók 

Utgångspunkt är givetvis det rätt vanliga fadmlag n. »omfam
ning» bl.a. i Gunl., Kgs., Mar., Heil. Jfr faömleggjast, nedan 
s. 72. 

gaumgœfa, iakttaga, taga hänsyn till. — Isl. hom. 78 f>ars hann 
gaumgaefir nu etki tiöahald 

Även t.ex. i Str. 37. Verbet återgår säkerligen på gaumgœfi f. 
och п., belagt bl.a. i Clar. 4, Barl. 100, vilket är en abstraktbild
ning till ett *gaumgœfr, adj. Detta i sin tur är bildat till uttrycket 
gefa gaum (at) e-u, t.ex. i No. hom. 88. 



grundvalla, grundlägga. — Flat. I 513 Hefir illa ok ümanliga 
afneitat trü ok vilja vårs dróttins J>eim er ek grundvallaöa hér 

Även i Flat. I 117, 513, Mar. 12, Stj. 26 m.fl. Ordet är en av
ledning av grundvqllr m., som tidigt belagts, t.ex. i No. hom. 98, 
Isl. hom. 41. 

hagrœôa, ordna, sörja för. — Fld. III 10 Nü er £>au syskin vâru i 
bui, |>ykkist £>au })urfa at hagraeöa fyrir sér 

Den sannolika utgångspunkten är hagrœdi n. »råd, plan till 
ngns nytta; nytta», Bp., No. hom. 

handabanda, bekräfta ett avtal (om överlåtelse el.dyl.) genom 
handslag. — DI IV (1431) handabandadho ok faengu worum 
virdoligum herra Jonae Viliamssyni fyrnaefnda 
jordh 

(Belägget anföres i Jón Thorkelsson, Supplement til isländske 
Ordboger IV, s. 60.) Utan tvivel har verbet avletts av det rätt van
liga handaband n. »bekräftelse av löfte eller avtal genom hand
slag», som brukas t.ex. i DN I 298, ib. II 175, III 312. Jfr syno
nyma ord med förleden hand-, t.ex. handsala, nedan, handfesta, 
s. 166, handtaka, s. 76. 

handsala, bekräfta ett avtal med handslag. — Grg. II 80 handsala 
skal landkaup, svâ er sem ükeypt sé ella 

Verbet, som ju är vanligt i lagspråk, har avletts av handsal n. 
Jfr handsel ja, nedan s. 76. 

handstyr k ja, häva sig upp med händerna. — Grett. 66, 240 Varö 
hann J)â et handstyrkja upp festina 

Verbet är känt endast från Grett. Det har bildats till hand
styr kr m. »styrka i händerna», Вэег. 100: 58, eller adj. handstyr kr 
»stark i händerna», Flat. I 564. Jfr nisl. handstyrkr m., hand-
styrkr adj. (Bl). 

hçfudsyndgast, göra sig skyldig till kardinalsynd. — Kim. 293 |>eir 
sem undan komust, skyldu aldri hçfuôsyndgast, meöan J>eir 
liföu 

Utgångspunkten torde vara hçfuôsynd f. »kardinalsynd», No. 
hom. 155, Stat. 255, 258. 



kostgœfa, vinnlägga sig om. — No. hom. 60 ef vér kostgaefum at 
duga J)eim sem vér megum 

Verbet, som hör till de vanligaste av denna ordbildningstyp, 
torde ha bildats till kostgœfi n. »iver, nit», vilket synes grunda sig 
på uttrycket ge fa sér kost til »vinnlägga sig om». Detta användes 
t.ex. i No. hom. 110: »gaf sér mykin kost til at koma peim çllum 
i vingan viö guö». Även kostgœfi n. anträffas i samma källa, bl.a. 
s. 1, 28. 

matgipta, mata, utfodra. — Forns. Suörl. 64 J>at dyr |)yrmdi engu 
er bundit var i borgarliÖi nema J)eim manni er J)vi matgipti 

Hs B har »gaf mat». Verbet torde utgå från *matgipt f. Jfr 
matgjafi m., matgjçf f. och parallellen nafngipt — nafngipta. 

meineida, begå mened. — Isl. hom. 192 Skalt pu aldrigi vinna eiÖ 
at eigi meineiöir J)u 

Ordet har i övrigt ej belagts; att döma av Blöndal tycks det ej 
finnas i nisl. — Bildningssättet vållar knappast huvudbry: verbet 
har avletts av meineidr m. 

meinlœta sér, späka sig. — Isl. hom. 160 kallar guö J>â pinda 
men sina er sér meinlaeta 

Verbet brukas ib. 159, Flat. II 24. Utan tvivel utgår det från 
det vanliga meinlœti n. »plåga; späkning, askes», t.ex. i Isl. hom. 
159 f., bildat till uttrycket lata i mein sér, ib. 160. 

nafngipta, benämna; utnämna, förläna titel. — Fm. VII 125 
munum vér J>â svâ nafngipta, at J>etta heiti vingjafir en eigi 
skattr 

Ordet finns även i Stj. 82 (p.p.)- Av döma är det avlett 
av nafngipt f., som användes t.ex. i Eg. 50. 

nauôsynja, behöva. — Mar. 648 veitandi £>eim alt \>SLÏ er nauö-
synjaöi 

Även i Stj. 212, 215. Verbet är utan tvivel avlett av nauösyn f. 
»behov». 

rannsaka, göra husundersökning. — Grg. II 166 sä maör er missir 
f jår slns, hann â at rannsaka, ef hann vill 

Verbet, som torde höra till de vanligare av ordtypen, är sam
nordiskt och sannolikt av mycket hög ålder.1 Det har skapats 

1 Jfr E. Hellquist, Det svenska ordförrådets ålder och ursprung I s. 362. 



så tidigt, att våra källor ej kunna upplysa, hur det bildats. De 
etymologiska ordböckerna nöja sig med att identifiera verbets 
leder men diskutera ej, hur kompositionen kommit till. 

Det behöver sålunda ej understrykas, att bildningssättet är 
oklart. Svårigheten att klarlägga ordbildningen beror därpå att 
det ej säkert kan avgöras, vilketdera som har prioriteten, verbet 
eller det vid dess sida stående subst. rannsak n. I Falk och Torp, 
Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch, uppges i art. 
Ransage, s. 878, utan närmare motivering, att subst. rannsak bil
dats till rannsaka. Författarna uttala sig ej om hur verbet bildats, 
men vore åsikten riktig, så återstode av allt att döma endast alter
nativet, att verbet vore en verklig sammansättning, vilket är föga 
troligt i och för sig.2 

Ur de synpunkter, som i övrigt anlagts i föreliggande undersök
ning, synes den sannolikaste förklaringen vara, att rannsaka av
letts av rannsak n. »husundersökning». 

Vissa omständigheter tala för att denna förklaring kunde vara 
den riktiga. Man frapperas sålunda av att bland de tekniska ter
merna för »husundersökning» i germanska språk rannsaka är 
det enda verbet; f.ö. brukades blott nomina: fornfrank. hûssuacha, 
fornbajr. selisôchan, mit. hussôkinge, mht. hûssuoche.3 För att ge 
verbalt uttryck åt föreställningen användes sålunda fria syntak
tiska förbindelser, ej enhetliga verb. Eftersom endast de nordiska 
fornspråken i rannsaka ägde ett dylikt enhetligt verb, frågar man 
sig, om icke detta tyder på att ordbildningen rannsaka är yngre 
än  rannsak. Större vikt bör man naturligtvis ej tillmäta förhål
landet. 

Vi veta vidare, att de ojämförligt flesta fornnordiska verben av 
ordtypen äro denominativa. I de fall då man vid verbets sida fin
ner ett ord av typen rannsak, visar sig substantivet i regel vara 
utgångspunkten för verbbildningen. Även de äldsta germanska 
verben äro denominativa, t.ex. got. puthaûrnjan, avlett av put-
haurn, och troligen piupspillon av piupspill samt fht. râtslagôn 
av râtslach. 

2 Av ordets beståndsdelar är blott förleden rann n. »hus» i självständigt 
bruk i litterär tid och detta endast i fvn. Enligt Falk och Torp, a.st., är efter-
leden en avljudsform. till söge. 

3 Fornbajr. selisôchan uppfattades tidigare som verb. Se Cl. Frh. von 
Schwerin, Die Formen der Haussuchung in indogermanischen Rechten, s. 6 п. 3. 



Men även om det synes troligast, att rannsaka utgår från rann-
sak п., så  måste erkännas, att det är svårt att inse, hur detta 
substantiv tillkommit. Rent formellt kunde det visserligen upp
fattas som ett kompositum, vars efterled -sak, germ. *saka, är ett 
neutralt nomen actionis till germ. *sakan med innebörden »sö
kande, undersökning» (jfr fsv. dragh n. »dragande, dragning»: 
dragha, tak n. »tagande, tag»: taka m.fl.). Men germ. *sakan 
betyder ej »söka»; betydelsen hos  -sak (i rannsak) för det till 
germ. *sökian »söka». Möjligen har till *sökian funnits ett av-
ljudande *saka п., belagt endast i den nordiska sammansättningen 
rannsak. 

skaprauna, reta, förarga. — Dpi. 15 er \>ér fremd engi at skaprauna 
gçmlum manni 

Även i Hâvarôar saga s. 33. Utgångspunkt har varit det ytterst 
vanliga skapraun f. 

vaövirkja, tillverka vadmal. — Krók. 36 J)â kvazt hann väövirkja 
yfir hann siöan 

Ordet är troligen avlett av vaÖverk n. »tillverkning av vadmal». 
Jfr ini. till Krók., s. XXX. 

2. Typen 'blyt>ekja\ 

blypekja, förse med blytak. — Bp. I 235 LagÖi hann til f>eirrar 
kirkju margar gersimar ok lét alla blypekja 

Även om  *blypak n. »blytak» ej anträffats i fvn., kan man 
utan tvivel ansätta det som utgångspunkt för verbbildningen. Se 
ovan s. 40. 

friòbenda, binda svärdet fast i skidan med  fribbqnd. — El. 97 
tók upp eitt sverö ok sliörar ok friöbendir ramliga 

Verbet, som föreligger också i Krók. 7, är säkerligen avlett av 
fridbçnd п. pl., brukat t.ex. i Gisl. 

mótmarka, stämpla, justera, förse med lagligt märke. — Rb. 2, 10 
(1282) taki fyrir h vert maelikerald, er hann mótmarkar, 
penning talinn 

Ordet, som förekommer också i Rb. 13, 4 (1302), har sannolikt 
avletts av mótmark п., Rb. 39 (1314). 



mûlbenda, binda munnen på ett djur. — Grâg. 208 Ef шабг bindr 
tagl i munn rossi manns eÖa mulbendir . 

Verbet är troligen avlett av *miilband п., som visserligen ej 
belagts i fvn., men man m å  jämföra da. Mulebaand (ODS) och 
no. muleband (Aasen). I tyskan föreligger en parallell till denna 
ordbildning, i det att verbet maulbanden »mit einem maulbande, 
einer hälfter versehen» uppenbarligen avletts av Maulbarid n. 
(Grimm D W b  VI 1798). — Synonymen mulbinda synes ha annat 
bildningssätt. Se nedan s. 99. 

råbenda, binda, surra om. — Eg. 247 Egill tók hellustein mikinn 
ok lagÖi fyrir brjóst sér ok kviöinn, siöan råbendi hann J)ar 
at tauginni 

Fritzner ger ingen tolkning av ordet. G-V översätter det med 
»bend a sail, make it fast to the Yard». Finnur Jönsson kommen
terar Eg. 247 (ASB): »etw. wie eine raa umwickeln». SigurÖur 
Nordal (Islenzk fornrit 2, 1933, s. 235): »Rabenda er dregiö af 
rdband og pyftir J>vi: binda meö li'kum haetti og J>egar segl er fest 
viö rå». Heggstad anger betydelsen vara »surra, binda um (som 
til ei rå)». Hos den senare ges också hänvisning till nn. råband. 
Detta ord är visserligen ej  känt i fvn., men man kan ej  gärna 
betvivla dess existens. Jfr Aasen 585, nisi, råband п. Bl 631. Med 
rätt stor säkerhet vågar man ansätta råband som utgångspunkt 
för verbet. 

3. Typen 'håbora'. 

håbora, förse med hâborur. — Fm. IX 44 J>eir töku £>ar kugga II 
ok austfararskip VII, tóku J)ar frâ vigin ok håboroöu 

Utgångspunkt är utan tvivel håbora f. »hål i ett fartygs sida». 
Substantivet är belagt i Fm. IX 33. 

hryggspenna, fatta med livtag. — Fld. III 549 Flóki hryggspenti 
hundinn ok braut i honum hvert bein 

Ordet utgår av allt att döma från hryggspenna f. »livtag». Detta 
saknas hos Fritzner men uppges av G-V (Fld. III 414). Även Bl 
förtecknar det från nisl. 

våryrkja, utföra vårarbete. — Grâg. 497 £>ä skal hann koma pangat 
t>egar â vår at våryrkja, er hann vil 

Utgångspunkten för nybildningen är våryrkja f. »vårarbete», 
som förekommer i Landsl. 7, 44 v.l. 23. Substantivet har ej  an



träffats i fvn., men Bl upptar det från nisl. Jfr no. vaarvinna 
(Aasen). 

vatnfasta, fasta på vatten och bröd. — NGL II 297 Langa 
friadag skulum vér einkannliga vatnfasta 

Även bl.a. i Stat. 294, Flat. I 112. Subst. vatnfasta f., som före
kommer i NB Kr 9 (rubrik), Stat. 286, är säkerligen grundordet. 

4. Typen 'angrmoedast'. 

angrmœdast, gripas av sorg. — Mar. 39 |)â angrmœddist hun mjçk 
ok maelti meö grâti . 

Det sällsynta verbet tycks vara denominativt. Utgångspunkten 
torde vara angrmœôi f. »bekymmer, ängslan», belagt endast i 
2Ef. 14: 43. Mycket tyder på att detta substantiv är ett kompositum 
och ej sekundärt i förhållande till verbet angrmœdast. Simplex 
mœdi f. »trötthet, matthet», avlett av adj. módr »trött», är ytterst 
vanligt; angr m. »sorg» är förled i en rad nominalsammansätt-
ningar, t.ex. adjektiven angr-fullr, -lauss, vidare substantiven 
angr-ljód п., -lyndi п. 

auknefna, kalla med auknefni. — Landn. 255: 30 (dóttur Asbjar-
nar jarls) Haralds konungs hârfagra, er auknefndist skerja-
blesa . 

Viss tvekan kan råda om förledens karaktär: tänkbart är ju, att 
auk- är stammen i verbet auka. Jfr-att C-V anföra auknefna under 
art. auka, v. Emellertid tyder förekomsten av aukanafn n. (Kgs.) 
på att ordet rimligtvis är sammansatt av auki m. och nafn n. 

Det blott en gång belagda auknefna synes ha bildats till det rätt 
vanliga auknefni, som har flera paralleller, såsom sann-nefni, 
ornefni. (Se E. Wessén i »Namn och bygd» 1932, s. 89.) 

eidstafa, föresäga en ed. — DN II 617 (1411) svóru eptir Jm sem 
konungs umboösmaör Ĵ eim eiöstafaöi 

Ordet, som anträffats endast i citatet ovan, tycks vara en rätt 
tillfällig bildning. Av allt att döma utgår det från det mycket 
vanliga eidstafr m. »edsformulär», brukat t.ex. i NGL I 141 f. 
(Ytterligare belägg i gloss, till NGL.) I nisl. ordböcker uppföres 
eiöstafur, medan verbet saknas. 



fridmœlast, underhandla om fred; försona sig med. — Krók. 33 f. 
fyrir ]3vi at ekki mun nu tjâ at friômaelast 

Övriga belägg äro: Heil. II 573, Stj. 398, Bp. II 228. Möjligen 
har verbet bildats till fridmœli п., som förekommer t.ex. i Glar. 16, 
Gyd. 3, ib. 32. Hypotesen är dock högst osäker. Dels kan ej alldeles 
uteslutas, att ett verbuttryck (»maela um friö» el.dyl.) är grundval 
för verbet; ett sådant har emellertid icke anträffats. Dels kan 
verbet lika väl vara avlett av friômâl п., ehuru detta är sämre 
belagt än fridmœli, nämligen endast i Fm. VII 23. 

handkrœkjast, taga varandra under armen, i handen; dra finger
krok. — Vatsd. 128 Hann baö handkrœkjast ok gera hring 
Fm. VI 203 Handkrœkjumst viS nu, broöir, sagöi Hreiöarr 

Det saknas såväl ordfogningar som komposita, vilka kunde 
kasta ljus över bildningssättet. Måhända vågar man uppfatta ver
bet som en avledning av *handkrókr m., en hypotes, som ej synes 
alltför djärv med tanke på sv. armkrok och nisl. uttrycket fara i 
krók »traekke Krog», Bl 453. 

herklœdast, iföra sig rustning. — Eg. 152 var |)ä blâsinn herblâstr, 
ok herklseddust menn 

Vanligen är verbet reflexivt, men det användes även transitivt 
med personobjekt, t.ex. i Partalopa saga, s. 35. — Verbet har 
väsentligt högre frekvens, än Fritzner låter förmoda; i vissa stil
arter är det ett av de vanligare av ordtypen. I Hkr. användes det 
ett flertal ggr, t.ex. s. 437, 439, vidare i NGL II 395, 442, Mf. 22: 
72, 92:59; i Forns. SuÖrl. förekommer det 40 ggr. — Trots att 
många belägg uppvisa p.p., bör man ej tro, att sammansättning 
först kommit till stånd i denna form. Relationen mellan verbets 
leder förbjuder ett sådant antagande; en ordfogning, varur p.p. 
kunde ha framgått, är knappast tänkbar. Allt talar för att verbet 
bildats till herklœdi п. pl., som är mycket vanligt. 

Fsv. hårklädha har anträffats endast en gång i litteraturen, 
nämligen i MB 1: 180. Mycket tyder på att det är ett litterärt lån 
från fornnorskan. Visserligen äro lån mellan de nordiska språken 
svåra att säkert konstatera, eftersom förutsättningarna för ord
bildning äro likartade över hela området; endast då själva grund
valen för verbbildningen i ett visst fall saknas, vågar man miss
tänka, att lån föreligger. Men ett sådant fall synes fsv. hårklädha 
vara. Redan kontrasten i fråga om frekvens väcker misstro: i fsv. 



är verbet såvitt man vet ett engångsord, i fvn. litteratur däremot 
ett vanligt ord. Om man antar, att hårklädha vore ett gammalt 
fsv. ord, måste man fråga sig, varför det försvinner så tidigt, 
medan den fvn. motsvarigheten bevaras. Vidare bör påpekas att 
i fsv. saknas varje spår av det nominalkompositum, som utan 
tvivel varit utgångspunkt för ordbildningen. Det kan tilläggas, att 
i fvn. finnas många komposita med förleden her-, medan analoga 
bildningar i fsv. äro lätt räknade. Kort sagt: verbet hårklädha 
i MB 1 gör ett så exklusivt intryck, att det synes svårt att hävda 
någon annan åsikt, än att det är ett lån från fornnorskan, varvid 
Stjórn kan ha varit förmedlaren.4 

hervœdci, iföra rustning. — SE 44 hvern dag J)â er peir hafa 
klaeözt, }>â hervaeöa f>eir sik 

Verbet, som ej anträffats annorstädes, har säkerligen bildats till 
herväö f. (pi. -ir, -vaeSr) »rustning», som brukas t.ex. i Konr. 
och i skaldediktningen (se Lex. poet.). Nybildningen är en stilis
tisk variant till den vanligare synonymen herklœdast, vilket verb 
Snorre kanske av välljudsskäl undvek att begagna efter »klaeözt» 
i föregående sats. 

hugdirfa, inge mod. — Kim. 346 hann talaöi fyrir f>eim, eggjaöi 
f>â ok hugdirföi . 

Man finner i Kim. en rad hithörande ord: adj. hugdjarfr »mo
dig», s. 312, hugdirfd f. »mod», s. 161, 238, 289, hugdirfi f. »mod», 
s. 346. Vilket som helst av dem kan ha givit impulsen till nybild
ningen. 

liôsinna, hjälpa, understödja. — Fm. VI 395 hefir hon Jm heitit 
at liösinna f>etta mål viö yör 

Även ib. 269. Ordet torde ha bildats till lidsinni n. »hjälp», som 
brukas t.ex. i Vatsd., Nj., Stj. och ingår som förled i lidsinnis-
madr m. 

meinmœla, tilltala, omtala med kränkande ord. — Mar. 207 
(J>eir ) sem iafnan meinmaela hinn krossfesta Je-
sum . 

Ordet är f.ö. ej känt; det saknas i nisl. Utan tvivel är det bildat 
till meinmœli п., brukat bl.a. i Mar. 749, No. hom. 79, Bp. I 94, 
Str. 91. 

4 Jfr Olof Thorell, Fem Moseböcker på fornsvenska, s. 192 ff. 



meiriyröa=meinmaela. — Bp. I 855 Meinyröi aldri siöan sira 
Snjólfr Laurentium biskup . 

Såvitt man vet, är ordet liksom synonymen meinmœla ett en-
gångsord. (Bl 538 uppför meinyröast »skälla på varandra».) Det 
torde likaledes vara denominati vt : utgångspunkten bör ha varit 
meinyröi n. Detta förekommer i Heil. II 627. 

veömcela, betinga sig som pant. — Grg. I 114 En ef hinn hefir 
at lçgum farit, er siöar veömselti . 

Ordet användes vidare i Grâg. 227, 229 m.fl. Säkerligen är det 
denominativt. Impulsen har utgått från veömåli m. »avtal om 
pantsättning; panträtt», som brukas bl.a. i Grâg. 228, ib. 433, 
Grg. I 85, 114 och utan tvivel är ett kompositum av veö och måli m. 
»avtal». Eftersom p.p. äro vanliga, synes det troligt, att p.p. liksom 
i så många andra fall tjänat som mellanled och berett marken för 
övriga verbformer. (I Heil. I 15 föreligger verbet i bet. »knyta till 
sig genom veömåli».) 

5. Typen 'stadfesta'. 

brjóstfesta, inpränta. — Barl. 142 J m  at peir kenna sannan guö 
ok fullkomliga sér brjóstfesta f>au hin blezaöu boöorö 

er J. Kr. gaf 
Ordet är av ordböckerna att döma hap. leg. — I adj. brjóstfastr 

»rotfast i ens hjärta» torde man böra söka ursprunget till verbet. 
Detta adjektiv är väl belagt i den religiösa litteraturen: Post. 601, 
ib. 483, Heil. II 664. 

friöhelga, fredlysa, tillförsäkra trygghet. — NGL I 313 En hver-
vitna er maÖr lystr mann eöa saerir ok bySr hann siöan log 
fyrir sik ok sinn eyri. £>â friöhelgar hann sik. 

Verbet förekommer bl.a. också i NGL I 125 f., NGL II 65. Det 
är säkerligen denominativt. Vid dess sida stå två nominalkompo-
sita, nämligen adjektivet friöheilagr »okränkbar» och substantivet 
friöhelgr f. Adjektivet är troligare som utgångspunkt. Medan sub
stantivet ej  är så väl styrkt (se Fritzner och G-V), finner man 
adjektivet i de fornnorska lagarna, t.ex. i NGL I 53, NGL II 54. 
Ur alla synpunkter är det naturligast att härleda verbet av adjek
tivet. 



hugbleydast, förlora modet. — Kim. 289 Ok margir af J)eim Fran-
kismçnnum, er 1 fyrstunni hugbleyddust . 

Även ib. 241. Det finns ett par hithörande nomina: adj. hug-
blaudr »modlös», hugbleydi f. »modlöshet, båda anträffade endast 
i HarbarösljoÖ. Verbet torde ha bildats till något av dessa, sanno
likt till adjektivet. 

hugfesta, fästa i minnet, fast besluta. — Hkr. 247 ekki skil ek af, 
svâ at mér hugfestist J)at, er £>ér segiÖ frâ Kristi 

Verbet, som torde höra till de vanligare av ordtypen (se Fritz -
ner), är troligen denominativt; i varje fall har en ordfogning med 
hug som bestämning till festa ej anträffats. Ursprunget till verbet 
är nog adj. hugfastr, som förekommer t.ex. i Thom. 497, Str. 9, 
El. 76. 

tyg festa, ge laga kraft. — Thom. 333 £>aer setningar sem heilagir 
feÔr logfestu til uppheldis heilagri kirkju 

Även i Heil. I 41 (p.p.)' ib. II 291 (p.p.). — Verbet torde vara 
avlett av adj. Iqgfastr »som står fast efter lagen, laglig». Fritzner 
känner visserligen ej detta adj., men jfr Heggstad. Nisl. lögfastur, 
se Bl. — Om log festa »fridlysa» se nedan s. 98. 

ordfleyta, utsprida rykte. — Post. 561 £>eir ógna postulum guÖs 
undir hgrÖum afarkostum, ef £>eir orSfleyta nokkurum manni 
nafn Jesu 

Ordet förekommer vidare i Post. 475, Heil. II 74. Man bör tro
ligen ej söka efter ett verbuttryck med fleyta som predikat och 
ord som komplement, ty efterleden är näppeligen identisk med 
simplex fleyta »få att flyta; lyfta, lätta». Ursprunget bör ha varit 
adj. ordfleytr, belagt i J. Kr. 65, Heil. II 63. Dettas efterled är 
verbaladjektivet fleytr, nn. fleyt (: fljóta), som ingår i några sam
mansättningar: herads fleytr, samfleytr, sif fleytr. Beaktansvärt i 
sammanhanget är heraÔsfleytr, använt om rykte »som går i hära
det, bygden». Det är väl belagt och brukas t.ex. i BorgL 1: 17, 
2: 26, 3: 23, EidsL 1: 41, 2: 33. Adj. ordfleytr, som knappast kan 
vara ett vanligt kompositum av orò och fleytr, synes vara ana-
logiskt bildat efter adjektiven på - f l ey t r ,  kanske framför allt 
heradsfleytr. Verbet ordfleyta kan som sagt i sin tur vara bildat 
till adj. ordfleytr. (Substantivet ordfleyting f., som anträffats 
endast i Bp. II 106, torde vara avlett av ordfleyta.) 



rótfesta, göra rotfast; slå rot. — Pr. 462 vér helium vatni å tré 
£>au, er vér setjum f jçrô, unz J>au rótfestast, en J)â lâtum vér 
af at dçggva J>au, er ]эаи eru rôtfçst 

Verbet, som förekommer bl.a. även i Leif. 85, Barl. 5, ib. 86, 
utgår sannolikt från adj. rótfastr, belagt utom i citatet ovan också 
i GulL 80, ib. 162, Hkr. 39, Barl. 86. 

Förhållandena torde vara analoga i fsv. Rotfastas (Bir 1:302, 
MP 2: 105, Bil 88) har sålunda avletts av rot faster (Bil 88, Lg 93). 

På fda. rodfœstœ finns hos Kalkar V 856 ett belägg från 1497. 

skammfyllast, skämmas. — Barl. 91 hér sér engi maör okkra 
samvist, ]DÓat J>u skammfyllist fyrir manna augum 

Verbet är tämligen vanligt i religiös litteratur. Ytterligare be
lägg äro: Barl. 165, Heil. II 479, Stj. 34 (3 st.), ib. 229. — I förstone 
är man kanske böjd att ansätta p.p. som utgångspunkt, men mot 
ett sådant antagande talar, att denna form ej anträffats, ej heller 
en lämplig ordfogning. Visserligen kan detta vara en tillfällighet. 
Verbet fyllast i bet. »uppfyllas av» förekommer t.ex. i Heil. II 101: 
»fyllist hann mikilli gleÖi». En likartad fras med skqmm som be
stämning vore ju ej otänkbar. Men mot hypotesen att p.p. skulle 
vara grundordet, talar vidare, att det vid verbets sida finns en rad 
nomina, som ej göra intryck av att vara sekundära i förhållande 
till verbet. Av dem synes adj. skammfullr vara den sannolika 
utgångspunkten för verbbildningen. Det är visserligen ej belagt 
men förutsättes av såväl abstraktbildningarna skammfylli f. (Barl., 
Alex., Heil.), skammfulleikr m. (Mar.) som av utvidgningen 
skammfulligr (Ridd., Stj.) med adv. skammfulliga (Barl.). Jfr f.ö. 
gledifullr, Flat. II 331. 

skuldfesta, göra ngn 'skuldfastr', taga ngn till gäldträl. — Grg. II 4 
Ef hann vill eigi ganga i skuldina, J>â â hinn f>ó at skuldfesta 
hann at hvâru 

Även i Grâg. 193. — Med hänsyn till bet. av skuldfesta och festa 
är det ej troligt, att verbet går tillbaka på en ordfogning med festa 
som predikat och skuld som komplement; en sådan har ej heller 
anträffats. Av allt att döma är verbet denominativt. Vid dess sida 
stå två nomina: adj. skuldfastr (Grg. I 171, Grg. II 4), skuldfesti f. 
(Grâg. 194, Grg. I 78). 

Skärskådar man de tre orden för att utröna, vilketdera som är 
primärt i förhållande till de övriga, så måste man ge adjektivet 



företrädet. Detta är säkerligen ett kompositum av skuld och fastr. 
I ordregistret till Grågås återges skuld fastr med »undergiven 
skuld». Grundbetydelsen torde vara »bunden av skuld». Jfr Fritz-
ner art. fastr 2. och gloss, i NGL V art. fastr 3. »holdt i tvang, set 
fast, gjort ufri i en el. anden henseende». I Gulatingslagen finner 
man på två ställen i ett stadgande om » skuldarmann » ordet fastr 
använt i samma bet. som fisi, skuldfastr. Så heter det t.ex. i GulL 
71: 19: »Nu skal hann J>ar vera ok fä \>é. aura er hann er fastr». 
Jfr därmed Grg. II 4: »£>ä skal hann fara at bjoöa fyrir hann 
jafnmikit fé, sem hann er skuldfastr». 

Substantivet skuldfesti »förhållandet att vara 'skuldfastr'» torde 
vara avlett av adjektivet. Bet. av festi f. » Paaholdenhed, Karrig-
hed» gör det uppenbart, att skuldfesti ej är ett kompositum. 

Allt talar för att verbet avletts av adjektivet. Ordens förekomst 
i Grågås ger visserligen ej säker vägledning härvidlag, men man 
bör notera, att adjektivet förekommer på tre ställen i Konungs
bok, varav en gång omedelbart före verbet: Grg. II 4. Vidare 
måste understrykas att de tre ordens betydelse gör det sannolikt, 
att skuldfesta avletts av skuldfastr. 

sorgmœiïast, bli bedrövad. — Mar. 328 v.l. 15 allir goöir menn 
sorgmœSast 

Ordet har f.ö. ej anträffats i fvn. Bl anför endast p.p. sorg-
mœddur. Möjligen kan man tänka sig, att p.p. vore den ursprung
liga formen, bildad till en ordfogning med mœdast som predikat, 
men en dylik finns inga spår av. Sannolikt är verbet denomina
tivi. Det bör ha avletts av adj. sorgmódr »bedrövad», som är myc
ket vanligt. Det förekommer bl.a. i Mar. alldeles som verbet: s. 218, 
1089, vidare i Bp. I 178, Heil. I 14, ib. II 189. Även sorgmceÖi f. 
vore tänkbart som utgångspunkt för verbet men synes ha lägre 
frekvens. Fritzners belägg äro: Bp. I 180, Post. 150 (L-M och Z 
känna varken verbet eller substantivet men uppföra adjektivet.) 

stad festa, skaffa ngn fast uppehåll; bekräfta, stadfästa. — Grg. I 
115 J)at fé skal til }>ess hafa at staöfesta umaga meö 
NGL III 124 £>â sam^ykkjum vér hana ( =  skipan) ok staö-
festum i ollum sinum greinum 

Ordet hör till de vanligaste bland alla hithörande verb. (För 
ytterligare belägg se Fritzner.) Givetvis utgår det från adj. stad-



fastr i dess olika bet.: 1) bosatt, som har fast uppehåll 2) orygglig. 
Jfr Fritzner art. stadr 6. och art. fastr 4. 

Fsv. stapfästa (endast med bet. »stadfästa»), har sin största 
användning i diplomlitteraturen (äldsta belägg från 1355), men 
även i den religiösa litteraturen är det vanligt. I landskapslagarna 
tycks det förekomma endast i UL Confirm, s. 5. I landslagarna 
brukas det i MEL Kg 5: 7, Egn 21: 2 och KrL Add. B: 6. Samma 
bildningssätt får förutsättas som för det fvn. verbet; utgångspunk
ten är sålunda adj. stapf aster. Detta ord är ej synnerligen vanligt, 
vilket kanske beror på att det snart nog trängts ut av p.p. stap-
fäster. 

Ordbildningen torde vara analog i danskan. (Jfr ODS XXI 853.) 
Verbet brukas bl.a. i Flensborgs Stadsret, överskrift. Ytterligare 
belägg hos Kalkar IV 90, V 985. 

verôskylda, förtjäna. — NGL III 249 (Eilifs 2. statut, 1320) (pinur) 
J)ser sum eptir lçgunum veröskyldar sér sä er J)vi'Hka luti gerir 

Ordet förekommer också i Eilifs 4. statut, 1327 (NGL III 272), 
samt i Kim. 140, 2Ef. 19: 86. — Bildningssättet är ej helt klart. 
Vid verbets sida stå visserligen några nomina: verdskuld f. »lön» 
(Stj. 481), verdskyldan f. »förtjänst» (Stj. 83, 181, 257), adj. verd-
skyldugr »förtjänt» (DN I 277), men det råder som synes ingen 
markerad dominans för någotdera. Dömer man endast efter beläg
gens antal, så är det ej självfallet, att verbet måste betraktas som 
denominati vt; verbet har högre frekvens än något av de ord, som 
man vore benägen att anse som utgångspunkt för verbbildningen. 

Klarare synes emellertid förhållandet vara i fsv. Verbet värdh-
skylda har belagts endast i Skrifter till uppbyggelse, s. 73, då där
emot av hithörande nomina adj. värdhskyldogher »förtjänt; rätt
mätig, tillbörlig, skyldig, förpliktad» är mycket vanligt; Söder
wall ger ett 20-tal belägg därpå. Man kan knappast betvivla, att 
verbet bildats till detta adjektiv. Analogt torde förhållandet vara 
i fornnorskan, även om beläggen icke tala därför. 

Ett studium av verbets förekomst ger vid handen, dels att det 
är en rätt sen ordbildning, dels att verbet (liksom de aktuella 
nomina) hör hemma framför allt i den religiösa litteraturen. 
Måhända förhåller det sig så, att nämnda ord äro exempel på 
utvidgningar, förlängningar av den art, som är karakteristisk för 
viss religiös stil. Man observerar, att skyldogher stundom har 



samma betydelse som värdhskyldogher. Det betyder sålunda 
»förtjänt» i MB 1:349, »tillbörlig, vederbörlig» i MB 1: 459 m.fl. 
I MB 1: 535 har Cod. B »är gudh nadhogare än han war wärskyl-
loghir» men Cod. A »skyldogher». Och skylda kan liksom värdh-
skylda betyda »förskylla, förtjäna», såsom i MB 1: 242, 467, 104, 
100. Jfr även forskulda. Ordbildningen värdhskyldogher (och det 
till adjektivet bildade verbet) synes sålunda bero av stilistiska 
skäl: i en mera utsmyckad, sökt stil föredrog man längre ord 
framför korta, enkla. 

B. Fornsvenska verb. 

1. Typen 'handsala'. 

Jfr om  ransaka ovan s. 53 f f .  

buskhasa, bönhasa. — SO 32 Item kan ok nokor skomakare sven 
af stadhen fara ok ut up a landet at buskhasa 

Det egendomliga verbet användes i SO 34. Sdw hänvisar till 
mit. borihasen och ä. da. busker »bönhas». Möjligen har han där
med velat antyda, att nybildningen är ett slags kontamination, 
vilket icke vore orimligt. Hellqvist (art. bönhas) ansätter emeller
tid lty. busch-hase som utgångspunkt. Ett fsv. *buskhas är visser
ligen ej  anträffat, men det synes troligt, att det funnits och att 
verbet avletts därav. 

kinhästa, kindpusta. — LfK 102 at han skuli mik kinhästa 
Även i GU C 20, s. 13. Säkerligen har verbet bildats till kin-

häster m. »örfil», som brukas t.ex. i Al., Mecht., GU C 20, s. 246. 

laghpinga, åtala på 'laghj)ing\ hålla lagting. — UL J) 7: 3 £>a lagh-
f>ingi f>är sum giärningin är gör 

Ordet, som är okänt för götalagarna men väl belagt i svea
lagarna och landslagarna, synes vara avlett av laghping n. 

värdhgäva, pröva (ngts) värde, värdesätta. — MP 5: 147 bethänk 
thik siälva ok värdhgäva thik sva sum a enne väghskal 

Verbet har ej påträffats annorstädes. Utan tvivel utgår det från 
adj. vårdhgåver »värdefull, dyrbar», som belagts i MP 5:37,  ib. 
4: 198, kanske ett slags förstärkning i religiös stil av adj. gåver 
»gångbar, bruklig; värdefull, ypperlig». 
5 



4. Typen 'angrmœdast\ 

hovuptionda, göra huvudtionde. — VgL K 3 En a tiu vintrum er 
at }эег hovuJ)tiondaJ)e ok kirkiu vighia letu |>a skulu £>er 
hovuptionda 

Även ib. Br 2. F.ö. brukas uttrycket göra hovuptionde. Utgångs
punkt för verbbildningen är hovuptionde m. 

iordhaskipta, göra tilt föremål för jordskifte. — SD NS 3: 166 
(1416) iak haver iordha skip t mädh ärlikom manne 
aruid krom en gardh 

Verbet, som veterligen användes endast här, har bildats till 
iordhaskipte n. »jordskifte, jordbyte», vilket har sin motsvarighet 
i fvn. jaröarskipti. Substantivet brukas i lagarna och i flera diplom, 
t.ex. SD 5: 148 (1343). 

kinpusta, kindpusta. — Su 28 kinpustadhe mik 
Även ib. 316, JM Ps 458. Verbet har bildats till kinpuster m. 

»kindpust, örfil», som förekommer bl.a. i ÖgL Vaf) 22, 27: 2, SO 
14, 26, 69, Sv B 514. 

5. Typen 'stadfesta\ 

Jfr ovan om  rotfasta, s. 62, stapfästa, s. 63, värdhskylda, s. 64. 

glödhheta, glödga. — ST 105 en ughn skulde glödhhetas 
Verbet är utan tvivel avlett av adj. glödhhet »glödhet, glödgad», 

som är mycket vanligt och användes i samma skrift som verbet: 
ST 13, 21 m.fl. 

hedhervirdha, hedra, ära. — JMÖ 117 välsighne honom ok hedher-
virdhe all kreatur 

Även ib. s. 47. Verbet torde ha bildats till adj. hedhervirdher 
»hedervärd, vördnadsvärd», brukat i KL 252. Det i Troj 210 före
kommande hedhervirdhan f. »ära, (högt) anseende» är sannolikt 
en avledning av verbet. Jfr fvn. heidverda, ovan s. 49. 

öghlysa, framställa (i ljuset) för andras ögon, framvisa. — VgL 
II\> 40 ]эа skal grip öghlysa |>en i tak gik firi 

Ordet, som anträffats endast här, synes utgå från adj. *öghlius 
(motsvarande fvn.  augljóss »klar, ojensynlig»), varvid man asso
cierat med verbet lysa »uppenbara, visa, lägga i dagen». Jfr ut



tryck som koma for öghon »bli uppenbar», läggia for öghon 
»uppenbara, visa». — Motsvarande ordbildning har veterligen ej 
anträffats i fvn. men finns i nisl. bl.a. i betydelsen »kungöra»; 
därav avledningen nisl. auglysing f. »kungörelse» (se Jón Thor-
kelsson, Supplement til isländske Ordbeger III, s. 63; Bl). 

C. Forndanska verb. 

Jfr ovan om  ransakœ, s. 53 ff., rodfœstœ, s. 62, stadhfœstœ, s. 63. 

ransaknœ, göra husundersökning. — JL II 96 (DGL II 313) Dyllae 
allae thaer i by  bo the costse thaer maen livsae at. tha ma han 
bethaes at ransaknse yuaer all by. 

Ordet (som förtecknas varken av Lund eller Kalkar), brukas 
även i DGL II 314, 315, 317, 345. Tydligen är det en avledning 
av *ransakan f. »husundersökning». Jfr fsv. ransakan, fvn. rann
sakan f. 

D. Forngutniska verb. 

Jfr ovan om  ransaka, s. 53 ff .  

Översikt, 

En översikt över de här behandlade verbens fördelning på de 
skilda nordiska fornspråken visar, att det överväldigande fler
talet hör hemma i fvn., nämligen 65 mot 14 i fsv., 4 i fda., 1 i 
fgutn. Beträffande ordens förekomst och frekvens ger en gransk
ning vid handen, att de med f å  undantag måste betraktas som 
föga brukliga. Av de 76 skilda verben äro nästan hälften engångs-
ord (av ordböckernas uppgifter att döma), och vidare brukas 9 
av de övriga blott i en källa. Endast ett fåtal ha relativt hög 
frekvens, nämligen fvn. handsala, herklseöast, hugfesta, kostgaefa, 
rannsaka, staöfesta, fsv. ransaka, stadfästa. Man kan även göra 
den iakttagelsen, att bara en obetydlig minoritet brukas i flera 
stilarter: fvn. hugfesta, rannsaka, staöfesta, fsv. ransaka, stadfästa. 
De flesta äro knutna enbart till en stilart. Hit höra de i lagar 
använda orden fvn. handsala, mótmarka, mülbenda, väryrkja, 
veömsela, friöhelga, skuldfesta. Ett ganska stort antal äro belagda 
uteslutande i religiös litteratur, såsom fvn. haldkvaemast (Stj.), 



heiöveröa (No. hom.), fçruneyta (Heil.), kostgaefa, meineiöa (Isl. 
hom.), meinlaeta (d:o), angrmceöast (Mar.), meinmaela (Mar.), 
meinyrSa (Bp.), fsv. kinhästa (LfK), värdhgäva (MP), kinpusta 
(Su, JMPs), glödhheta (ST), hedhervirdha (JMÖ). Åtskilliga före
komma endast i sentimental, konstlad stil, såsom fvn. hugsykja 
(Alex.), vinsaelast (Str.), hofuösyndgast (Kim.), matgipta (Forns. 
Suörl.), hugdirfa (Kim.), hugbleyöast (d:o). 

För resultatet av excerperingen (av s. 22 nämnd litteratur) läm
nas här en kortfattad redogörelse, vari antalet belägg på varje 
verb anges. 

Fornvåstnordisk litteratur. 
Eddan: — 
Skaldediktningen: rótfesta (Sn E II 202), staöfesta (Anon XII С 7). 
Grågås: handsala 13, veömaela 11, skuldfesta. 
GulL: rannsaka 2, handsala. 
Bj.: rannsaka 2, friöhelga. 
L: rannsaka 5, staöfesta (st), 3, friöhelga. 
H kr: staöfesta 14, rannsaka 8, herklae9ast 3, skattgilda 3, friö

helga, liösinna. 
Korm.: — 
Hrafnk.: — 
Eb.: handsala 4, staöfesta 3, kostgaefa, rannsaka. 
Laxd.: staöfesta 7, handsala 3, rannsaka 2. 
No. hom. : kostgaefa 6, rannsaka 4, heiöveröa 2, meinlaeta. 
Isl. hom.: kostgaefa 12, rannsaka 6, gaumgaefa 4, staöfesta 4, mein

laeta 2, meineiöa. 
Heil.: kostgaefa 2, rannsaka, veÖmaela. 
Stj.: rannsaka 3, herklaeöast, kostgaefa. 
Barl.: rannsaka, rótfesta. 
Flor.: herklaeöast. 
Kim.: herklaeöast 8, staöfesta 3. 
Str.: rannsaka 5, herklaeöast 3, staöfesta 2, vinsaelast 2, gaumgaefa, 

handsala. 
Forns. Sudrl.: herklaeöast 40, rannsaka 7, handsala 2, matgipta. 

Fornsvensk litteratur. 

VgL I: hovu|)tionda 2, ransaka. 
VgL II: ransaka 2, öghlysa. 



UL: ransaka 12, laghj)inga 3, stadfästa. 
SdmL: ransaka 10, laghjringa. 
KS: — 
MB 1 : härklädha. 
Fsv. leg.: — 
ST: ransaka 3, glödhheta, kinpusta, stadhfästa. 
MB 2: stadhfästa 9, ransaka. 
Barl.: ransaka 2, stadhfästa 2. 
Ansg: stadhfästa 14, ransaka. 
RK 1: — 
LB: — 
PK: — 
Troj: stadhfästa 8, ransaka 4. 
ATb: ransaka 3. 
STb: ransaka 25. 

Forndansk litteratur. 
E Sj L: ransakse 5. 
JL: ransaknae 6, ransakae 2. 
Fragm. : stadhfaestae. 
Mariager Lg Hs: ransakae 8, stadhfaestae 4. 

Forngutniska. 
GL: ransaka. 

Till förut meddelade uppgifter om verbens förekomst och an
vändning kan läggas den, att engångsorden övervägande brukas i 
översättningar av uppbyggelseverk och annan religiös litteratur, 
liksom i romantiska sagor och fornaldarsagor. Granskar man 
däremot de i lagar och annan folklig stil använda verben, så fin
ner man, att de äro få men nästan undantagslöst synas ha ganska 
hög frekvens. I harmoni därmed står iakttagelsen, att de flesta 
avledda verben överhuvudtaget brukas (och säkerligen också upp
kommit) i lärt eller sentimentalt språk. 

Självfallet är det vågsamt att uttala en förmodan om hithörande 
ordbildningars ålder. Obestridligt är emellertid att typen är gam
mal, vilket framgår av det i alla nordiska fornspråk brukade 
rannsaka (se ovan s. 53 not 1). Även några av de övriga i de äldsta 
lagarna förekommande verben, såsom fvn. stadfesta, torde ha hög 



ålder. Men det är osäkert, om typen tidigt varit produktiv. Man 
kan iakttaga, att lagarna över hela det nordiska språkområdet 
använda blott ett ringa antal verb. En avsevärd ökning inträder 
först i den religiösa litteraturen. (Att döma av de frekvensupp
gifter, som kunna hämtas ur Ludvig Larsson, Ordförrådet i de 
älsta islänska handskrifterna, bör kanske även tillkomsten av 
dessa i religiöst skriftspråk brukade ordbildningar i vissa fall för
läggas relativt långt tillbaka i tiden. Exempelvis gaumgcefa, kost-
gœfa användas till synes vanemässigt och med sådan självklarhet, 
att de torde ha brukats rätt länge dessförinnan.) Och i fortsätt
ningen synes det vara framför allt i uppbyggelseverk, romantiska 
sagor o.dyl., som nya verb uppstå, medan i litteratur av mera 
okonstlat slag, t.ex. lagar och isl. sagor, nybildningarna torde vara 
få och bruket av verbtypen avsevärt måttfullare. 



Kap. V. 

Övriga denominativa verb. 

Då det gäller att gruppera de denominativa verb, som återstå, 
sedan avledningar av nominalkomposita i föregående kapitel av
skilts, kunde övervägas, om början borde ske med den produk
tivaste typen: de verb, som utgå närmast från prêt. part. Emeller
tid synes det lämpligast att först behandla dem, som bildats till 
substantiv av typen »kort avledning», ty de intaga en mellanställ
ning mellan avledningarna, som behandlats i föregående kapitel, 
och retrograderingarna. Indelningen blir sålunda: 
1) Typen 'beinbrjóta' (: beinbrot n.) 
2) Typen 'bannsetja' (:pret. part. bannsettr) 
3) Typen 'fotfara' (: pres. part. fótfarandi) 
4) Typen 'fôrnfœra' (: fornfœring f.) 
5) Typen 'hœldrepa' (: adj. hœldrœpr) 

1. T y p e n  ' b e i n b r j ó t a ' .  

A. Fornvästnordiska verb. 

beinbrjóta, slå sönder ngns ben. — Barö. 12 Um vetrinn kómu troll 
ok uvsettir ofan i Eiriksfjçrô ok gerôu monnum hit mesta 
mein, lomöu skip, enn beinbrutu menn 

Finit form föreligger endast i citatet ovan. — Ytterst går ordet 
tillbaka på uttrycket brjóta bein, vartill bildades beinbrot n. Parti-
cipet beinbrotinn kan likaledes ha  tillkommit direkt på grundval 
av den nämnda ordfogningen eller ha skapats genom impuls från 
beinbrot. Ettdera torde vara utgångspunkt för nybildningen. Par-
ticipet är visserligen dåligt styrkt (Fritzners enda hänvisning är 
felaktig), men man kan ej betvivla dess existens. (Jfr Bl 66, 
Aasen 46.) Emellertid är substantivet i jämförelse med participet 



rätt vanligt. Till Fritzners fem belägg på ordet kan fogas: Mar. 
1078, Grâg. II 17, Ljósvetninga saga 68. Det synes därför sanno
likast, att verbet bildats till beinbrot. 

I sv. tycks ordbildningen vara analog. I fsv. föreligger uttrycket 
bryta ben i Bu 522, benbrut n. i UL (M 27), Bu 522, Bil 369, p.p. 
benbrutin i ,UL (M 24: pr), VmL (M ind. 21), Bu 522, men först 
i ä. nsv. är benbryta belagt (SAOB B 1148). I da. har p.p. anträf
fats (Kalkar I 154, ODS II 300). 

fadmleggjast, omfamna. — Post. 504 |>eira dyrö faömleggist i âstuS 
viS almâttigan guö 

Ordet är veterligen ett engångsord. Förmodligen utgår det när
mast från det välkända fåömlag n. »omfamning», som brukas bl.a. 
i Kgs., Gunni., Mar., Heil. — Jfr faömlagast, ovan s. 51. 

fóthqggva, hugga foten av ngn. — Sturi. I 253 Tvä fóthjoggu 
f>eir en oÖrum vóru griÖ gefin 

Ordet förekommer också i Sturi. II 64 (p.p.), ib. 34 (inf.), Fm. 
VII 167 (inf.), Fm. IX 19 (prêt.). — Visserligen är det möjligt, att 
p.p. varit utgångspunkt, trots att endast ett av de fem beläggen 
innehåller denna form, men sannolikast synes, att ordet är en 
bildning till fôthçgg п., som användes i Bj. d 77 п., Eb. 174, Flat. II 
578. Möjligt är f.ö. att halshçggva har givit en impuls vid verb-
bildningen. 

fóttroda, trampa under fötterna; förakta. — Stj. 370 Farit nu til 
ok fottroöit J>essa halsa J>eim til häöungar 

I egentlig bemärkelse förekommer ordet vidare bl.a. i NGL III 
276 (inf. pass.), iEf. 45: 19, Flat. I 386, i överförd bemärkelse i 
Kim. 549. Ytterst går verbet tillbaka på uttrycket troda undir 
fótum, som man finner t.ex. i Stj. 370, d.v.s. i fortsättningen av 
typexemplet: »|>eir trâSu J)â undir fótum». Komposition har tro
ligen först kommit till stånd i fottroö n. »trampande under föt
terna» (Bp. II 57, iEf. 16: 176, Thom. 86). Därav torde fóttrodci ha 
avletts. 

halsfanga, omfamna. — Bev. 213 n. 4 (se nedan om herfcinga, 
s. 77.) 

Verbet förtecknas ej av Fritzner. Det förekommer endast i en 
hs av Bevers saga; texths har herfanga. Utgångspunkten är hals-



fang n. »omfamning», brukat bl.a. i samma hs som verbet, Bev. 
211 not 1. 

halsfengja, lägga armen om ngns hals, omfamna. — Barl. 29 gek 
til Barlams ok faömaöi hann ok halsfengdi . 

Ordet har utan tvivel bildats till halsfang п., vilket är tämligen 
väl belagt: Kgs., Bev., Bret. Substantivet förtecknas också av Bl 
295, däremot ej verbet. — Aasen 258 uppför halsflengja, som han 
anser vara förvanskat av halsfengja. 

halshçggva, halshugga. — Hkr. 5 J)ä tóku peir Mimi ok halshjoggu 
ok sendu hofuöit Asum 

Verbet är relativt ovanligt i fvn. Förutom typexemplet ger Fr 
ytterligare endast ett belägg: Stj. 265 (inf.). Därtill kan emellertid 
fogas: Heil. I 418 f. (inf.), Sturi, к. 24 (pr. ind. och p.p.), Flat. III 
105 (p.p.)» Kim. 22, 59, 74 (inf.), Forns. SuÖrl. 218 (inf.), Flor. 71 
(inf.), Fid. I l l  171 (p.p.). Med tanke på att motsvarande fsv. verb 
har hög frekvens, är detta ett magert resultat av excerperingen ur 
den rika litteraturen. Därtill kommer att ordet tydligen ofta nytt
jas som en ren stereotyp i stående vändningar, t.ex. i Kim. och 
Flor. I fsv. däremot är verbet vanligt. I lagarna brukas det visser
ligen inte i finita former, men infinita äro ej sällsynta. Det före
kommer sålunda i infinitiv i ÖgL (Kr 25: 1, Dr 2: 1, 2 och 9: 1), 
MEL (Hg 4, Dr 6: 31), MESt (EJ> 23, 24, Hg 3), i p.p. i ÖgL (Ц> 
28), HL (AE 16: pr), MEL (E\> 14: 1 och 36), MESt (Kg 8, R 30, 
E{) 26). Att verbet saknas i vissa lagar, kan bero på att straffet icke 
där förekommer eller att andra beteckningar brukas; i t.ex. UL 
användas flera omskrivande uttryck. I den religiösa litteraturen 
är ordet mycket vanligt, såsom framgår av Sdw; enbart i Bu och 
Bil nyttjas det inemot 50 ggr. Också i denna stilart dominerar 
kraftigt inf. och p.p. Finita former brukas i Bil 128 (halshiog), 
ib. 344 (halshuggus), ib. 723 (halshugh), Bo 80 (halshiog). Vidare 
förekommer verbet i RK 1: 1088 (p.p.), GU C 20, s. 69, 167 (inf.), 
ATb 2:406 (p.p.). Vad ordets förekomst i danskan beträffar, ger 
Kalkar belägg ur Hell Kvinder 85 (p.p.) samt bibelövers. Ytter
ligare några belägg finnas i Fragmenter 52 (prêt.), 60, 62 (p.p.), 
Sjœlens Trost 17:18, 17:26 och 18:26 (inf.), Mariager Legende 
— Haandskrift 247, 249, 250, 275. 

Verbets bildningssätt är rätt oklart. Bortsett från att ett ord vid 
skilda tillfällen kan skapas ur olika förutsättningar, torde man 



böra räkna med ettdera av följande alternativ: utgångspunkt är 
antingen fsv. halshug п., fvn. halshçgg п. »halshuggning», såsom 
redan Hainer, a.a., s. 30, antyder (jfr även E. Wessén, Svensk 
språkhistoria II, s. 60 not 1), eller part. prêt. fsv. halshuggin, fvn. 
halshoggvirin, såsom E. Noreen i MASO 3: 10 gör gällande. 

Fsv. halshug n. har anträffats uteslutande i Ett fornsvenskt 
legendarium. Till Sdw:s belägg Bu 502 (Bil 1021), ib. 508, Bil 576, 
ib. 344 kan läggas Bil 539, 543, 593. Fvn. halshçgg п. brukas dels 
som synonym till halsslag n. »slag över halsen», t.ex. redan i Isl. 
hom. 109, dels i betydelsen »halshuggning», t.ex. i Flat. II 434, 
iEf. 1: 100. I och för sig synes ingenting förbjuda antagandet, att 
detta substantiv givit impulsen vid verbbildningen. 

Å andra sidan tala ett par omständigheter för åsikten, att parti-
cipet spelat huvudrollen. Sålunda må påpekas att verb, som be
teckna, att en person ådömts eller lidit straff eller åsamkats skada 
eller övervåld av någon art, kunna förmodas i stor utsträckning 
ha utgått från p.p. (Se nedan, s. 85 f.) Det bör också understrykas, 
att participets höga frekvens stöder hypotesen. Det är obestrid
ligen frestande att föreställa sig, att komposition tidigast skett i 
p.p., varefter närmast infinitiven kommit i bruk och med tiden 
även finita former. 

Frågan är om det överhuvudtaget går att här ge substantivet 
eller participet avgjort företräde. Det finns alltför många osäkra 
faktorer: i en viss miljö kan verbet utgå från substantivet, i en 
annan från participet. En tredje möjlighet är att participbildningen 
har substantivet till förutsättning. Därom kunna vi ingenting be
stämt veta. 

En omständighet är emellertid rätt märklig. De båda nämnda 
nominalbildningarna, eller åtminstone endera, borde normalt gå 
tillbaka på ett verbuttryck vari hals och hugga ingå som objekt 
(el. adverbial), resp. predikat, t.ex. »hugga hals af», men en dylik 
ordfogning tycks ej kunna påvisas i fornspråken. Förbindelsen 
hqggva å halsin finner man visserligen brukad, t.ex. i El. 42, Iv. 
129, men tydligen endast i stridsskildringar o.dyl.; det är här ej 
fråga om facktermen »avrätta genom halshuggning». Jfr Grett. 38: 
»Grettir brä nü sveröinu Jçkulsnut ok hjó â halsin haugbuanum, 
sva at af tok hofuöit». Visserligen kan det bero på en tillfällighet, 
att det önskade verbuttrycket ej belagts, men lika troligt är, att 
det aldrig existerat. 



Studerar man, hur begreppet »halshugga» uttryckes i fvn., så 
finner man, att det vanliga ordet därför är hçggva, väl att märka 
utan bestämningen hals. (Se Fritzner art. högg 3. och art. 
höggva 4.) Redan i de äldsta källorna brukas hçgg och hçggva i 
denna bemärkelse, t.ex. i fragmentet av legendhandskriften AM 
655 4:o; frekvensen är hög under hela medeltiden.1 Det nämnda 
förhållandet synes ge förklaringen till att halshçggva är relativt 
ovanligt och till att hçggva à hals el.dyl. ej belagts. Med tanke på 
att hçgg, hçggva »halshugga» äro dels tidigare styrkta, dels myc
ket vanligare än halshçgg, halshçggva, kan man antaga, att de 
sistnämnda representera ett senare stadium i utvecklingen. Det 
kan vara så, att högg n. »halshuggning» (utan stöd av en ordfog-
ning) i ett ganska sent skede försetts med förleden hals. Så kan ha 
skett i förtydligande syfte, i det man känt behov av ett ord, som 
noggrannare än hçgg angav innebörden. I någon mån bör man 
kanske räkna med möjligheten att anledningen till utvidgningen 
var av stilistisk natur: lusten att skapa ett ord med större tyngd 
och konkretion. 

Om den här framförda hypotesen är riktig, är det rimligast att 
betrakta halshçgg n. som utgångspunkt. Att p.p. halshçggvinn på 
analogt sätt skulle ha utvecklats ur hçggvinn, kan visserligen ej 
uteslutas men synes något mindre sannolikt; participen bruka 
komma till på grundval av en ordfogning eller analogiskt bildas 
till ett nominalkompositum. 

Det är ej osannolikt, att fsv. halshugga bör förklaras på motsva
rande sätt. Fsv. hug n. har ej säkert belagts i bet. »halshuggning» 
men har möjligen denna innebörd i VgL I (£> 3) : »Sijrän skal han 
dömä til hogs ok til hangä».2 Tänkbart är sålunda att fsv. hug 
»halshuggning» så tidigt ersatts av halshug, att våra källskrifter 
(utom ev. VgL I) ingenting ha att förmäla om denna funktion 
hos hug. 

Ett visst stöd för antagandet att impulsen till verbbildningen 
utgått från halshug п., erbjuder möjligen Bu 529: »halshugde 
ändade ]эе sit martirium». Eftersom p.p. av hugga lyder huggin, 
kan den svaga formen halshugde tyda på att ordet avletts av hals
hug. Jfr fvn. knéfalladi, ovan s. 39. 

1 Se författarens uppsats »Vad betyder 'til hogs' i Äldre Västgötalagens 
tjuvabalk?», i: ANF 69. 

2 ib. 



handleggja, lova med handslag. — Flat. III 577 (Ann. 1392) skildu 
J>eir svâ at Gisli handlagöi Vigfus kvittan . 

Även i Thom. 419. Nybildningen utgår säkert från handlag n. 
»handslag; löfte med handslag», belagt t.ex. i DN I 134, ib. II 89, 
ib. III 127, 147. Subst. även i nisl. (Bl). 

handrœna, råna. — NGL I I 1 3 1 n 9  ef т а б г  handraenir mann 
handrâni 

Det i övrigt ej anträffade ordet finns i hs ngt yngre än 1350. 
Texths har rener. — Utan tvivel är verbet bildat till handrån п., 
som förutom i den citerade satsen förekommer t.ex. i GulL 143, 
Grâg. 297. Substantivet brukas också i fsv. och fda. lagar. 

handsel ja, bekräfta med handslag; överlämna, överlåta. — DN I 
100 of an a £>etta handseldo ]>essir men vitni sit . 

Vidare förekommer ordet bl.a. i Grâg. 344, GulL 36, Landsl. 
5: 5. Fritzner översätter det med »overdrage, tilsikkre en noget 
(idet det kan opfattes dels=handsala, dels = selja e-m e-t i hönd) ». 
Hertzberg hävdar emellertid (Gloss, till NGL, s. 265), att hand
sel ja och handsala båda avletts av handsal och att bägge verbens 
betydelse således egentligen är »give formellt haandslag», varför 
handsel ja inte bör förväxlas med sel ja i hçnd, eftersom det vid 
handsel ja ej är fråga om att överlämna ngt i annans hand. Härtill 
må anmärkas att i flertalet av de språkprov, som Fritzner anför, 
sambandet med handsal är fullt klart, men i vissa fall synes det ej 
uteslutet, att handsel ja ytterst kan gå tillbaka på uttrycket sel ja i 
hond. 

handtaka, bekräfta en överenskommelse genom handslag. — Вгег. 
94: 28 Nu handtakast J>eir at vitni Roöbertz Iarls sonar ok 
annara riddara 

Ordet föreligger vidare i p.p. i NGL I 126 och Vatsd. 7. Sanno
likt bör handtak n. »handslag ss symbolisk handling vid bekräf
telse av avtal el. löfte» ansättas som utgångspunkt. — I fsv., där 
verbet belagts endast i MB 1: 339, kan analog ordbildning ha 
skett. Subst. handtak n. har visserligen ej anträffats förrän i en 
mycket sen källa, STb 4: 258 (1512), men det kan vara en tillfäl
lighet. Observeras bör att Hof i Dialectus vestrogothica, s. 145, 
förtecknar »Hanntak, Sv. handtag, junctio dextrarum, apprehensio 
manu facta, fides dextra data», och ib. »Hanntaks öhl trolåwnings 



öl äller giästbåd». Även om nybildningen handtaka sålunda sanno
likt kan ha rent inhemska förutsättningar, så är emellertid att 
märka, att ordet brukas blott i MB 1; vi veta ej, om det i övrigt 
har förekommit i fsv. Det är ingalunda uteslutet, att verbet i MB 1 
är ett lån från fornnorskan. Jfr om fsv. härklädha ovan s. 58. — 
Om handtaka i bet. »gripa» se nedan s. 91. 

herfanga, taga till fånga. — Bev. 213 Hverr gaf J)ér órlof til at 
herfanga J>essa fru 

Verbet torde ha bildats till herfang п., som förekommer t.ex. i 
Nj., Fm. VII, Flat. II. — Jfr fsv. p.p. härfangin i SdmL J 9: 2. 

hernœma, bortföra med våld. — Partalop. 34 en |>essi véndi maôr 
hernaemdi mik â brot 

I övriga belägg (Kgs., Baer.) föreligger endast p.p. — Visserligen 
finner man, att redan nœma användes i bet. »bortföra med våld», 
t.ex. i Barl. 137. Den tanken ligger därför nära, att ordet analogiskt 
bildats efter ord med  her- som förled, t.ex. hernuminn, hertekinn. 
Dock är det vida sannolikare, att verbet bildats till hernåm n. 
»byte; plundring». 

knéfalla, falla på knä. — Stj. 204 allir menn skyldu fyrir hânum 
knéfalla svâ sem koningunum sjâlfum 

Verbet är tämligen sparsamt belagt i fvn. Till Fritzners belägg 
Stj. 204, Flat. I 122 kan läggas 2Ef. 10:33 (inf.), Hirdskraa 409 
i hs E (inf.). — Ordbildningen tycks ha  gått till så, att till det 
äldre och gängse uttrycket falla a kné (No. hom. 45, Isl. hom. 173, 
ib. 177, GulL 195) skapades knéfall n. (Hirdskraa 5, Stat. 299, 
Barl. 25), vartill sedan bildades knéfalla.3 Ett intressant vittnes
börd om att antagandet kan vara riktigt, avlägger som förut på
pekats, den svaga böjningen i Flat. I 122: »Olafr konungr kné-
fallaöi fyrir hânum meö qIIu Htillaeti». 

I fsv. torde bildningssättet vara analogt. Ordet föreligger där i 
Al 1106, Bil 405, Bu 503, MB 1: 239, Bil 797, GU C 20 (hand 2) 
s. 28. Utgångspunkten, knäfal п., brukas bl.a. i Bu 26, 204, 503, MB 
1: 227, 490. 

I fda. har enl. Kalkar endast ett sent belägg på  kncefald anträf
fats (1459), däremot ej  verbet förrän tidigast under 1500-talet. 
Subst. förekommer även i Fragmenter s. 404, 180. 

3 Så även Grimm D W b  V 1427. Jfr Lexer, Mittelhochdeutsches Hand
wörterbuch 1649, knievallen. 



logbjoöa, erbjuda ngn ngt på lagligt sätt. — NGL IV 351 (Isl. Rb 
år 1314) Eigi skal nü fleirum })urfa at Içgbjoôa enn einum 

Ordet är vidare belagt i DN I 286 (1342—43) i uttrycket log
bjóda içrô (prêt., p.p.). Det tycks sålunda vara en ganska sen ord
bildning; ifråga om frekvens kan det på intet sätt mäta sig med 
motsvarande fsv. och fda. verb, som är mycket vanligt i landskaps
lagarna. — Vad bildningssättet beträffar, kunde man visserligen 
misstänka analogibildning efter andra ord med förleden IçgMan 
finner nämligen bjoöa använt i samma betydelse som Içgbjoôa. 
Så är fallet t.ex. i GulL 277: »Nü ef hinn kallar boöna ok leiöir 
hann vätta J>ar fram, at iorö var boöin lögboöi». Förleden brukas 
som ett prefix, »lagligen», vilket utan vidare kan komponeras med 
ett verb. Emellertid torde man böra räkna med att Içgbjoôa sna
rare har fått sin förled genom attraktion från Içgboô n. och till
kommit enligt schemat boö: bjoöa=lQgboö: X. Subst. Içgboô »lag
ligt anbud» är vanligt i lagspråk, t.ex. i GulL, FrostL, Landsl. (Enl. 
Bl 517 betyder nisl. logbjóda »befalla genom lag».) — Om fsv. 
laghbiupa se nedan s. 171. 

Içgrœna, hindra ngn från att komma till sin lagliga rätt. — Bp. I 
737 konungsmenn geröi rangt, er J>eir })yngöu eöa lograentu 
fraendr hans 

Vidare är ordet anträffat i p.p., t.ex. i NGL IV 343. Det är tro
ligen bildat till Içgrân n. »berövande av laglig rätt», som brukas 
bl.a. i GulL 266. 

Içgskila, tillerkänna ngn ngt som hans lagliga egendom. — DN II 
137 (1320) logskilaöi ek J)essa kapellu herra Häkoni ut 
at fä  herra erkibiskupi i hendr — —. 

Ordet, som förekommer även i DN IV 343 (1349), torde vara 
bildat till Içgskil n. pl., brukat t.ex. i Gråg., Nj.; subst. användes 
också i nisl. (se Bl), däremot ej verbet. Stundom äger visserligen 
skila samma innebörd som logskila, t.ex. i DN II 119 (1314): 
»skilaÖu vér J)ä Asgeiri penninga sina af frü Ragnhildi». Därför 
kunde man vara böjd att betrakta Içgskila som en analogibildning. 
Emellertid är sambandet med Içgskil uppenbart. 

orò f ley g ja, utsprida rykte. — Heil. II 74 v.l. er eigi at eins 
fyrirbauÖ mçnnunum heldr jafnvel djoflunum at oröfleygja 
hans fraegö meô lySnum. 



Verbet i typex. är v.l. för ordfleyta. Ordet är sällsynt i fvn. men 
tydligen (i motsats till synonymen ordfleyta, som tvärtom är 
bättre belagt i fvn.) gängse i nisl. — Bildningssättet är oklart. Det 
finns två nomina, som äro tänkbara utgångspunkter: ordf laug f. 
(Thom. 435, Bp. II 66, Pr. 49) och adj. ordfleygr. Det senare är 
ej belagt i fvn. men användes i nisl. (Bl 606 betecknar ordflaug 
som föråldrat; både Bl och L-M uppföra adj. ordfleygur »ryktbar, 
sensationell».) Möjligen förekommer det i Stj. 463: »\>ai eru dœmi, 
at maör spyri eptir Jm, sem aör er orÖfleygt». (Givetvis kan 
det uppfattas som p.p., vilket Fritzner gör.) Efterleden är verbal
adjektivet f ley gr, no. floy (: fljóga), ingående i ett par samman
sättningar, t.ex. heradsfleygr, vidfleygr »som sprides i häradet, 
resp. vida omkring», båda med hänsyn till relationen mellan de 
begrepp, som uttryckas i förled och efterled, fullt naturliga ord
bildningar. Det senare är fallet också med ordflaug men knappast 
med adj. ordfleygr, vilket kanske har skapats analogiskt efter 
t.ex. heradsfleygr. Verbet kan ha bildats till ordfleygr; att märka 
är ju att verbaladjektiven lätt associeras med verbets finita former. 
Men med tanke på att verbet tycks ha varit ovanligt (det är ej ens 
säkert belagt), förefaller det sannolikare, att utgångspunkt för 
verbbildningen varit det väl styrkta ordflaug. 

radspella, kränka en kvinna, förföra. — Bp. II 65 einn klerkr — — 
räöspellaöi konu nokkura . 

Verbet har troligen bildats till rådspell п., nyttjat t.ex. i Landsl. 
5, 5 och ib. 4, 29. Jfr Fritzner art. räö 14. och Baer. 110: »keisara 
dóttir er uspelluô af mér». 

stafnkasta, kantra. — Bp. I 384 eptir fletta stafnkastaöi ski-
pinu, ok komst hann i hvârttveggja sinn â kjQlinn 

Ordbildningen är gåtfull. Det vanliga uttrycket för »kantra» är 
skipi kastar, som brukas t.ex. längre fram i samma skildring, även 
ib. 389, Post. 372. Det är svårt att inse, vilken roll förleden stafn 
här spelar. Därför är det omöjligt att genomskåda bildningssättet. 
Till nöds kunde ett f.ö. okänt *stafnkast n. ansättas som utgångs
punkt. 

stafnleggja, lägga till med förstäven. — Fm. VIII 386 v.l. \>à gâtu 
]}eir vikit jarlsskipinu ok logÖu at â stjórnborSa aptan til 
austrums. |)ä stafnlagöi hvert at oöru, svâ sem eptir kom 



Texths har efter austmms orden : frâ stafninum lagöi J>â hvert 
at. — Verbets bildningssätt är dunkelt. Möjligen bör man i likhet 
med Hainer, a.a., s. 20, ansätta *stafnlag n. som utgångspunkt. 

pingtaka, antaga på tinget. — NGL III (Rb. 46, år 1316) 
logbók, sem viröuligr herra Magnüs konungr, faöir vår, lét 
saman setja ok pingtaka yfir alt Noregi 

Även i p.p. i en hs  av Landsl. 3:11.  — Impulsen synes ha  utgått 
från pingtak п., brukat i uttryck som med réttu pingtaki (NGL I 
263, ib. II 24), med fullu pingtaki (ib. II 145). Jfr f.ö. Içgtaka, som 
kanske tjänat som mönster vid verbbildningen. Se nedan s. 98. 

B. Fornsvenska verb. 

Jfr ovan om halshugga, s. 73 ff., handtaka, s. 76, knäfalla, s. 77. 

adhersla, åderlåta. — LB 7: 93 tha skal ingen man lata blodh, 
koppa äller adhersla 

Verbet användes också ib. 96, 338, likaledes i inf. Grundvalen 
för kompositionen är uttrycket sia adhro, LB 1:98, 2:63,  7 :96  
m.fl., vartill bildades adhro slagh n. »åderlåtning», brukat i samma 
källa som verbet, LB 7: 177. (Dahlgren anför på detta subst. två 
belägg från 1500-talet.) Utgångspunkten för nybildningen torde 
vara adhro slagh. 

blodhlata, åderlåta. — LB 2: 63 Thär eptir skal man blodhlata tha 
manadhin är V nätter gamal 

Ordet brukas ytterligare två ggr ib., s. 35: 15, 17. Utgångs
punkten är blodhlat n. »åderlåtning», som användes ib. 2: 63, 
3 :2 ,  12, 22, 27, 29, 30, 31 m.fl. Subst. har bildats till uttrycket 
lata blodh, ib. 2:62,  3: 14, 16, 21 m.fl. — I fvn. föreligger p.p. 
bloölåtinn, Bp. I 848, och även bloölåt п., Rb. 2, 10 m.fl. — Kalkar 
I 221 anför endast blodlad. 

famntaka, omfamna. — Mecht 221 härran famntok hona 
mädh sin vinstra arm 

Även i Skrt Uppb 269 (pres.), JMPs 243, Mecht 21 (inf.), Troj 
306 (inf.). — Det vanliga uttrycket har varit taka i famn, som 
användes t.ex. i Bu 183, Troj 9, 100, 300. Frågan är, hur samman
sättning skett. Av nomina som kunde komma ifråga som utgångs
punkt, finns bara ett belagt: famntakan f. »omfamning». Det har 



emellertid blott två sena belägg: Skrt Uppb 194, Sv Kyrkobr 346. 
Troligare är att nybildningen utgår från *famntak n. Det brukas 
redan i Bibeln 1541 (i Pred. 3: 5, där även verbet användes) ; som 
rätt säkert kan man antaga, att ordet funnits också i fsv. men av 
en slump ej belagts. Motsvarande subst. (och verb) finnas även i 
norskan och danskan. Aasen 143 anför sålunda fangtak n. »Om-
favnelse; Brydning» och fangtaka »omfavne», fangtakast »om-
arme hinanden; brydes». Kalkar I 493 ger ett belägg från 1555 på 
fangtag; även verbet brukas i ä. da. — Jfr fadmlagast, fadm-
leggjast, båda bildade till faÖmlag n. Se ovan s. 51, 72. 

halssla, slå ngn på halsen. — Skrt Uppb 295 the kinpustadhe han 
ok halsslogho 

Ordet föreligger möjligen även i GU G 20 s. 122. Belägget är 
emellertid tvivelaktigt. — Verbet torde vara bildat till halsslag h п., 
som förekommer i Sv В 293, Mecht 64. (I mit. brukas enligt Schil-
ler-Lübben II 179 samma ordpar: halsslagen »slå på halsen, ör-
fila» och halsslach m.) 

handsla, genom handslag lova. — ATb 3: 50 (1496) kom sidhan 
per windh in fore rettenom ok handslogh siälver fornämda 
gardh 

Verbet är belagt i sup. i STb 5: 69 (1515). Utan tvivel har det bil
dats till handslagh п., som brukas i lagarna och f.ö. t.ex. i ATb 
1: 322 (1470), STb 5: 264 (1520). 

ordhkasta, ordväxla. — Su 116 eigh vil iak mädh thik disputera 
äller ordh kasta 

Visserligen kunde här betvivlas, att ordenhet föreligger: lederna 
äro särskrivna, och »ordh» kunde vara en fristående satsdel, som 
ställts framför infinitiven. Men verbet är styrkt genom förekoms
ten i sv. dial. (Rietz 488 förtecknar ol-kastas »ordväxla, munhug
gas», Hs) och i nsv. Utgångspunkt är ordhkast n. »ordväxling», 
som ej anträffats i fsv. men väl i ä. nsv. (Se Dahlgren 622, SAOB 
O 1114.) Substantivet torde bygga på en ordfogning, motsvarande 
fvn. kasta (st) oröum å e-n, som förekommer t.ex. i Eg., Eb. 

Samma ordbildning kan ha skett i fvn. Aasen 557 uppför både 
ordkast n. och verbet ordkastast. Jfr även nisl. ordakast n. (Bl 
606) och fvn. ordaäkast n. 



vädhfalla, i fråga om vädjad sak: inom synenämnd ha från övriga 
synemäns uppfattning avvikande mening (?) — BtFH 1: 111 
(1471) thässir eptirne 6 lands synemän the vädhfiollu ifrån 
the andre 

Verbet har i övrigt ej kunnat beläggas. — Även om dess bety
delse är oklar, kan det knappast råda tvivel o m  att ordet bildats till 
vådhfal n. »det förhållande att ngns vad ogillas i den högre instans 
till vilken saken hänskjutits», som är vanligt i BtFH. Jfr uttrycket 
fallas at uåpiom »dömas till att utbetala (ss böter)» i SD 5: 378 
(1344). . 

C. Forndanska verb. 

Jfr ovan om  halshuggœ, s. 73 f f .  

arfkebœ, genom erläggande av viss avgift säkra arvsrätten åt 
släktingar. — Haderslevs Stadsret 11 Huer Mand ther i By 
boor skal sig arfkope med fier Ortug Pening og tre Penning 
eller en  Silfspenning 

Ordet, som brukas ytterligare ett par ggr i samma källa, torde 
ha bildats till arfkop п., som förekommer bl.a. i rubriken till stad
gandet, väl ett lån efter mit. erfkop. ODS I 878 känner ej  verbet 
men uppför substantivet Arvekeb. 

solbœrgœs, gå ned (om solen). — Mariager Lg Hs 269 Oc tha togh 
thet til at soolwserghes (för: soolbaerghes) oc blev affthen 

Verbet har f.ö. ej  anträffats. — Grundvalen för ordbildningen är 
förbindelsen solen bergis (Romant. Digtn. III 84) el. dyl., vartill 
kanske först skapades solbœrg п. P å  detta substantiv ger Kalkar 
IV 35 ett belägg från år 1456. (Se även ODS XX 1332, art. Sol-
bjaerg.) Jfr fvn. sólbjqrg f .  Hypotesen är osäker, ty utgångspunkten 
kan i st. ha varit p.p., som visserligen ej belagts i da. men före
kommer i fsv.: solbiårghat (Di 93, Bo 219). Å andra sidan vittnar 
förekomsten av hithörande subst. såväl i fda. och fvn. (solbœrg, 
resp. sôlbjçrg) som fsv. (solbiärghan f. och solbiårghning f.), att 
sammansättning måhända först skett i substantivkomposita. Att 
döma av det bevarade materialet har ordbildningen i fda. s.a.s. 
gått längst: till solbœrg п. bildades en pass. inf. solbœrgœs (möj
ligen föregången av ett p.p.). I fsv. gjordes halt vid participet sol
biårghat i adjektivisk funktion. I fvn. uppstodo varken particip eller 
egentliga verbalformer. Källmaterialet kan under alla omständig-



heter tolkas så. Lätt inses att alltför många alternativ föreligga, för 
att man skulle känna sig övertygad o m  hypotesens riktighet. 

torghkobœ, köpa på torget. — JL II 92 (DGL II 307) aen hauer 
han witnse til at han torgh koftae . (ODS XXIV 268.) 

Verbbildningen har utan tvivel aktualiserats av torghkep п., 
belagt t.ex. i SkL 138, Sk St 25 och brukat även i fsv. lagar, såsom 
VgL och Ul. 

2 .  T y p e n  ' b a n n  s e  t j a ' .  

Det har vid några tidigare tillfällen i framställningen påpekats, 
att i åtskilliga fall komposition kommit till stånd först i prêt, part.: 
till ett verbuttryck (t.ex. fsv. binda a bak) bildades p.p. (bakbun-
den), varefter övriga former vid behov tillskapades (bakbinda, 
bakband etc.). Gången i detta slag av ordbildning är fullt klar och 
kräver inga längre kommentarer. Eftersom typen är synnerligen 
produktiv i de nordiska fornspråken, synes det emellertid befogat • 
att ägna någon uppmärksamhet åt det sammansatta participet, 
den närmaste utgångspunkten i detta fall. Nu beröras dock endast 
förhållanden, som äro av vikt vid bedömningen av verbens bild-
ningssätt; frågor, som gälla participets förekomst, produktivitet, 
ålder m.m. behandlas i ett senare avsnitt (se nedan s. 222 f.). Här 
m å  beträffande det sammansatta participets förekomst i forn
språken blott framhållas, att komposita av denna art äro ytterst 
vanliga och talrika — ett märkligt och betydelsefullt förhållande. 

I flertalet fall har som tidigare nämnts (s. 23 ff.), ordbildnings
processen ej fortskridit längre, än att ett particip bildats: det nya 
ordet brukas som attribut eller predikativ men får ej verbal funk
tion. Det är denna typ av particip, som här först m å  uppmärk
sammas. 

Om man betraktar lederna i dessa ord, finner man, att det 
semantiska förhållandet kan vara av mångfaldig art. Ofta är rela
tionen den, att förleden anger platsen eller målet, såsom i fsv. 
byborin, klostergivin, nö|>stadder, strandsatter. Stundom betecknar 
den agenten, såsom i fsv. bystungin, diurbitin, nämdfälder, sorgh-
gripin, J>iufstolin, ällebrutin. E j  sällan anger förleden materialet, 
t.ex. i fsv. erslaghin, gulboin. Särskilt vanligt är detta i fvn. ; i syn
nerhet förekomma i förleden namn på metaller, såsom gull, silfr, 
även bly, järn, stål. Mindre ofta motsvarar substantivet ett predi-



kativ, såsom i fsv. gästkomin, J>i}}borin, eller innebär det en jäm
förelse, t.ex. i fsv. thrälbundin. 

Av exemplifieringen torde framgå, att participen kunna ledas 
tillbaka på mer eller mindre enhetliga verbuttryck. Fsv. arffallin 
»som har gått i arv» VgL II Add. 11: 3 utgår sålunda från falla i 
arf, som återfinnes ib. 11: 7: {ю at hun var främlej)is i ärf fallin. 
Fsv. arftakin »ärvd» VgL I har bildats till taka arf ÖgL, UL, 
kirkiogangin »kyrktagen» Lg 3: 672 till ganga i kirkiu ÖgL Kr 31, 
fvn. naudstaddr »nödställd» till i naudum staddr o.s.v. Det synes 
mig viktigt att poängtera, att man sålunda förmår analysera de 
sammansatta participen och påvisa de ordförbindelser, som äro 
ursprunget för ordbildningen. Vetskapen därom är i flera fall till 
hjälp vid bedömningen av verbens bildningssätt. Lätt inses att det 
därför är angeläget att söka uppspåra de ursprungliga verb
uttryck, som utgöra grundvalen för ordbildningen. Om detta i ett 
visst fall ej lyckas eller om det är troligt, att ett dylikt uttryck 
aldrig existerat (det kanske ej ens kan konstrueras), så får iakt
tagaren därigenom en fingervisning: det är då osannolikt, att kom
positionen utgår från ett particip, varför man får pröva andra ut
vägar. Jfr nedan om fsv. benbäria, s. 202 ff. 

Här må ytterligare tillfogas endast några påpekanden av prin
cipiell art, som gälla de i det följande behandlade verben. Om 
bland beläggen på en nybildning anträffas många med prêt, part., 
så kan ju rimligen misstänkas, att utgångspunkten varit just denna 
form. Ett visst stöd för ett dylikt antagande ger det förhållandet, 
att verbet ifråga brukas i passivum, ty från ett prêt, part., använt 
som attribut eller predikativ, når man lätt över till verbalformer i 
pass. Jfr t.ex. »en barnförbjuden film», »filmen är barnförb juden», 
»filmen har barnförbjudits», »filmen barnförbjöds».4 Det är ett 
fall av syntaktisk beröring, som självfallet är av stor vikt i detta 
slags ordbildning. Jfr nedan exempelvis fsv. bakbundin — bak
bindas, hedherhaldin — hedherhaldas, iordhfördher — iordhföras, 
iärnslaghin — iärnslas, stuposlaghin — stuposlas. Av de verb, som 
utgå från p.p., är det ytterst få, som ej äro transitiva. Man kan 
observera, att i verb av denna typ (alltså bildade till p.p.), som äro 
intransitiva, relationen mellan lederna är4 adverbiell. Fsv. land-
stighin, som nog är utgångspunkten för landstigha, har bildats till 

4 Jfr Nysvenska studier 32, s. 30. 



stig ha i land, leghogangin (leghoganga) till ganga a leg ho, butn-
frusin (butnfrysa) till frysa i butn el. dyl. Förleden anger i in
transitiva verb av denna ordbildningstyp aldrig objektet. Om rela
tionen är den sistnämnda (objektet till verbet), är utgångspunkten 
ej ett particip utan ett verbalsubstantiv. Fsv. boföra »flytta», som 
ytterst går tillbaka på föra bo, torde ha bildats till *boförsl(a) f. 
»flyttning», fvn. tår fella »gråta» är en retrogradering av tårfelling 
f. »gråt», som bildats till fella tår. 

Den omständigheten att det bland beläggen på ett visst ord råder 
dominans för prêt, part., får givetvis ej leda till konklusionen, att 
sammansättning måste ha skett först i denna form. Det kan för
hålla sig så, att impulsen till ordbildningen ifråga har givits av ett 
annat nominalkompositum och att participet fungerar blott som 
ett slags mellanled, innan infinitiv och finita former bildats. Jfr 
om fvn. halshçggva, s. 73 ff. 

Verb, som utgå från det sammansatta participet, representera av 
allt att döma en ålderdomlig, ursprungligen talspråklig ordbild
ningstyp. Med tiden vidgas visserligen dess användning och an
träffas ord av detta slag i alla språkarter, men äldst höra de tro
ligen hemma i stilarter, som stå talspråket nära, och där äro de allt 
framgent den produktivaste typen. Insikten om denna relation 
mellan ordbildningstyp och stilart kan vara värdefull vid bedöm
ningen. I de fall då materialet är alltför knapphändigt eller då 
omständigheterna i övrigt äro dunkla, kan ju med visst fog hävdas, 
att ett verb, som har uppenbart talspråklig stilkaraktär, troligen 
utgår närmast från ett prêt. part. och t.ex. ej från ett substantiv, 
som till äventyrs står vid dess sida. Jfr nedan om fsv. hardragha, 
s. 113 ff. Läget är ett helt annat, då det är fråga om ett verb, som 
hör hemma i den religiösa översättningslitteraturen eller annat 
lärt skriftspråk: i så fall kan det vara naturligt att ansätta t.ex. ett 
nomen actionis som utgångspunkt — ett antagande, som man där
emot ej gärna gör om ett verb, som tydligen uppstått i okonstlat 
talspråk. 

Till sist må helt kort beröras en iakttagelse, som kan vara väg
ledande, då man söker bestämma, hur ett verb har tillkommit. 
Vissa ord användas gärna i prêt. part. Det gäller bl.a. flera verb, 
som beteckna något slag av åtgärder mot en åtalad eller dömd, 
såsom fsv. bansätia, stuposla, huj)stryka. Hit höra också några av 
de sammansättningar, som i fsv. brukas endast som particip, t.ex. 



banlyster, laghfälder, laghstämder. Psykologiskt torde det ligga 
så till, att huvudintresset så starkt inriktas på den person, som 
är föremål för åtgärden ifråga, att man skjuter undan tanken på 
det logiska subjektet. Detta kan ju vara anonym person eller ett 
kollektiv eller en så självklar person, att det ej  behöver utsägas 
vem som utför handlingen. Detsamma är fallet med en del ord, 
som ange, att person (el. djur) utsatts för våldshandling av något 
slag, t.ex. fvn. handhçggva, rântaka, fsv. valdtaka, hulhuggin, 
gorundadher, limlästadher. — Naturligtvis kan därmed ej anses 
bevisat att ett likartat ord, t.ex. fsv. hiärtstinga, hulstinga, har-
dragha, alltid utgår från prêt, part., men onekligen ges därmed ett 
visst stöd åt denna hypotes. 

A. Fornvästnordiska verb. 

arfleiöa, adoptera. — Rb 50 (1318) At aettleiöingar skal taka arfa 
sem til kunnu falla sem skilgetin eiginna kono sun |>ers sem 
arfleiddi 

Utgångspunkt torde vara p.p., belagt i Rb 50, DN II 294 (1345), 
bildat till uttrycket leiöa til arfs, t.ex. i NGL II 81, Nj., Laxd. Ord
bildningen har troligen underlättats av œttleida, det traditionella 
ordet för handlingen; det kan tilläggas, att hs  B, G, F ha  œttleiddi 
i st. f. arfleiddi i typex. Jfr också NGL II 81 n. 22. — En avledning 
av  arfleiöa är arfleiding f .  DN IV 253 (1338). 

bannsetja, bannlysa. — NGL I 154 Ef biskup bannsettr mann J)å 
skal hann hafa iij mänaöa frest at leiörétta mål sitt 

Det fornnordiska ordet barin п., som ursprungligen betyder »för
bud under straffhot», användes efter Nordens kristnande som 
kyrklig teknisk term, motsvarande lat. excommunicatio maior el. 
anathema.5 Handlingen att »bannlysa» (lat. excommunicare, ana-
themizare) återgavs till en början med ordet set ja i bann. Omsider 
bildades dels bannsetning f., dels verbet bannsetja, men intetdera 
torde ha skapats direkt ur denna ordfogning. Bannsetja utgår 
sannolikt närmast från p.p. bannsettr, medan bannsetning torde 
vara avlett av bannsetja.6 I och för sig kunde visserligen substan

5 Jfr t.ex. Bernhard Kahle, Die altnordische Sprache im Dienste des Chri
stentums, s. 41 f. 

6 Att substantivet avletts av verbet, antages också av Kahle, anfört ställe. 



tivet vara primärt i förhållande till verbet; det borde då betraktas 
som en syntetisk bildning till set ja i bann. Om så vore fallet, skulle 
bannset ja vara en retrograd avledning till bannsetning. En del 
omständigheter kunde åberopas, som stödja en sådan uppfattning: 
substantivet är tämligen väl belagt (till Fr:s belägg Sturi. I 214 
och Heil. I 715 kunna läggas t.ex. NGL I 154, III 230) och, vad 
som är viktigare, tidigt belagt, nämligen i Isl. hom. 141: 34. I syn
nerhet förekomsten av ordet i denna källa kunde anses tala emot 
antagandet, att p.p. är primärt, så mycket mer som p.p. ej före
kommer där. Den senare omständigheten bör man dock inte fästa 
avseende vid, då det ej är tillrådligt att draga någon slutsats ex 
silentio. Innehållet i Isl. hom. är ju ej av den arten, att man där 
kan vänta sig finna sådana termer som bannsetja och bannsettr. 
Simplex bann användes där i sin ursprungliga betydelse »förbud», 
nämligen i det välbekanta uttrycket råda bodi ok banni 16: 8 och 
173: 38. Att homilieboken kan uppvisa ordet bannsetning, är när
mast en tillfällighet, vilket framgår av sammanhanget s. 141. 
Ordet, som står i ett parti, handlande om Paulus och dennes 
instruktioner för Titus och Timotheus, har icke den kyrkliga ter
mens strängt fixerade betydelse utan har den allmännare inne
börden av straff. 

Man synes avgjort böra föredraga att i p.p. se utgångspunkten 
för ordbildningen. P.p. är alltför vanligt, för att man skulle kunna 
tvivla på att komposition först kommit till stånd i denna form. 
Det förekommer t.ex. i NGL I 392, II 486, III 280, 283 och har 
vidare anträffats i några av de äldsta handskrifterna, cod. AM 645 
4:o och AM 619 4:o. Ofta står det attributivt, såsom i uttrycket 
bannsettr madr ok forbodadr DN II 97, IV 66. Att p.p. adjektive-
rats, vittnar ju också om att det varit i flitigt bruk. Som adjektiv 
betyder det utom »bannlyst» också »förbannad», t.ex. i Stj. 417, 
Mar. 441. Det förtjänar även påpekas, att av p.p. avletts adverbet 
bannsettliga Mar. 253, adjektivet bannsettligr Pr. 414, Mar. 557, 
vilket också är ett intyg om participets höga frekvens, samt till 
slut att det ingår som förled i bannsatkvœdi n. NGL III 230, 237. 
(Jfr även Aasen 41.) 

Av allt att döma bör tillkomsten av fsv. bansätia förklaras på 
analogt sätt. Grundvalen är ordfogningen sätia i ban, som före
kommer t.ex. i ÖgL Kr 25: 1 och SdmL K 10: 3. Därur skapades 
p.p. bansatter, som är vanligt såväl i lagarna som i den religiösa 



översättningslitteraturen. Finita former av verbet saknas i lagarna 
men äro belagda i MB 1: 412, 415 och Bil 394. Det förtjänar på
pekas, att en motsvarighet till fvn. bannsetning ej föreligger i fsv. 
litteratur. — I fda. synes blott p.p. ha anträffats, Sk Kk 16. 

bóksetja, införa i bok. — Kgs. 2 (ed. Unger, 1848) |)â bâôu f>eir at 
ek skylda alla okra roeöu skrifa ok bóksetja 

Ordet förekommer bara i en av de båda isl. handskrifter, som 
innehålla hela prologen till Kgs., nämligen AM 243 a (se L. Holm-
Olsen i ini. till editionen 1945, s. XIV). I sistnämnda utgåva, som 
till grund för prologen lagt den andra av dessa handskrifter, be
tecknad AM 243 e, har meningen i typexemplet i st. f. bóksetja 
uttrycket i bok setja. — Sannolikt utgår verbet från p.p., som bil
dats till ordfogningen i bók setja, utom i ovanstående mening be
lagd också i NGL I 263. Jfr skråsetja, nedan s. 102. 
bœnheyra, bönhöra. — Mâriudrapa 29 Bœnheyr Mâria mina måls 

gnótt ok bjarg sâlu 
Egendomligt nog är ordet i övrigt ej belagt i fvn., medan mot

svarande fsv. verb är rätt vanligt. I nisl. förekommer verbet, t.ex. 
i bibelöversättningen 1584 på två ställen i 1. Mos., nämligen 17: 20 
och 21: 17. Ordet måste ytterst gå tillbaka på heyra e-s bœn. Ofta 
står verbet i detta uttryck i p.p., t.ex. i Isl. hom. 11: |>vi at heyrd 
er bœn |э1п; även ib. 80. Man frestas därför misstänka, att sam
mansättning skett först i denna form. Ett stöd för hypotesen är, 
att omständigheterna kring det fsv. bönhöra synas peka i samma 
riktning. Verbet är i fsv. anträffat i Bo 111, 256, MB 2: 192, Di 123, 
Su 144, 297, BSH 5: 46, 64, JP 77. Samtliga dessa belägg äro p.p. 
I det enda återstående, Su 209, föreligger ordet i inf. pass., vilket 
stärker uppfattningen, att utgångspunkten är p.p. Participet bör, 
liksom det fvn., vara bildat till en ordfogning, vari bön är objekt 
till höra. En sådan brukas i MB 1: 188. En annan möjlig grundval 
för ordbildningen är höra(s) i bön, Bir 1:40, som mera osökt 
skulle förklara uppkomsten av p.p. — Samma ordbildning torde 
ha skett i da. Kalkar V 163 ger bl.a. ett belägg (i pass. inf.) ur 
Matt (1524). 

dómdraga, draga inför rätta. — Thom. 305 ef nokkur kenninmaör 
i Englandi fyllist |>ess at gripa undir sik kirkjunnar frumtign 
1 Kanncia, dómdraga hennar formann eôr veita hónum ein-
huern uansa . 



Ordet tycks vara en rätt tillfällig bildning; det har ej  anträffats 
annorstädes (och betecknas av Bl som föråldrat) ; Dess bildnings-
sätt är dunkelt. Möjligen utgår det närmast från p.p. dómdreginrt, 
bildat till ett uttryck som draga e-n undir e-s dóm. Jfr fsv. dom-
föra, nedan s. 110. 

dómleggja, underställa ngns dom. — DN III 624 (1415) dómlagòi 
undir vi menn um alt }>at |>em J)â Imillum var 

Kanske har sammansättning först skett i p.p., t.ex. i predikativ 
ställning (»£>at er dómlagt undir »), vilken verbform kan ha 
uppstått ur ordfogningen leggja e-t undir e-s dorn. Detta uttryck 
återfinnes i DN II 226 (1337), där det heter: ok lagöu undir värn 
dóm at . 

eiôfœra, föra till ngn den ómagi, som man antar, att han är pliktig 
att underhålla. — Gräg. 112 Svâ skal umaga eiÖfoera at nefna 
vätta ii eöa fleiri 

Verbet förekommer vidare i Grg. I 8: 27 och Sturi. II 85 (inf.). 
Det går ytterst tillbaka på fœra med eid, t.ex. i Grg. I 7: Svâ er 
mselt at maôr â at fœra umaga manni meö eiö at heimili hans. 
Som ett mellanstadium bör man troligen betrakta p.p.: Nu lœtr 
hann ganga eiSfœrôan ümagann, Grg. I 8: 27. Komposition bör 
lätt ha kommit till stånd i p.p. 

Visserligen finnas dessutom ett par substantiv som tänkbara ut
gångspunkter, nämligen eidfœring f. Grâg. 112: 1, och eiôfœrsla f. 
Grâg. 112: 10, men det synes sannolikast, att den gamla lagtermen 
snarare går tillbaka på ett p.p. än på dessa abstraktbildningar. 
Materialet är dock för knapphändigt för att tillåta säkra slut
satser. Äro de nämnda substantiven ej avledningar till eidfœra 
(som man är böjd att tro), så måste de uppfattas som syntetiska 
bildningar till uttrycket fœra meö eiö9 och verbet eiöfoera får be
traktas som en retrogradering med någon av dessa bildningar som 
grundord. 

flóttreka, driva på flykten. — Bp. II 82 Sé hér dyröligan veröleik 
er flóttrak helvlzkan anda 

Det av allt att döma sällsynta ordet torde utgå från p.p., vilket 
dock e j  är belagt. Grundvalen för participet är troligen reka å 
flótta, som brukas t.ex. i Heil. I 44: »ok hafÔi marga drepit en 
suma a flotta rekit» och i Stj. 363. 



gjaflauna, ge i gengäld för vad man mottagit. — DN I 455 (1379) 
Andres optnefndr haföi gjaflaunat J)eim imóte eina yxn ok 
pund korns 

Ordet är f.ö. icke belagt och saknas i nno. och nisl. Dess bild-
ningssätt är oklart. Kanske utgår verbet närmast från p.p., som 
kan ha bildats till launa gjçf, känt t.ex. från GulL 129 och Sturi. 
I 23. 

grodrsetja, plantera. — Stj. 344 Vingarö muntu groörsetja ok ong-
van âvoxt muntu af hânum taka 

Verbet anträffas också i Leif. 13: 27. F.ö. förekommer det bara i 
p.p., t.ex. Mar. 12, Post. 912, till vilken form infinitiven synes ha 
bildats. 

gullleggja, belägga med guld. — Glar. 28 Ok |)etta laetr hann allt 
grafa ok gullleggja 

Utgångspunkten är det väl belagda p.p. gulllagdr, t.ex. Hkr. 469, 
515, vilket förekommer som attribut bl.a. till skjçldr, drekahofuö, 
saltari. Participet är i sin tur bildat till leggja e-t gulli, känt t.ex. 
från Hkr. 433: var hofuÖit ok sporörinn ok bäöir svirarnir alt gulli 
lagt. 

halsljósta, ge ett slag över halsen. — Heil. II 663 Qnnur kvez hafa 
halslostit hana 

Verbet är belagt endast här. — Visserligen kunde ifrågasättas 
analogibildning efter andra verb med samma förled, men troligen 
har prêt. part. halslostinn, som väl först brukats predikativt, bil
dats på vanligt sätt till ett verbuttryck. Ett sådant föreligger i 
Forns. Suörl. 125: Hann reiöiz viö ok laust hendi sinni a hals 
Flovents . 

handhçggva, hugga handen av. — Fld. III 75 ok hafi suma låtit 
drepa, suma handhçggva 

Visserligen kunde verbet tänkas avlett av handhçgg п., men 
detta tycks vara alltför sällsynt, för att antagandet skulle vara 
sannolikt. Däremot är p.p. relativt vanligt; Fr:s fyra belägg inne
hålla denna form. Det är därför möjligt, att sammansättning skett 
först i p.p., varefter infinitiv bildats i anslutning till detta. Parti
cipet går tillbaka på ordfogningen hqggva hand af e-m NGL I 307. 
Jfr t.ex. Sturi. II 21: Var |)â hoggvin hçnd af £>eim manni er J)ór-



hallr hét ok var Oddleifsson. Annar maör hét Vaddrer en var hand-
hQggvinn; Mar. 1120: Su hond er af hânum var hçggvin . 
Johannes gengr |)egar sem hann var handhoggvinn; Eb. 18: en 
h a n n  v a r ö  \>6 viss at h o n  v a r  h a n d h Q g g v i n .  \>ä er h a n n  h j ó  

hondina af konu sinni. 
Eventuellt kunde man ifrågasätta, om icke en impuls vid ord

bildningen utgått från halshçggva. De här anförda exemplen synas 
emellertid tyda på att participet spontant kommit till på basis av 
gängse verbuttryck. 

handtaka, gripa. — Grimnismâl, ed. Neçkel, s. 55 Ok J)ó laetr ko-
nungr handtaka f>ann mann er eigi vildu hundar â râôa 

Verbet är i samma betydelse, »gripa», vidare belagt bl.a. i NGL 
II 440, Thom. 545, på båda ställena i inf. Den primära formen är 
det mycket vanliga p.p. handtekinn, som enbart i Hkr. förekom
mer ett 20-tal ggr, t.ex. s. 14: ok haföi drepit mart folk ok mart 
handtekit. Participet har bildats till taka hçndum: Hann tók hçn-
dum Yrsu drottning, Hkr. 23; även ib. 31, 60, 129. — I fsv. före
ligger endast p.p. handtakin, »fasttagen», belagt i DL J) 5:1.  Jfr 
SAOB H 335 (handtaga 2.). 

I betydelsen »bekräfta genom handslag» torde handtaka ha 
annat bildningssätt. Se s. 76. 

hertaka, taga till fånga; bortföra med våld. — Heil. II 359 at lyk-
tum hertekr hon riddara Krists 

I finit form har verbet vidare anträffats i Hkr. 21, 74, 108 (prêt.). 
Fr:s belägg uppvisa samtliga p.p. Till dem kunna läggas följande: 
NGL I 447 f., II 448 samt många i Hkr., t.ex. 251, 469. Det står 
utom allt tvivel, att p.p. är den primära formen. Ett till grund för 
p.p. liggande verbuttryck vari taka är predikat och herr dettas 
komplement, är ej känt, men det kan bero på ordbildningens san
nolikt höga ålder. Att p.p. är äldre än hertak n. iEf. 33: 26, her
taka f. Str. 75, hertekja f. Barl. 114, hertekning f. Stj. 82, Mar. 
1124, synes troligt av beläggen att döma. 

Förhållandena i frändespråken måste anses stödja hypotesen, 
att sammansättning ägt rum först i participet. Såväl i fsv. som i 
fda. har nämligen blott p.p. anträffats i litteraturen: UL AE 16: 2 
(HL AE 13:3), Sk L 125. Jfr SAOB H 2066 (härtagen), ODS 
8: 1113 (haertage). 



hlutskipta, dela i lotter. — Stj. 374 kalla }ш saman alt Israels folk 
ok skaltu hlutskipta içrôr ]}essi 

Väl kan den möjligheten ej uteslutas, att nybildningen utgår 
från hlutskipti п., som brukas i isl. sagor, t.ex. Eg., Laxd., Vatsd., 
och även i Stjórn. Men det är i och för sig lika troligt, att samman
sättning först skett i p.p. Denna form är belagd i närmaste grann
skapet, nämligen Stj. 375. Det är möjligt, att participet bildats 
direkt till uttrycket skipta undir hluti Stj. 374. Förhållandena i 
fsv. tyda på att det kan ha gått till så. Även där finns visserligen 
ett nomen, som teoretiskt kan vara utgångspunkt för verbbild
ningen: lut ski pt f. »andel som efter skedd delning tillhör ngn», 
men detta substantiv har belagts endast en gång, i ÖgL B 6: pr. 
Däremot har p.p. lutskipter »genom delning åtskild» rätt hög 
frekvens. Det användes fyra ggr i ÖgL, dessutom i MEL B 27: 1 
(KrL B 3: 2). Att märka är att participet har rent adjektivisk funk
tion. Man finner det vid två tillfällen samordnat med laghskipter, 
av allt att döma en gammal, stående förbindelse: »iorj) sum lut-
skipt ok laghskipt är mällum manna», ÖgL ES 15: 5; »avärka iorj) 
annars mans lutskipta ok laghskipta», ib. I en annan flock växla 
de båda orden plats och äro alltså synonyma. Det heter i ÖgL 
Dr 5: pr. : »Nu sighia barnin sik vara laghskipt vif>er fafmr sin» 
och i följande mening: » £>ön varu lutskipt vi£>er han». 

hud strykja, hudf länga, hudstryka. — Heil. II 658 Üvinrinn bauÖ 
\>k at hann skyldi huôstrykja 

Eftersom simplex strjuka och stryk ja användas i samma bety
delse, torde det vara riktigast att i ett sammanhang behandla 
hüdstrykja, hüdstrjüka. (Jfr Heggstad 662, art. strjuka.) Fritzner 
anför som belägg på hüdstrykja förutom Heil. II 658 även Baer 120, 
som innehåller formen hûdstrykinn, och Glar. 14 v.l. 12, där hûd-
strokinn möter. Av hüdstrjüka å andra sidan har endast p.p. be
lagts, t.ex. i Mar. 723, 1004, Thom. 58. — Vad bildningssättet 
beträffar, råder det knappast tvivel om att komposition först kom
mit till stånd i p.p., vartill övriga former analogiskt bildats. 

Till samma slutsats kommer man genom att studera det fsv. 
materialet. Det äldsta belägget, VgL I LR, innehåller p.p.: bidi 
alfmgh halldär rät än huskonä huf>strukin. Allitterationen frestar 
till antagandet, att det är fråga om en stående förbindelse. Man 
kan sålunda förmoda, att participet först brukats attribut ivt 



(i uttryck som hupstrukin piuver, hupstrukin huskona) och pre-
dikativt. 

Vissa omständigheter äro emellertid förbryllande, främst det 
faktum att verbet veterligen aldrig brukas i fvn. lagar. Dessa 
nyttja i st. uttryck som hyda GulL 22, 259, BorgL I 14, el. berja 
hûd af e-m GulL 16, 259. I de fsv. lagarna förekommer ordet vis
serligen i VgL I LR (p.p.) och VgL II Fr 15 (pres.) men i svea
lagarna endast i ett uttryck: han ma bindä ok hu^strykä (UL B 
14: 8, SdmL B 16 pr., VmL B 14: 7). Och handskrifternas former 
äro så anmärkningsvärda, att man kan undra, om ordet förefallit 
främmande: huzstrukä UL A, hu^struca VmL B, huj)styka UL 
Ängsö, hus strikä UL Espi. — I fda. lagar brukas verbet endast i 
SkL 152, 174 (inf.) samt i Sk St 16 (p.p.). 

I den religiösa litteraturen däremot har verbet ganska hög fre
kvens över så gott som hela språkområdet; det gäller såväl fvn. 
(se ovan) som fsv. och fda. I fsv. brukas det exempelvis i Bu 495, 
140, 501, 504 (inf.), 521 (p.p.), Bil 123 (inf.), MB 1:129 (p.p.), 
288 (inf.). Även i fda. är verbet rätt vanligt i religiös litteratur: 
Mariager Legende-Haandskrift s. 179 (prêt.), 365 (inf.), Frag
menter s. 4, 68 (inf.) 

Man kan ej gärna betvivla, att det här är fråga om en ordbild
ning av hög ålder; åtminstone prêt. part. torde ha tillkommit i 
urnordisk eller samnordisk tid.7 Emellertid förefaller det onek
ligen, som om ordet (åtminstone på vissa håll inom språkområdet) 
ej varit gängse vid den tid, då lagarna nedskrevos, och som om det 
åter kommit i bruk först i uppbyggelselitteraturen. Verbet skulle 
sålunda kunna vara ett ålderdomligt, halvt bortglömt ord, som 
visade sig vara högst användbart i t.ex. helgonlegender, vari giss
landet ju är ett vanligt motiv. Jfr om hudhflängia nedan s. 157. 

hugleggja, tänka på, överväga, bemöda sig om. — Fld. III 527 
eigi hefi ek mjok huglagt at kvœnast svä biiit 

Såvitt man vet, är verbet ett engångsord i fvn. I nisl. är det icke 
känt, däremot i no. Aasen 304 anför hugleggja med betydelsen 
»vende sin Hu til, fatte Kjaerlighed til» och participet huglagd 
»elsket, paataenkt med Kjaerlighed». Troligen är p.p. utgångspunk

7 »Samnordisk» får här beteckna den första övergångstiden efter den ur-
nordiska perioden. Jfr E. Hellquist, Det svenska ordförrådets ålder och ur
sprung I s. 289. 



ten. Grundvalen torde vara det mycket vanliga uttrycket leggja 
hug a, som förekommer t.ex. i Isl. hom 164: »En sumir leggja hug 
â kaupskapin»; även ib. 20, 63. 

hœttleggja, våga, riskera. — Bp. II 66 f m  biöja menn at biskupinn 
haettleggi eigi J)at 

Ordet, som ej anträffats annorstädes, är dunkelt till sitt bild-
ningssätt. Ehuru det är klart, att något av uttrycken leggja e-t i 
hœttu »sätta något i fara» eller leggja â på hœttu »inlåta sig på det 
vågstycket» ytterst ligger till grund för verbet, är det ej alldeles 
lätt att inse, hur nybildningen kommit till stånd. Nominala sam
mansättningar eller avledningar, som kunde erbjuda en ledtråd, 
saknas helt, likaså varje anknytning annorstädes inom nordiskt 
språkområde. 

Åtminstone teoretiskt tänkbart är att komposition först skett i 
p.p. liksom i så många andra fall. I själva verket kräves ingen 
annan förändring av t.ex. följande sats ur Vatsd. 33, än att huvud
formen blir passivum, för att uttrycket skall te sig rimligt som 
grundval vid bildandet av p.p. : (var mér J>at i hug) f)â er ]эй lagöir 
Hf J>itt 1 haettu fyrir mitt Hf. Konstruerade satser som följande te 
sig ingalunda vågsamma: Hf £>itt var lagt i haettu fyrir mitt Hf; Hf 
J>itt var haettlagt fyrir mitt Hf. 

knébeygjast, få  knäna böjda. — Mar. 959 svâ hQrmuliga var hann 
pmdr, at hann knébeygÖist, svâ at haelarnir lägu viS t)jóin 

Ordet förekommer bara i en hs från början av 1400-talet; texths 
har i st. hans kne beygduzt. Troligen är det en rätt tillfällig bild
ning. Med hänsyn bl.a. till passivformen vågar man måhända an
sätta p.p. som utgångspunkt, men antagandet är osäkert. Bl saknar 
verbet men anför p.p. som botanisk term (geniculatus). — Sdw 
hänvisar för fsv. knäböghia till det isl. verbet, men det bör obser
veras, att det senare icke betecknar knåböjande som kyrklig tek
nisk term, vilket det fsv. ordet gör. Se nedan s. 185 f. 

kriésetja, taga till fosterbarn. — Fsk. 18 Hann tók Harald sun 
Eiriks til fóstrs ok knésetti hann 

Verbet föreligger också i Flat. I 47 (p.p.)- Prêt. part. knésettr, 
till vilket övriga former utan tvivel bildats, går tillbaka på ut
trycket setja â kné. Detta brukas t.ex. i Fsk. 13: fostrat hefir ]эй 
eitt barn Haralds konungs ok â kné sett (v.l. knésett). Även ut



trycket setja i kné förekommer ib. — Också för knésetjast i be
tydelsen »falla på knä» torde p.p. vara utgångspunkten; vad ord-
fogningen setjast â kné beträffar, se belägg hos Fr art. kné 1) 
s. 306 a. 

kr oss festa, korsfästa. — No. horn. 81 Krossfestum vér Hkami våra 
ok hjortu frâ syndum ok rçngum girndum 

Av flera skäl vore det naturligt att betrakta p.p. som utgångs
punkt. Denna form är den utan jämförelse vanligaste, och det är 
enkelt att förklara den som uppkommen ur uttrycket â kross festr, 
som är väl belagt i fvn. källor, t.ex. i Isl. hom. 145 f., 148, Mar. 
723, Heil. II 208. Efter p.p. kunde sedan övriga verbformer på 
vanligt sätt ha bildats analogiskt. 

Redan Jacob Grimm, a.a., s. 585, tycks uppfatta krossfestr som 
grundval, i det han placerar verbet i gruppen »schwache von com-
ponierten adj. geleitete verba». Så även Rydqvist, a.a., V 63. Senast 
har Erik Noreen i MASO 3: 15 uttalat samma åsikt: »Att participet 
'korsfäster' är utgångspunkten för korsfästa är givet. Det är be
tecknande, att Fritzners 5 ex. på krossfesta samtliga visar sig 
innehålla prêt. part. krossfestr. » 

Det må emellertid påpekas, att artikeln kr oss festa hos Fritzner 
ej ger en god bild av förhållandena. Man finner nämligen, att det 
i delvis samma källskrifter, där Fritzner funnit endast p.p., är gott 
om finita former av verbet, t.ex. Post. 337, 339, Heil. I 305, 310, 
476. Naturligtvis kan ändå resultatet av en sådan slumpartad ax
plockning som Fritzners sägas vara talande, men det bör under
strykas, att verbet är synnerligen väl belagt redan i de äldsta fvn. 
handskrifterna, ej blott i p.p. utan även i infinitiv och i finita 
former. I fsv. anträffas finita former t.ex. i Bu 138, 200, 207, Bo 
81, 171, Bir 1:92, Leg 96. I fda. förekomma finita former t.ex. i 
Fragmenter, s. 60, Mariager Lg Hs, s. 138. 

Åsikten att verbets övriga former bildats efter p.p., torde vara 
riktig, men ett förtydligande bör göras. Participet är sannolikt 
(liksom ags. gerodfœstnad) ett översättningslån efter lat. crucifixas 
(så Falk-Torp) och ej ett regelrätt kompositum, som uppstått ur 
festa â kross. 

Bernhard Kahle torde vara den, som tidigast (1890) hävdat 
latinskt inflytande i detta fall. Det heter nämligen i hans arbete 
Die altnordische Sprache im Dienste des Christentums, s. 8: 



»Wortgetreue Uebersetzungen sind: krossfesta Elue 123 cruci-
fixere, Homil. 79 b, crucifigere Joh. 19. 6, krossfestr Horn. 116, 
crucifixus Matt. 28. 6.» Man skulle dock vilja göra den invänd
ningen mot Kahle, att han ej framhäver participets särställning. 
Utan tvivel är krossfestr den äldsta av formerna, efter vilken de 
övriga skapats. 

Själva det faktum att alla de nordiska huvudspråken ha samma 
ord för begreppet, pekar hän mot en gemensam källa. Man kan 
fråga sig, varför över hela området ordet skulle få  till efterled just 
fästa. En konkurrent kunde t.ext hänga vara, som i detta samman
hang brukas både i fvn. (t.ex. i No. hom., s. 34: »Ek var barör ok 
haengdr â krossi») och fsv. (t.ex. i Su 396: »hänk up thän snödha 
mannen a korset; även i MB 2: 385, Su 190, Во 195), så även i fe. 
(»Séo Gristes rod on J>â hé was âhongen», B-T 689 b). Att fästa 
kom att användas i hela Norden, liksom fœstnian i England, tyder 
på ett slags likriktning. Troligen äro de första kristna missio
närerna orsak till denna. Eftersom crucifixus ingår i Credo, måste 
det ha varit ett av de viktigaste orden i den kristna missionens 
centrala ordförråd, ett ord, som det gällde att med alldeles särskild 
omsorg återge på folkspråken. Man kunde ej nöja sig med en vag 
omskrivning utan bemödade sig om att skapa ett ord lika enhetligt 
och exakt som den latinska förebilden. 

En viss åskådlig bekräftelse på åsikten att krossfestr direkt 
kopierats efter crucifixus, tycker man sig finna i Isl. hom. 148, 
där i en interlinear version av Credo ordet crosfestr står rakt över 
crucifixus; en parallell erbjuder en fe. version av Credo (B-T 101 a). 

Emot åsikten att krossfestr direkt översatts efter crucifixus, 
kunde synas tala, att uttrycket festa d kross är rätt vanligt i fvn. 
Emellertid är det ej sällsynt, att resp. ordfogningar användas 
långt efter det att komposition kommit till stånd. Så är fallet både 
under äldre språkskeden och i modern tid. Jfr fvn. vardveita och 
veita vçrd, nsv. maskinskriva och skriva (på) maskin. Orsaken 
kan vara bl.a. stilistiska eller rytmiska hänsyn. I Post. 338 t.ex. är 
kross korrelat till en relativsats, varför kross festa var otänkbart: 
»ek mun låta J)ik festa â kross, ]эапп er ]эй lofar». I en mera ordrik 
framställning, parafras eller kommentar, kan likaså ordfogningen 
föredragas. I Isl. hom. 146 heter det: »Ek trüi Jm at hann var a 
kross festr a |>eim degi er vér kollum fçstudagin langa». Här har 



man kanske snarast åsyftat att göra händelseförloppet mera 
åskådligt. 

kvennkenna9 kalla vid kvinnonamn. — Fld. III 75 svå sé hun 
stór ok stolt, at hun vili, at engi maör kvennkenni hana 

Fr anför ytterligare ett belägg: Vigl. 68. Efterleden är identisk 
med kenna i bet. »kalla med ett eller annat namn». Se Fr art. 
kenna 5). Sammansättning torde först ha skett i p.p. Jfr p.p. adj. 
kvennkendr »sådan som är av honkön», belagt i Post., Kgs. 

kynfœra sik, visa att man hör släkten till. — Post. 584 En hânum 
gaf svå skilja, at \yeim muni eigi 1 QÖrum gjoröum meiri J)okk, 
en hann kynfœri sik ok kvisti lima kristinnar, J)â er trùa â 
Jésum ok truliga J)jóna hânum 

Ordet, som i övrigt ej belagts, går kanske tillbaka på uttrycket 
fœrci sik i kyri, visserligen inte anträffat men med en parallell i 
fœra sik i œtt, Sturi. I 357 m.fl. På grundval därav torde parti-
cipet först ha bildats. (Jfr nisl. œttfœra, Bl.) 

I nisl. betyder verbet enl. Bl 427 dels »hänföra till en släkt», dels 
»generalisera»; dessutom förekommer i nisl. kynfœrsla f. »genera
lisering» som ej är känt i fvn. och sannolikt är en avledning av 
verbet. 

landflœma, driva i landsflykt. — Thom. 381 (— -— konungr ) 
er fyrir utan sok landflaemir svå lofligan formann frâ kirkju 
sinni 

Ordet anträffas i pres. även i Thom. 388. Att döma av beläggen 
synes komposition först ha skett i p.p. C-V anför endast denna 
form (Bret., Flóv.), som också föreligger i Flat. III 568. Participet 
har bildats till uttrycket flœma or landi, belagt t.ex. i Fsk. 74: 
J>â er naer hçfôu verit drâpi Hâkonar jarls ok flaemt or landi alla 
sunu hans. 

leigselja, utleja, uthyra. — Heil. II 58 Nù J>ótt ek viti, at J)etta hus 
hefir {ш äör leigselt kaupmonnum 

Ordet förekommer endast i supinum. Det går tillbaka på ut
trycket sel ja â leigu, som brukas exempelvis i NGL I 24: Nu selr 
maör kyr â leigu. Sammansättning torde ha skett i attributiv eller 
predikativ funktion. 

Förhållandena torde vara analoga i fsv., där likaledes endast 
supinum belagts: MEL 21. 



letrsetja, nedskriva. — Post. 469 ef s vä finnz, at hann letrsetti ok 
lét beraz innan um kristnina f>at er hann kallaöi üfagrt 

Troligen utgår även detta ovanliga ord från p.p., i detta fall 
grundat på uttrycket set ja â letr. Jfr synonymen skråset ja, som 
f.ö. kan ha varit en förebild, och bóksetja. 

Içgfesta, fridlysa. — NGL I 244 Ef maör logfestir holt eöa haga 
eöa veiÖistaÖir. ]эа skal logfesta at kirkju eöa a fùngi |>ar sem 
içrôin liggr 

Verbet förekommer i samma betydelse, »fridlysa», även i NGL 
I 245: ef logfest er. Sammansättning har nog först skett i p.p. på 
grundval av festa Içg fyrir e-ty belagt t.ex. i NGL I 245: {>â må 
banna nautum manna i at ganga ef hiröir er at ok log eru fyrir 
fest. Substantivet Içgfesta f., som förekommer i satsen efter den i 
typex. citerade, torde vara sekundärt i förhållande till verbet. — 
Om Içgfesta i bet. »ge laga kraft» se s. 61. 

Içgleiôa, antaga som laglig, ge laga kraft; upptaga i de fria män
nens lag. — Bp. I 175 logbók sem konungr bauÖ 
at Içgleiôa 

I den betydelse ordet har i typex., »antaga som laglig, ge laga 
kraft», tycks det vara okänt i lagarna. Sannolikt utgår det från 
p.p., t.ex. i Ann. 118, Post. 490, vilket går tillbaka på leiöa i log, 
belagt bl.a. i Heil. II 291: En Qldungar vildu eigi |>essu samj)ykkja, 
at Jésus vaeri i log leiddr. Samma bildningssätt får antagas för 
verbet i bet. »upptaga i de fria männens lag», som f.ö. föreligger 
endast i p.p.: Grâg. 143. Uttrycket i Içg leiddr förekommer i 
Grg. I 192. 

logtaka, antaga som lag; antaga i ett lag; upptaga bland helgonen. 
— Heil. II 53 hann lQgtók meö keisaraligu väldi ok bestu 
manna räöi, at Petrs kirkja 1 sjâlfri Roma skyldi vera hofuö 
ok forpris allra kirkna i kristninni 

Belägget, som saknas hos Fr, är det enda i finit form. I övriga 
fall föreligger p.p., som bildats till taka i Içg, Bp. I 158. 

loguerja, fridlysa. — DN IV 72 (1307) lQgverjum vér hana 
Prêt, är anträffat i DN IV 149 (1321). Verbet går tillbaka på ut

trycket verja Içgum, som brukas t.ex. i DN IV 113 (1316) : ver ek 
£>essa fyrnefnda iorÖ lçgum ok dòmi; även ib. 144. Till detta ut



tryck bildades troligen p.p., använt (t.ex. om içrÔ) i attributiv eller 
predikativ ställning. 

matbüa, laga mat, bereda ngt till mat. — Hkr. 62 J)â gera J>eir 
sér eld ok matbüa 

Finita former av verbet äro vidare belagda i Stj. 165 (matbjó), 
Fm. I 9 (matbjuggu), infinitiver i t.ex. NGL II 281, Hkr. 151, Stj. 
519, p.p. bl.a. i Bret. 1 (102: 11) : var hann (=hjortrinn) matbuinn, 
Hkr. 619, Stj. 166, 520, Bp. I 593. Sannolikt är p.p. tidigast till
kommet, och dess ursprung torde vara ordfogningen bua mat, som 
är känd bl.a. från Flat. II 230, Hkr. 292, eller bua til matar, Hkr. 
547. — Om fsv. matboa, känt endast från MB 1: 308, kommit till 
på analogt sätt, är synnerligen ovisst. Omständigheterna tala sna
rast för att det är ett lån från fornnorskan, förmedlat av Stjórn: 
skillnaden mellan det fvn. verbet och det fsv. ifråga om frekvens 
är påfallande. Den ordfogning, vartill prêt. part. kunde ha bildats 
har (i motsats till vad fallet är i fvn.) ej kunnat beläggas i fsv. 
moldskeyta, överlåta jordegendom genom skötning. — Kim. 530 

svâ lét hann moldskeyta miklar jarôir til £>ess staöar, er 
f)eir h vila at 12 jafningjar 

Verbet har i övrigt icke belagts i fvn. Likaså är fsv. muldsköta 
belagt endast en gång, nämligen i SD 1:228 (se nedan s. 217). 
Den syntaktiska relationen mellan lederna torde vara adverbiell: 
»sköta med mull». (Om tillvägagångssättet vid dylik skötning se 
GulL 292.) Det förefaller troligast, att komposition först skett i 
p.p., använt som attribut eller predikativ om jordegendom. Jfr 
fsv. skaptfara, s. 129. 

mulbirida, binda till munnen på. — Fid. II 231 Qddr mulbindr nu 
ungana 

Verbet kan givetvis vara en analogibildning efter det vanliga 
schemat band: binda=mulband: X. En annan möjlighet, som 
synes sannolikare, är emellertid att p.p. mulbundinn bildats till 
uttrycket binda mûla å och att p.p. på gängse sätt givit impulsen 
till de finita formerna. Man är nämligen mest benägen att räkna 
med detta bildningssätt, då man i frändespråken finner just 
participformen. Se Rietz, Mul-bunnen »hindrad i talförmågan», 
och Kalkar III 138, »Mulbunden = med mulkappe på». Även i nisl. 
förekommer p.p.; Bl anför talesättet »hann J)agdi eins og mül-
bundinn hundur». Jfr mûlbenda s. 56. 



munnsetja, förse med ny egg. — NGL III 198 (Rb 110, år 1337) 
Item 0xi er hann munnsetr . 

Ordet är i övrigt icke känt. På grund av materialets knapphet 
är en bedömning av verbets bildningssätt högst oviss. Måhända 
vågar man antaga som primär form p.p. och som grundval för 
detta ett uttryck som setja murin a. 

oddfylkja, uppställa i fylking. — GyÖ. 36 Hann fylkir nü sinum 
mçnnum J>ótt fâir veri enn hinir oddfylkja ok skipa fyrst 
bogmçnnum ok J)eim er harÖaztir vâru 

Verbet går kanske tillbaka på p.p.; bakom denna verbform kan 
ligga *oddfylking f. Bl anför förutom inf. även p.p. oddfylktur, 
vilket tyder på att just den formen varit vanlig. — Jfr svinfylkja, 
Bl, som i fvn. anträffats endast i p.p.; vid dess sida står samman
sättningen svinfylking. 

pantset ja, pantsätta. — DN I 604 (1405) her fyrir hefir ek 
pantset hânum ok hans kirkju alt {>at er ek eigir friâlsliga 

Eftersom fvn. pantsetja tydligen är rätt sällsynt (typex. ger det 
enda belägget) och fsv. pantsätia å andra sidan är mycket vanligt, 
synes det icke uteslutet, att här föreligger ett lån från fsv. (Här 
må påpekas att lånordet panter ju är vanligt i fsv., även i land
skapslagarna, men att i fno. i st. brukas ordet ved.) Antagandet är 
emellertid ingalunda nödvändigt. Liksom det fsv. kan det fvn. 
verbet närmast utgå från p.p., bildat till något verbuttryck. Dylika 
äro i fvn. väl styrkta: setja i pant Heil. II 134, DN XII 88 (1338), 
V 130 (1339) el. setja til panta DN XI 72 (1385), I 559 (1399). 
Verbet låter sig visserligen inte helt förklaras ur rent inhemska 
förutsättningar, eftersom nämnda verbuttryck, liksom motsva
rande fsv., äro efterbildningar av mit. uttryck. 

Fsv. pantsätia uppträder tidigast i infinita former. I landskaps
lagarna är ordet ännu rätt sällsynt och kan ej tävla med väpsåtia. 
I UL Kk 14: 4 ha några hs pantsät för texths.s väpsät. Participet 
föreligger även i HL J 9. Först i KrL J 8: pr dyker en finit form 
upp: tha iord pantsättis. Sin största användning har verbet själv
fallet i diplomlitteraturen; utanför denna förekommer det ej ofta. 
Sdw anför blott Bir 3:401, 124, PM XI; därtill kan läggas GU 
G 20 s. 269, 368, 446, 447. Som ovan framhållits, är det troligt, att 
utgångspunkten varit p.p., bildat till til pant sätia el. til panta såtia. 



Substantivet pantsätning, belagt endast i SJ 275 (1459), är utan 
tvivel avlett av verbet. 

Självfallet bör man räkna med att det gamla, vanliga ordet för 
begreppet, nämligen fvn. vedsetja, fsv. våpsätia, underlättat ord
bildningen i detta fall. Att karakterisera pantsåtia som en analogi
bildning med våpsätia som mönster vore emellertid sannolikt att 
gå för långt; förutsättningarna för tillkomsten på vanligt sätt av 
ett sammansatt particip äro ju fullt klarlagda. — Kalkar III 449 
anför ett par belägg från slutet av 1300-talet (DoB 80, ib. 21). 

raöleggja, tillråda. — Bp. I 815 Râôlçgôu £>eir honom — — at 
taka sér oll V Q l d  

Fritzner ger ytterligare två belägg på ordet i prêt, samt ett i p.p. 
Materialet till en sammansättning finner man t.ex. i Stj. 350: 
Konungs menn truöu oröum hennar ok fóru ]эапп veg at leita 
|>eirra sem Raab lagöi râS ä. Man vågar förmoda, att participet 
först kommit till stånd, t.ex. i en sats med opersonlig konstruk
tion som »f>eim var räÖ â lagt at .» Jfr Vém. 15: Askell 
kvaö J>au ekki vilja hafa af ]dvi er t>eim var räÖlagt. 

Förhållandena i fsv., där verbet anträffats först i relativt sena 
källor, tyda på att det här gjorda antagandet om ordets bildnings-
sätt kan vara riktigt. Jfr MB 2: 136, där det bl.a. heter: äptir thy 
som raadhlagt war. P.p. brukas också i HSH 16: 14 (1526) ; vidare 
föreligger ordet i HSH 12: 66 (1524), pres., ib. 13: 47 (1524?), inf. 

rdntaka, taga med våld, röva. — Baer. 85: 26 | ш  hefir rântekit 
(systur) bóanda mins ok drepit bróSur minn 

Den primära formen är säkerligen p.p. råntekinri, i attributiv 
eller predikativ användning, uppkommet av ordfogningen taka 
med rârii. Se Fr art. rån 2), s. 31 b. 

Fsv. rantaka är vanligt i landskapslagarna men det förekommer 
där endast i p.p., t.ex. i VgL I ]э 17, VgL II ]э 52, ÖgL Vins 13, 
UL Ä 2: pr, ind. 20. En finit verbform har anträffats först i A TB 
3: 293 (1515). (Se E. Noreen, MASO 3: 15.) Där står: fför det han 
ran tiogh hans hästh. Några rader ovanför heter det: J ffra hanss 
hwstrw var rantagit hans hesth. Jfr uttrycket taka rani, t.ex. i 
ÖgL Ä 8: 1. 

I fda. föreligger endast p.p. belagt, nämligen i SkL. (Se Skaut-
rup, Det danske sprogs historié I 294.) Det kan förmodas, att par
ticipet är en mycket ålderdomlig, gemensamt nordisk ordbildning. 



rótsetja, plantera. — Heil. I 85 rótsetti hann J>â kälgarö 1 litilli 
torfu undir fjallinu 

Verbet, som är tämligen vanligt i religiös litteratur (Stj. 644, 
Heil. II 373), förekommer i Post. 738 i överförd betydelse; i nisl. 
betyder det enligt Blöndal även » inprägla ». 

Språkproven hos Fr ge knappast vägledning vid bedömandet av 
verbets bildningssätt, men man är mest benägen att ansätta p.p. 
som utgångspunkt. Hos Blöndal anföres särskilt denna form. Nom. 
ag. rótsetjari, som anträffats endast i Post. 738, torde vara avlett 
av verbet. 

skauttoga, draga i kappfliken, slita hit och dit. — Fm. VI 211 f. 
J)eir skauttoguöu hann mjçk en hrundu honum stundum 

Bildningssättet är oklart. Måhända har komposition först skett 
i p.p. Denna form brukas i samma källa, s. 203. 

skilkvångast, taga sig hustru i lagligt äktenskap. — NGL III 115, 
Rb 44 (1319) £>ó at faöir hans skilkvângist 1 milium J>ess ok 
eigi skilgetin born meS J>eirri 

Ordet är vidare belagt i NGL II 371 not 29, där det föreligger i 
p.p., som står attributi vt: skilkvångaör maör. Denna form är säker
ligen den först bildade. (Jfr följande particip med samma förled: 
skilborinn, skilfenginn, skilgetinn.) Ett verbuttryck ligger i detta 
fall icke till grund. Av kvcin bildades kvdngaör, som utbildades 
med bestämningen skil-, 

skråsetjci, uppteckna, nedskriva. — NGL I 449 J)â skyldi skrâsetja 
Qll 

Ordet är tämligen vanligt. Finita former förekomma i NGL I 77,, 
Rb 25 (pr. konj.), Barl. 98 (prêt.). De infinita dominera emellertid. 
I DN I 51, II 87, NGL I 76 m.fl. brukas infinitiven, i NGL I 447, 
Sturi. II 76 prêt. part. Sistnämnda form är utan tvivel utgångs
punkten, och till grund därför ligger uttrycket set ja å skrå, som 
användes t.ex. i No. hom. 118: (jârtegnir) er nu eru â skrä settar; 
även i NGL I 104 (GulL 314). Jfr bokset ja, letrsetja. 

skrinleggja, nedlägga ett helgons kvarlevor i ett skrin. — Icel. sag. 
I 271 J)â skrinlagöi herra biskup helgan dóms hins ssela Mag
nus jarls meS veg ok pryöi 

I övrigt är endast p.p. belagt: ib. rad 32, Ann. 30, 26, 51: 20, 2Ef. 
10: 83, 18: 27. Participe! är bildat på ordfogningen leggja i skrin, 



t.ex. i Hkr. 428: Slöan lét M. k. leggja i skrin J>at helgan dóm 
Olafs konungs. — Det endast i Icel. sag. I 272 anträffade skrin-
lagning f. är säkert avlett av verbet. Jfr p.p. skrinsettr ovan s. 26. 

Fsv. skrinläggia, som är ganska rikligt belagt, t.ex. i Bu 54 (prêt, 
och p.p.), 55 (prêt.), Bil 660 (prêt.), 683 (inf.), har utan tvivel 
samma bildningssätt som det fvn. verbet. Så är fallet också med 
motsvarande fda. verb, som förekommer t.ex. i Mariager Legende 
— Haandskrift, s. 462 (prêt.). Se även Kalkar III 815 (ODS 19: 
893.) 

skriptbera, bekänna i skriftermål. — NGL III 254 svâ ok at J)eir 
skriptberi aliar sinar syndir ok misgeröir meö löran 

Övriga belägg äro: ib. (inf.), 300 (pr. konj.), 285 (pr.), 286 (pr. 
konj.), 254 f. (p.p.). Otvivelaktigt ha verbets infinitiv och dess 
finita former bildats efter p.p., som har rent adjektivisk funktion, 
t.ex. i NGL III 254: at hann skal J>â synd skriptborna einhueria 
aldri optar gera. Jfr också uskriptborna ib. 285. Participet har 
sammansatts på grundval av uttrycket til skripta bera, belagt t.ex. 
i No. hom. 127: Siöan at J)vi kom er hann skyldi til skripta bera 
sin mein ok saurlifi; ib. 102: Misverkar J>eirra allir ubœtar ok eigi 
til skripta bornir. 

skuldbinda, förplikta. — DN IV 581 (1390) skulbindum vér J)â 
pen til })at messuhald uppi halda 

Fritzner anför bara p.p., adj., vilket är rikligt belagt och kan 
betraktas som utgångspunkten. Bl uppför förutom inf. också p.p. 

skuldgefa, beskylla. — DN V 531 (1419) skuldgaf hann f>orleif ok 
prestinn ok sagöi at {>eir hçfôu tekit hans garn 

Ursprunget till verbbildningen bör sökas i p.p., belagt i DN IX 
267 (1436): â prófstefnu, sem A. sett haföi skuldgefnum 
manni. 

skuldskeyta, överföra skuldkrav på ngn annan. — GulL 55 (NGL 
I 29) ef hann skuldskeytir hânum viö annan man 

Stadgandet går igen i NGL I 259, II 162, IV 312; dessutom har 
ordet anträffats i Mk. 66 (prêt.) — Simplex skeyta »överlåta egen
domsrätt till jord» användes i överförd bemärkelse i uttrycket 
skeyta skuld, d.v.s. överlåta skuldkrav på ngn annan. Det före
kommer i en hs (av utg. benämnd Ff) av Landsl (NGL II 162) : 
skeytir hann J)â skuld. Texths har där skuldskeytir. 



Möjligt vore visserligen att på grundval av nämnda uttryck 
skuldskeyting f. tillkommit, anträffat endast som rubrik i L VIII 
21, Jb kb 23, vartill verbet skuldskeyta kunde uppfattas som en 
retrograd bildning. Men mycket tyder på att p.p. varit utgångs
punkt för ordbildningen (och att substantivet är avlett av skuld
skeyta). Rent principiellt bör man föredraga detta bildningssätt 
för ett av allt att döma ålderdomligt, från talspråket stammande 
ord. Att märka är att Gulatingslagen känner verbet, ej substantivet. 
Vidare är det högst troligt, att p.p. varit en vanlig form. Det kan 
nämnas, att Bl 745 anför särskilt p.p. skuldskeyttur (e-m) »stå
ende i skuld till ngn» och att Z saknar verbet men uppför p.p. 
»in debt to» (s. 406). 

spånbrjota, lida skeppsbrott. — Flat. III 560 (Annålar 1342) 
I Grindavik spänbraut Ogvaldsnesbuzsuna 

Verbet, som ej anträffats annorstädes, kan möjligen föras till
baka på p.p., för vilket uttrycket brjóta i spän, t.ex. i NGL II 278, 
282, ligger till grund. — Jfr nisl. spånbrotna. 

svirbeygja, böja nacken på. — SE I 398 Svirbeygt hefi ek nü f>ann 
er rikastr er meö Svium 

En hs av Snorres Edda (fragm. AM 1 e) har i st. f. svinbeygt 
(se om detta ord nedan s. 200 ff.) det ej annorstädes anträffade 
svirbeygt. (Se Edda Snorra Sturlusonar. Hafniae 1848. Tomus Pri
mus, p. 398, v.l. 11.) Grundvalen för denna nybildning är uttrycket 
beygja svira å e-m9 som användes t.ex. i Knytlingasaga kap. 38 
(Fm. XI 237) : beygt hefi ek svira â feitari bukum en f>u ert. Visser
ligen är materialet för knappt för säkra slutsatser, men det synes 
troligt, att komposition först skett i p.p. i predikativ funktion: 
hann varÖ svirbeygör »han blev kväst». 

taksetja, sätta i kvarstad. — NGL II 263 Ef maör taksetr rangliga 
Det finns åtskilliga belägg på verbet i samma källa, Den nyere 

Bylov: NGL II 263 (pr., inf.), 260 (inf.), 244 (inf.), samt i Rb. Prêt, 
part., som är rätt vanligt, t.ex. i NGL II 191 rad 6 o. 11, s. 192 rad 
15 o. 18, är den primära formen och går tillbaka på setja i tak. 

Fsv. taksätia är känt endast från VgL I (J) 9, 10, 12, 15, 17) och 
VgL II (J> 41, 44, 50, 52) samt Bj 40, sålunda en intressant överens
stämmelse mellan norskt och västgötskt lagspråk. Den till grund 
för participet liggande ordfogningen såtia i tak brukas i UL 
M 44: pr. 



Motsvarande ordbildning har skett även i fda. Verbet taksœttœ 
användes bl.a. i E Sj L III 22 (DGL V 274). 

pingbera, föra fram på tinget. — Thom. 335 âstundan konungsins 
er djup ok meinlig kristninni at hann laetr sér engvan veg lika 
utan pingbera hennar nidrbrot ok üansa 

I övrigt är endast p.p. pingborinn belagt. Det förekommer i för
bindelserna pingborit skot Grg. II 133, NGL IV 297, 299, pingborit 
mark ib. 295. En ordfogning, vartill participet bildats, är ej känd. 
Man kan emellertid med avseende på betydelse och relation mellan 
lederna jämföra verbet med fsv. garpbära sak ÖgL R 20, fgutn. 
biera sak i garp GL 17, samt fsv. byborin VgL II Fr 1. 

vapnsœkja, övervinna i strid.8 — Ridd. 95 Nü ef tveir riddarar her-
klseöast til bardaga ok mœtast, hvârr f>eirra hyggr {ш at vil-
dari sé, ef einn vâpnsœkir annan ok sigrar 

Ordet är eljest belagt endast i p.p. : ib. 95 rad 5 not 11, ib. 133; 
ib. 132 heter det t.ex.: at ek er at visu yfirkominn af Wessum bar
daga ok vapnsóttr af herra Valvent, — Participet, som sålunda bör 
vara utgångspunkten, har sitt ursprung i uttrycket seek ja med 
väpnum, som brukas bl.a. i Grett. 159: J>at skal sagt at J>ü hafir 
sonu âtt en eigi dœtr ef vér erum meö väpnum sóttir. 

vardveita, vårda, förvara, ansvara för m.m. — NGL I 383 f>â er sä 
utlaegr ok fé hans allt er lykli varöveitir 

Samma ordbildning förekommer såväl i fvn. som i fsv. och i 
gotti, dial. ; säkerligen är verbet ett av de äldsta av ordtypen. Därpå 
tyder också att det tidigt användes i överförd bemärkelse, t.ex. i 
Grg. I 131: ef maör tekr griö meö manni ok varöveitir >̂at ekki; 
No. hom. 13: hann varöveitir sik vandliga viö syndum. I fvn. är 
verbet det utan konkurrens vanligaste hithörande och har synner
ligen hög frekvens i alla stilarter. 

I de fsv. landskapslagarna användes verbet endast i VgL: I K 1, 
ib. J 13: pr, II K 1, ib. K 44, ib. U 6. Dessutom förekommer det i 
SR 15. I den fsv. litteraturen i övrigt har det anträffats blott i Lg 
1015. En starkare ställning har det säkerligen haft i talspråket. 
Enligt Rietz 793 brukas det i Kalmar län, Östergötland och på Got
land. 

8 Betr. betydelsen se Jón Thorkelsson, Anmserkninger til Joh. Fritzners 
Ordbog, s. 52. 



Grundvalen för ordbildningen är uttrycket veita vçrd} som an
vändes i de äldsta fornnorska lagarna (Frost L IV 10, GulL 43, 
57, 115, 117, 128, 276); en fsv. motsvarighet därtill har icke an
träffats. 

Det är av flera skäl knappast troligt, att verbet utgår från ett 
sammansatt substantiv. Emellertid må påpekas att det finns ett 
rätt vanligt hithörande ord, nämligen varöveizla f. (Nj., OH. 
Flóam., Sturi., Stj., Leif.), vilket även ingår som förled i komposita: 
vardveizlumaÖr Heil., Sturi., varÖveizlulauss adj. OH, Grâg. Varö
veizla torde visserligen på grund av betydelseförhållandena ej 
kunna betraktas som ett kompositum av varò- och veizla f., men 
det kunde vara ett syntheton till uttrycket veita vçrd. Dock synas 
belägg och frekvensförhållanden avgjort tala för att varöveita är 
äldre och substantivet avlett därav. F.ö. är att märka att i fsv. 
(och fgutn.) där verbet föreligger, motsvarande substantiv är 
okänt. Och ur principiell synpunkt är det ingalunda lockande att 
ansätta ett abstraktum som utgångspunkt för detta ålderdomliga 
verb, som utan tvivel uppkommit i folkligt språk. Det torde icke 
heller vara nödvändigt. 

Verbets tillblivelse ligger så långt tillbaka, att vi ej ens i de äldsta 
källorna få någon upplysning om förloppet; när ordet där använ
des, har det brukats i århundraden dessförinnan. Det behöver där
för knappast påpekas, att bildningssättet är ovisst. Emellertid synes 
det sannolikast, att komposition först skett i prêt. part. Visserligen 
måste erkännas att ordets form i de talrika beläggen icke tyda 
därpå: oftare än i p.p. har ordet belagts i infinitiv. Att det råder 
dominans för infinitiv, är emellertid ej ovanligt och säger oss 
ingenting om ett ords bildningssätt. Sedan ett ord väl kommit till, 
är det mycket naturligt, att det med tiden kommer att nyttjas i 
infinitiv eller i finita former. Trots detta kan sammansättning först 
ha kommit till stånd i p.p. I detta fall förefaller det troligt, att så 
varit förhållandet. Till veita vçrd »vakta, förvara, vårda» bildades 
sålunda ett sammansatt particip varöveittr, som brukades predika-
tivt, äldst kanske om föremål. I t.ex. Forns. Suörl. 79: 48 heter det 
om en ädelsten: { m  husi er hann er i varöveittr; i Kormaks saga 144 
om ett spjut: er Steinvçr haföi varöveitt; i Bp I 60 (Hungrvaka) : 
frâ peim er staöinn hafa varöveittan; i Heil I 480: til staöar sem 
f>inn heilagr dómr er varöveittr. Jfr vidare Bp I 59, Heil I 22, 442, 
Forns. Suörl. 54, 153. Till participet skapades sedan övriga former 



analogiskt. Efter hand vidgades ordets användning, såsom kan 
iakttagas i källskrifterna. 

vedsetja, sätta på spel; pantsätta. — Laxd. 32 {ю syniSk mér svâ, 
sem ]3eir menn muni veösetja bseöi sik ok fé  sitt, er J)eir veita 
âsjâ 

Sannolikt har sammansättning först skett i p.p., belagt t.ex. i 
Stj. 601 v.l. 8. Participet torde ha bildats till uttrycket setja i ved, 
som förekommer bl.a. i Mar. 89: Ek hefi J>itt likneski 1 veö sett; 
även i NGL I 403. 

Att fsv. vädhsätia likaledes har sin upprinnelse i participet, synes 
klart. Endast en finit form är belagd, nämligen i MEL Egn 7. 
Participet däremot är vanligt: VgL II J ind. 14, UL J 9: pr, Kp 7, 
Kk 14: 4, J 9: 1, SdmL J 7: pr, VmL MEL Egn 1: pr, KrL J 30: 1. 
Infinitiv förekommer i SdmL J 7, 9, MEL Egn 10, KrL J 30: 1. 
Ursprunget till participet torde vara ordfogningen sätia i vädh, 
som dock inte anträffats, eller sätia vådh UL, SdmL. — Substan
tivet vädhsätning, vars förekomst i lagarna är väl styrkt, torde 
vara avlett av vädhsätia. — Verbet föreligger även i da: Flensb. 
Stadsret 83. 

œttleiba, adoptera. — NGL II 84 Nu skal sä er mann aettleiöir ok 
sä er jättar arfi eöa QÖli ok sä er settleiddr er, ganga allir 
saman fyrir kirkjudyr ok halda allir â einni bók. ]эа skal sâ 
maela svâ er mann aettleiöir 

Ytterligare belägg äro t.ex. ib. 85 (se f.ö. gloss, till NGL), DN I 
253 (1338), DN V 169 (1344), .Ef. 87: 133. Fsv. ätlepa tillhör 
endast götalagarnas ordskatt. Det förekommer i VgL I A 23 (pres., 
prêt.), ib. R 3: 2 (inf.), VgL II A 32 (pres.), ÖgL Ä 20: 1 (p.p., inf., 
prêt.), ind. (pres.), 25: pr (p.p.). 

Det är rimligast antaga, att detta av allt att döma relativt gamla, 
talspråkliga verb närmast utgår från p.p., bildat till uttrycket fvn. 
leida i cett, som brukas t.ex. i GulL 58 (NGL I 31), FrostL XI: 1 
(NGL I 208 f.). Motsvarande fsv. ordfogning har ej anträffats, väl 
beroende på att den blev överflödig, sedan ätlepa bildats, vilket 
kan ha skett ganska tidigt. Det sätt, varpå verbet nyttjas i göta
lagarna, vittnar om att ätlepa sedan länge var ett välkänt förtroget 
ord; av beläggen framgår att det obesvärat användes som predi-
katsverb i pres. och prêt. 



Man vågar emellertid knappast tillskriva ordbildningen i fråga 
alltför hög ålder: i GulL och FrostL brukas endast förbindelsen 
leida i œtt, aldrig œttleida. Detta behöver visserligen ej tolkas så, 
att cettleida ej fanns till, då dessa lagar nedskrevos, men förhållan
det vittnar kanske om att nybildningen ännu var så färsk, att man 
undvek den i skriftspråket. 

I de nämnda fno. lagarna förekommer œttleiding f., i FrostL 
även œttleidingr т . ,  vilka nomina teoretiskt sett skulle kunna vara 
utgångspunkten för cettleida9 som då måste uppfattas som en retro-
gradering. Hypotesen kunde anses rimlig, eftersom cettleida ej bru
kas i FrostL och GulL utan först i Landslagen; substantiven äro så
lunda tidigare belagda. Emellertid bör man nog ej tillmäta detta 
förhållande så stor vikt. Verbet torde som sagt ha funnits till, även 
om man i de äldsta lagarna föredrog den vanliga ordfogningen, 
kanske därför att nybildningen verkade alltför djärv, vilket ett 
nomen som œttleiôing ej gjorde. Det är tänkbart, att andra skäl av 
stilistisk art förelågo. Tilläggas kan att även Landslagen ett par 
ggr använder leiöa i cett jämte cettleida. Sannolikast är att œttlei
ôing och œttleidingr avletts av œttleida. Det bör anmärkas, att i 
fsv. saknas varje spår av motsvarande nomina. 

B. Fornsvenska verb. 

Jfr övan om  bansätia, s. 86 f., bönhöraf s. 88, hupstrykaf s. 
92 f., korsfästa, s. 95 ff., matboci, s. 99, muldsköta, s. 99, pant-
sätia, s. 100, radhlåggia, s. 101, rantaka, s. 101, skrinlåggia, s. 102, 
taksåtia, s. 104, varpveta, s. 105 f., väpsätia, s. 107, ätlepa, s. 107 f. 

bakbinda, bakbinda, binda händerna tillsamman på ryggen. — 
Bo 198 the snödha iudharna bakbundo sidhan varn 
herra som en rövara 

Belägget är veterligen det enda med finit form. Sdw redovisar 
dessutom en infinitiv men f.ö. blott belägg med p.p., t.ex. Bu 521. 
I lagarna förekommer verbet bara i inf., nämligen en gång i KrL 
Tj 9: 1. Det står utom allt tvivel, att man i p.p., som är rätt van
ligt, bör söka utgångspunkten, och att participet bildats till ut
trycket binda a bak. Detta användes t.ex. i VgL I p 3: pr: bindi 
{>juf a bak. Participet har till en början uteslutande haft adjekti-
visk funktion och nyttjats som attribut eller predikativ, så t.ex. i 



Во 189: »bakbundin ok kapolös». Till participet har sedan ana-
logiskt bildats verbala former. Verbets bildningssätt synes oom
tvistligt med hänsyn till participets relativt höga frekvens; beak-
tansvärd är också pass. inf. i KrL. Även i nsv. är p.p. mest 
använt; SAOB B 108 tillfogar: »i synnerhet i p.pf.» 

Samma ordbildning har skett i danskan. I t.ex. Flensborgs Stads-
ret 112 brukas den fria förbindelsen bindœ a bak} ib. 114 p.p. bak 
bundsen, i Haderslev byr. 23 infinitiven. Jfr även Kalkar I 90, V 55, 
ODS 1:1024. 

barklöpa, avbarka. — SdmL B 16 pr. le^e til fanga mans sins eller 
til stums ok stubba J)är han bark löpte af 

Verbet hör hemma uteslutande i lagarna. I SdmL förekommer 
det ytterligare två ggr a. st. (p.p.)> vidare i MEL och KrL. Ordet 
kunde möjligen utgå från barklöpa f., som användes i UL, VmL 
och landslagarna. SdmL känner icke detta substantiv utan nyttjar 
barkalöpning f. I MEL förekommer också barklöpan f. En gransk
ning av dessa substantiv gör troligt, att de kunde vara komposita, 
dock icke av vanligt slag (efterlederna äro icke kända som simplex 
i den aktuella betydelsen) utan syntetiska sammansättningar till 
ett verbuttryck. Ett dylikt har icke kunnat beläggas i fsv. mèn har 
säkerligen funnits, ty motsvarande uttryck användes i fvn., t.ex. i 
Flat. II 257 : hleypti af trjâm berki svâ at hvârt saei frâ QÖru. Det 
torde därför vara tänkbart, att något av de nämnda substantiven, 
framför allt barklöpa f., kunde vara utgångspunkt för nybild
ningen. Eftersom verbet är folkligt, talspråkligt, är det emellertid 
föga lockande att ansätta en dylik abstraktbildning som grundord. 
Även bortsett från verbets talspråkliga karaktär finns det skäl att 
i stället tilltro p.p. denna roll. En ordförbindelse löpa bark, till vil
ken p.p. bildats, är som sagt icke känd i fsv. men trolig (jfr också 
löpa näver) ; man finner vidare i SdmL två belägg med p.p. I ett av 
dem står ordet predikativt: {>e sama VI menn vitin huru manga 
ekar barklöpte äru, SdmL B 16 pr. Även om man sålunda inte kan 
utesluta möjligheten att komposition först kommit till stånd i 
ordet barklöpa f., och att verbet bildats till detta, synes det något 
sannolikare, att nybildningen har p.p. att tacka för sin tillkomst, 
liksom fallet ofta är, när det gäller folkliga ord. 
botrådha, låta laga; råda bot på. — KrL B 3: 5 not 7 (hs L) böte 

X mark then som brona atte botrådha 



Tydligen ett sent medeltidsord. Texths av KrL har i st. f. bot-
rådha »waarda»; det förra finns i hs L (»ej före 1474»). Nybild
ningen förekommer vidare två ggr i VKJ 240 (c. 1500), 241 (1480), 
båda infinitiv, dessutom sannolikt i Troj 197: ho är then läkare 
mig kan thetta bod rada, samt i Bil 301, p.p. Bildningssättet är ej 
fullt klart, men troligen har sammansättning skett först i p.p., som 
bildats till uttrycket radha bot a, UL Kk 14:8, Sami 34:280, 
KS 82; på sistnämnda ställe heter det: må thet bätras ok bot å 
rådhas. Man kan lätt tänka sig, att p.p. uppkommit ur en dylik 
sats. Jfr Bil 301: hanum gat engin bot radhit. I GR 6: 57 (1529) 
föreligger en pass, inf., vilket i någon mån talar för antagandet, 
att nybildningen närmast går tillbaka på p.p.; steget mellan p.p. 
och pass. inf. är kort. 

butnfrysa, bottenfrysa. — PM Skr 363 vatnit kan eigh butnfrysa 
um vintren 

Säkerligen bör man ansätta p.p. som utgångspunkt, ehuru denna 
form ej är belagd i fsv. I nsv. är utan tvivel p.p. den brukligaste 
formen. Participet kan ha bildats till ett verbuttryck som t.ex. 
frysa i butn. — För antagandet talar participformen i danskan, 
bundefresseri, Kalkar I 260. Samma ordbildning har skett i nors
kan: Ross uppför botnfrjosa. 

domföra, hänskjuta till någons dom. — SdmL K 19 Alla staf>i f>är 
biskuper vill eigh bondum rät göra, domförin böndir sik undir 
konung sin 

Verbet föreligger också i UL p 13 (inf.) och i UL K 20 (pr. konj.) ; 
det senare i en sen hs. I VmL f)g 5: 2 användes föra dom (a man) 
i betydelsen »anklaga, draga inför rätta»: Sigher bondin J)ät at 
eigh är lagha domber a han forbir; även VgL II J> 58. Det synes 
troligt, att uttrycket föra dom a är den första grundvalen för ny
bildningen. Till en sats som »domber är a han forbir» kan när
mast p.p. domförpir ha bildats, varefter infinitiven och finita for
mer skapats analogiskt. Ett stöd för denna uppfattning finner man 
i SAOB D 1916, som (utom den föråldrade bet. »föra rättsförhand
lingar», blott i pres. part.) anför bet. »draga inför rätta» och an
märker »anträffadt bl. i pass.» samt ger belägget »Lagligen Dom
förde». 

eterblanda, blanda med gift, orena, besmitta. — MD 187 alt vädhrit 
illa eterblanda 



Samtliga övriga belägg uppvisa p.p., inalles åtta. Det kan inte 
råda tvivel om att infinitiven bildats analogiskt efter participet, 
icke blott därför att detta har så hög frekvens utan även därför att 
det är relativt tidigt styrkt, bl.a. i Bu 490. Det finns vid verbets 
sida en rad nomina, men dessa kunna knappast ha varit utgångs
punkt för verbbildningen: eterbiand n. »giftblandning» MD (S) 
223, eterblandan f. »tillblandning av gift» MB 2: 362, eterblandare 
m. »giftblandare» MB 2: 366, 369. Substantiven äro som synes dels 
ovanliga, dels av allt att döma yngre än p.p. Vad dettas bildnings-
sätt beträffar, bör man sannolikt icke söka efter en ordfogning, 
vartill det kunde ha bildats, ty troligen har det skapats analogiskt 
efter en stor grupp komposita med substantivisk förled och blan-
dadher till efterled. Se Sdw art. blanda. — I fvn. föreligger p.p. 
eitrblandinn, dessutom flera andra sammansatta particip med 
eitr som förled. 

flatfara sik, flytta till ngn för att mot avstående av sin egendom av 
honom åtnjuta underhåll. — VgL II Add. 11: 10 Vil nokor 
flatfaras £>a skal a t>ingi laghbiu^as arvum sinum. ängin ma 
sik ok enom af arvum flatfara 

Ordet brukas också i SD NS 2: 490 (1412). Grundvalen för ord
bildningen är uttrycket fara a flat, brukat t.ex. i VgL I J 3:1:  
Eigh skal a flat fara num vili. Sannolikt bildades till detta uttryck 
p.p. flatfarin, varefter övriga verbformer skapades analogiskt. Jfr 
fvn. fletgenginn, adj., »som har fledfert sig», bildat till ordfog-
ningen ganga å flet. Om fda. flœtfœrœ se s. 136. 
fripsökia, vid domstol tilltala den brottslige, så att han kan bli 

dömd fredlös. — ÖgL Dr 3: pr J)a ma drapara ennät f>ing 
stämna ok a första fùngi frif>sökia hann 

Verbet användes också i samma lag Vaf> ind. 6 (inf.). I ÖgL G 
6: 1 brukas det uttryck, som nybildningen ytterst går tillbaka på, 
nämligen sökia frip mans af honom. Hur sammansättning skett, är 
dunkelt; möjligen är p.p. utgångspunkten. 

garpbära, föra till ngns gård eller hem. — ÖgL R 20 Nu giver man 
döfmm sak: ]эа skal han vita me}) epe fiughurtan manna at 
han garj)bar hanum ]эа sak mej) stämdu fringe qvikkum ok 
qvif>a fullum 

Ursprunget till denna ordbildning är förmodligen uttrycket bära 
sak i garp, som visserligen icke anträffats i fsv. I GL 17 finns 



emellertid ett stadgande om oxe, som »bierir manni sak i gar£>», 
d.v.s. »medför böter för sin egare», om han vållar någons död. 
Man kan antaga, att till detta uttryck bildades p.p. garpburin, som 
sedan givit upphov till garpbära och dettas finita former. En med 
garpburin troligen jämförlig bildning är byborin i VgL II Fr 1: 
Varier maj>er Ьафег ok friger a brutin, är J)ät skärskutat ok 
byborit . 

giäldgiälda, lämna såsom betalning; mot betalning överlåta. — 
Svartb 212 (1397) vi havom giäldgullit nio marka 
skatta iordh i biornaby 

Ordet föreligger i fsv. endast i p.p. Schlyter anför endast adjek
tivet gidldguldin »lämnad i betalning», som användes t.ex. i ut
trycket giåldguldit fä VgL II Add. 2:6. Sammansättningen av detta 
adjektiv bör ha skett på grundval av ordfogningen giålda giäld 
MB 1: 312, varefter ordet fått verbal funktion. 

golflåggia, förse med golv. — GU G 20, s. 419 pauimentare golf-
läggia 

Ordet skrives »golff läggia», men det kan som tidigare påpekats 
(s. 27), icke råda tvivel om att här föreligger ordenhet. P.p., som 
också förekommer i samma källa, a.st., är säkerligen utgångs
punkten. SAOB uppger, att ordet brukas i synnerhet i p.pf. och så
som verbalsubstantiv. Som språkprov ges: »Terrassen var golv-
lagd med blått och vitt tegel.» (Selma Lagerlöf, Antikrists mirak-
ler 38.) Jfr Kalkar II 102: »Gulvlagt, to. belagt med fliser. Moth.» 

grundläggia, grundlägga, grunda, skapa. — JMÖ 26 Herranom 
gudhi tilhörer hafit ok han giordhe thet ok hans händer 
grundlagdhe iordhena 

Sannolikt har sammansättning först skett i p.p., som bildats till 
uttrycket läggia grund BK 198. 

handfa, lämna i (ngns) händer, överlämna (ss pant el. till för
var o.d.). — SD 5: 208 betaladhe ok handfik oss atta thusand 
lödhog mark purt silf 

Citatet ger den enda belagda finita formen. I A Tb 2: 10 (1473) 
finns p.p. använt som attribut i förbindelsen handfangit gods. 
Denna form torde ha varit vanligare, än ordboksmaterialet låter 
förmoda; SAOB uppger, att p.pf. numera är den enda brukliga 
formen, i uttryck som handfången pant o.d. Utan tvivel bör p.p. 



ansättas som utgångspunkten. Participet har bildats till ett ut
tryck som fa i hand el. fa i händer9 det sista t.ex. i RK 1: 2014. — 
Fritzner anför handfå, men endast p.p. är belagt i fvn.: Yövarri 
postuligri tign er handfengit vald â himni ok ioröu, Thom 449. 
Jfr få e-m e-t i hendr. Se även Kalkar II 146 art. Håndfange med 
belägg i p.p. (1590.) 

handganga, underkasta sig. — RK 2: 9203 nar almoghen honom 
mäst handganga 

Finit form av verbet finns också i PM 33 (pres.). Övriga citat 
hos Sdw äro hämtade ur den senare diplomlitteraturen. Säkerligen 
bör man utgå från p.p. handgangin »undergiven, underdånig», 
t.ex. i Bir 4: 359: almoghen thär honom är undirgivin ok hand
gangin. Ursprunget till p.p. är nog ordfogningen ganga enom a 
hand Al, RK 1 m.fl., som förekommer jämsides med ganga til 
handa och ganga a händer. Jfr t.ex. JP 77: kristin man thär gudhi 
är a hand gangin. — I fvn. föreligger endast adjektivet handgen-
ginn. Kalkar II 147 uppger en inf. (1538) och p.p. — Det ovanliga 
och av allt att döma sena handganger m. »underkastelse» MP 5: 28 
(även i da. enligt Kalkar a.st.) frestar en knappt att betvivla hypo
tesen, att p.p. varit utgångspunkten. 

hardragha, hårdraga, draga i håret. — Bir 2: 186 somlike har-
drogho han 

I lagarna förekommer verbet blott i MESt S VI 12 n. 17. Texths 
använder uttrycket dragher i haar; några hs ha i st. hardragher. 
Sdw ger belägg ur MP 2: 199, ST 172, SO 26, 69. Suppl. tillägger 
Mecht 191, A Tb 1: 208, 242, 335 samt ger följande belägg på har-
draghas »draga varandra i håret»: Prosadikter 257, A Tb 2:28, 
107, 175, S Tb 3: 94.9 

Det är icke lätt att i detta fall klarlägga förloppet vid ordbild
ningen. Den enda säkra är, att uttrycket dragha i har ligger till 
grund. Det förekommer utom i Stadslagen även t.ex. i SO 8 och 
A Tb 1: 64, 156. Frågan är, hur sammansättning kommit till stånd. 
Har det skett först i p.p. eller i hardragh п.? Detta substantiv är 
rätt vanligt. Det användes i Bj, MESt, SO och har hög frekvens i 
A Tb. Mycket talar för att det kunde vara utgångspunkten, såsom 
E. Noreen gör gällande i MASO 3: 16. Denne hävdar, att hardragha 

9 Kalkar II 333 anför belägg på  hårdrage från 1544, 1566. 



avletts av hardragh och betvivlar riktigheten av SAOB:s uppgift, 
att hårdrag skulle vara verbalabstraktum till hårdraga. 

Det är emellertid ingalunda självklart, att det förhåller sig så, 
som Noreen menar. Till en början kan konstateras, att beläggen ej 
ge klara upplysningar om de båda ordens relationer. Det är sant, 
att substantivet har hög frekvens. Det torde vara vanligare, än 
ordböckerna ge vid handen; i A Tb 1—3 har jag antecknat ett 
drygt 50-tal belägg. Verbet har åtminstone i A Tb lägre frekvens; 
ett knappt 20-tal belägg har jag funnit i del 1—3. Men även verbet 
kan sägas ha varit vanligt. I S Tb brukas verbet t.ex. i 1: 12, 14, 44, 
82, 88 (2), ib. 2: 14 (2), 31 f., substantivet i 1: 64, ib. 2: 35, 358 (2), 
365. Av frekvensförhållandena kan man sålunda ej sluta sig till 
att substantivet är upphovet till verbet. Icke heller av beläggens 
ålder kan man draga bestämda slutsatser. Visserligen har substan
tivet starkt fotfäste redan i lagarna; det är en lagterm, stundom 
samordnad med »pust». Men som tidigare påpekats, förekommer 
även verbet där. 

Det torde vara skäl att undersöka, om verbet bildats på annat 
sätt än genom avledning av hardragh. Såsom nyss framhölls, finns 
det ett annat alternativ (som Noreen icke diskuterar), nämligen att 
p.p. givit impulsen. Formen hardraghin har visserligen anträffats 
endast i två fall, MP 2: 199, ST 172, men det kan ifrågasättas, om 
den icke varit mycket vanlig. Man bör kanske icke fästa stort av
seende vid att nsv. hårdragen (i bildlig betydelse) torde vara den 
enda form, som har livskraft, men helt betydelselöst är förhål
landet icke. Mer vägande är en hänvisning till verbets stilistiska 
karaktär : hardragha hör sannolikt ursprungligen hemma i tal
språket; det är troligen ett folkligt ord. (Intressant i detta samman
hang är att Rietz anför två synonymer till hårdraga, nämligen hår
fila (S. Sk.) och hårröskas (Kl.). Tilltaget att hårdragas var som 
bekant mycket gouterat under medeltiden och även senare. Att 
hårdragningen var en viktig ingrediens i många slagsmål, finner 
man talrika belägg för i tänkeböckerna. De många notiserna i 
A Tb om hårdragning vittna om att denna var ett alldagligt inslag 
i gatubilden. Man ser ju också, hur lagar och skråordningar finna 
det nödvändigt att stadga straff för dylika övergrepp. Utan tvivel 
bedrevs hårdragandet särskilt bland de bredare folklagren, av bön
der och hantverkare — deras kvinnor ej att förglömma. Det språk
liga uttrycket för förehavandet var säkerligen från början dragha 



i har (it). Är det troligt, att till denna fras först bildades ett ord som 
hardragh п.? Knappast. Det är svårt inse behovet av ett dylikt ord 
i talspråket. Man frågar sig, hur det skulle kunna användas, då 
någon återgav ett förlopp och ville nämna den som var objekt för 
verbhandlingen. Som nedan påpekas, använde skrivaren i A Tb 
i så fall omskrivningar av rätt klumpig art. Det synes uteslutet, att 
man i ledigt talspråk nyttjade dylika. Säkerligen vågar man an
taga, att substantivet icke hade någon funktion att fylla i talsprå
ket. Det är vida troligare, att p.p. hardraghin kom tidigare till 
stånd än hardragh. Den sannolika utvecklingen kan illustreras 
med följande satser: »hon drogh honom i harit» — »han vardh 
hardraghin» — »hon hardrogh honom». Har har drag ha kommit 
till på detta sätt, så har det många likar. Som tidigare framhållits, 
s. 85, är det nämligen obestridligt, att de fornnordiska verb av 
ordtypen, som brukas i stilarter, vilka stå talspråket nära, t.ex. 
lagarnas språk, ofta ha p.p. att tacka för sin tillkomst. I det före
gående har också understrukits, att vissa sammansättningar gärna 
eller uteslutande brukas i p.p., bl.a. sådana som beteckna, att per
son åsamkats skada eller utsatts för våld av någon art, t.ex. ben-
brutin, hulhuggin. Ett ord som hardraghin skulle ansluta sig rätt 
väl till denna grupp. 

Det framgår av vad som här anförts, att större betydelse sanno
likt ej bör tillmätas det faktum, att participet icke så ofta anträf
fats i skrift. Eftersom ordet troligen flitigt brukats i talspråk, ge 
ordböckerna måhända ej den riktiga bilden av ordets förekomst. 
Vidare bör man ej överdriva vikten av att hardragh å andra sidan 
är tämligen vanligt t.ex. i tänkeböckerna. Man kan misstänka, att 
ordets höga frekvens där endast vittnar om att ordet passar ut
märkt i den ganska schablonartade protokollstil, som ställvis ut
märker tänkeböckerna. 

När jag vill beteckna hardragha som ursprungligen talspråkligt, 
däremot hardragh som skriftspråkligt, så är det icke fråga om en 
ren konstruktion, utan jag grundar min uppfattning på iakttagel
ser om ordens förekomst i A Tb. Man finner, att substantivet där i 
regel brukas i uttrycket »N.N. saker VI mark för hardragh», t.ex. i 
1: 382, 2: 6, 20. Ofta är det samordnat med »pust», t.ex. i 1: 99, 
281, 3: 296, eller nämnes samtidigt med »knifdragh», t.ex. i 2: 17. 
Självfallet var det mycket bekvämt att gripa till ett dylikt stereo
typt uttryck, när anteckning om domen skulle göras. I sådana 



situationer kom en abstraktbildning som hardragh väl till pass 
(liksom knifdragh, dura brot, armstiung). Det är uppenbart, att 
ordets användbarhet är tämligen begränsad. Substantivet lämpar 
sig väl i en domsanteckning (eller som rubrik i en lag) men före
kommer ytterst sällan i naturligt satssammanhang. Man märker 
t.ex., hur skrivaren broltas med språket, om han (samtidigt som 
han släpar med stereotypen hardragh) önskar uppge namnet på 
den hårdragne. Oftast utelämnas detta, t.ex. i 2:6,  17, 28, 40, 51, 
75, 79, vilket nog vittnar om skrivarens bekymmer med stilise
ringen. Och när det utsättes, frapperas man av stilens otymplighet. 
Om skrivaren envisas med att använda schablonen hardragh, 
tvingas han naturligtvis till rena nödfallsåtgärder. Vanligen till-
gripes omskrivning med göra, t.ex. »hordragh som hon giordhe 
stokholms hwstrwne», 2: 180; även 2: 181, 190, 223, 240, 265 m.fl. 
Någon enstaka gång kan det rent av heta: »eth hardragh som hans 
hwstrw hardrogh hans garps hwstrw», 1: 291. Detta är förkonstlat 
språk. Man är långt borta från det talade språkets naturlighet, som 
däremot möter oss i satser som följande: »for thet ath han drog 
magus hakonson i harid», 1: 156, eller: »for thet han hardrogh 
ingewal byaswen», 1: 208. Så snart framställningen är levande och 
konkret, brukas ej hardragh utan hardragha eller ordfogningen 
dragha i harit eller fa i harit. Så är fallet, t.ex. då ett vittnesmål 
om ett slagsmål med hårdragning återgives, såsom i 1: 241 f., där 
det bl.a. heter: »vitnadhe at hornlekare sonin hardrogh 
nigilz birgirson ok olaf person och the hanom», eller 2: 107: 
»vitnadhe the ath the waro saman och hardrogos». Men då domen 
registreras i en kort notis, nyttjas som sagt oftast substantivet. 
Man må jämföra vittnesberättelsen i 2:175, 179 med utslaget s. 180. 

På liknande sätt förhåller det sig med bruket av knifdragh n. 
och dragha knif. I t.ex. A Tb 1: 95 refereras först ett vittnesmål, 
vari uttrycken fa i harit och dragha knif användas, varefter bötes-
summan för de bägge förseelserna noteras: »Jtem finnin wart 
sakir Vi mark for hardragit ok Vi mark for knifwadragit». Ana
logt användas armstiung n. (ordet finns ej i Sdw el. Suppl.) och 
stinga i armen, 1: 11, samt dura brot n. och bryta dyr, 3: 50. 

Som sammanfattning skulle jag vilja framhålla, att Noreens 
åsikt givetvis icke kan vederläggas; det är möjligt, att hardragha 
avletts av hardragh. Det tycks mig emellertid, som om starkare 
skäl talade för åsikten, att komposition först kommit till stånd i 



p.p. och att finita former på vanligt sätt analogiskt skapats efter 
participet. 

har màggia, reta till vrede. — KS 59 (147, 65) \>y at var{>a quinnu 
forsmaJ)a, J>a lukka \>e ok raf>a ok harmäggia sina husbönder 
til mängt, £>ät kunungi ma koma til genvär^u 

Citatet innehåller det enda fsv. belägget. (Jfr SAOB H 455, 
Dahlgren 363.) Bildningssättet är dunkelt, eftersom ledtrådar sak
nas. Man finner emellertid äggia i bet. »egga till, ingiva, fram
kalla» konstruerat med sakens ackusativ, t.ex. i Bir 1:4: thy at han 
ond thing äggiar ok radhir. Något uttryck äggia harm är ej känt i fsv. 
men har möjligen funnits. Komposition kan i så fall ha skett i p.p., 
»retad till vrede, förbittrad», varefter de verbala formerna tillkom
mit analogiskt. Ett annat alternativ innebär, att participet bildats i 
anslutning till det rätt vanliga, synonyma adj. harmslaghin »träf
fad av harm, förbittrad», som användes bl.a. i samma skrift, KS 30 
(75, 32). 

hedherhalda, 1) hålla till heder (för ngn), fira till ära 2) hedra. — 
1) Bil 119 hon skulde hedherhaldas sancto petro 2) JM Ps 538 
mykit mera är tilbörlikit, at ärligasta iungfru maria skuli 
hedherhaldas af oss 

I bet. 1) är verbet f.ö. icke känt, medan det i bet. 2) är rätt van
ligt: JM Ps 538 (pass, inf.), 270 (pr.p.), Bo 5, 95 (p.p.) - Ursprunget 
till verbbildningen är uttrycket halda i hedher, som användes t.ex. 
i PK 226. Därtill bildades först p.p., tidigast använt som adjektiv 
med bet. »ansedd», t.ex. i MP 5: 116: mangir hedherhaldin man. 
Till participet bildades sedan den pass. inf. Även verbet i bet. 1) 
torde utgå från p.p., bildat till en ordfogning som halda til hedher 
el. d. 

hiärtstinga, sticka i el. mot hjärtat. — A Tb 1: 272 (1467) iak skyi
lar honom som försth slo hanom i hofwudit och swa hanom 
niels iönsson som fulfolde ok hiärtstak hanom 

Man kan instämma med E. Noreen i MASO 3: 16, då han anser 
det omöjligt att bestämt avgöra, om verbet är bildat till hicirt-
stungin eller till *hiärtstiunger m.; det kunde emellertid tilläggas, 
att även *hiärtstiung n. är tänkbart som grundord. 

Å ena sidan finns det skäl, som tala för att verbet avletts av något 
bland dessa substantiv. Visserligen är intetdera belagt i fsv. men 



väl i nsv., nämligen hjärtstyng (i bildlig bemärkelse) hos Jesper 
Swedberg (SAOB H 1084). Beaktansvärt är att då i A Tb den dräp
tes skador uppräknas, det bl.a. heter: »eth sting vndir skulronne 
moth hiärtat». 

Å andra sidan är det värt påpeka, att nybildningen hiärtstak här 
användes i talspråk. Referatet i tänkeboken av den efterlämnade 
hustruns anklagelser mot dråparna ger intryck av att nära an
sluta sig till den muntliga framställningen. Det finns sålunda an
ledning att karakterisera verbet som talspråkligt, folkligt. (Det 
förtjänar nämnas, att motsvarande verb brukas även i norska 
folkmål. Aasen anför nämligen hjartestinga »draebe (Dyr) ved et 
Stik i Hjertet».) Den misstanken ligger då nära till hands, att ur
sprunget har varit p.p. Partieipet har visserligen icke anträffats i 
fsv., men detta utesluter icke, att ordet kan ha varit rätt vanligt, 
främst i talspråk. I viss mån stödes hypotesen av förhållandena i 
danskan, där p.p. finns belagt men ingen annan verbform. Kalkar 
V 456 meddelar citatet: »den greffue v. G. vaar hiertstucken oc 
ihielslagen» (1618). 

hughfallas, behaga, tilltala. — Troj 44 thy kan eigh hans bön mik 
hughfallas 

Verbet användes också i Troj 6 (pres.), liksom i nsv., ehuru 
det nu torde vara obrukligt. — Ytterst bör väl ordet gå tillbaka på 
ett uttryck fallas i hugh el.d. med bet. »behaga, tilltala», vartill 
p.p. hughf allen »tilltalad» först bildats. SAOB anmärker, a.st., om 
deponens håg fallas, att det brukats »äv. i p.pf. i mer eller mindre 
adjektivisk användning» och ger ett par belägg därpå från GIR 
1: 262 (1524) och Wingård 2: 74 (1821). 

hughsvala, hugsvala, vederkvicka. — Ansg 87 (SFSS 121) tha vilde 
kännesvenen giärna hughsvala han i sinom drövilsom 

Troligen ha vi här att göra med en ordbildning, som har tillkom
mit på östnordiskt område; den har ej anträffats i fornvästnor-
diskan. (Om nisl. hugsvala se Bl.) Verbet tycks ha varit betydligt 
vanligare i fsv. än i fda. Kalkar II 86 ger sålunda endast två be
lägg på husvalœ, nämligen Kristi Efterfolg. 107, Rom. Digtn. III 54; 
det förekommer emellertid även i Mariager Legende-Haandskrift 
på några ställen, t.ex. s. 109, 165, 169, 384, 396, 411, 420, 422. Det 
fsv. verbet däremot kan betecknas som mycket vanligt. (Se Sdw.) 
Naturligt nog tillhör det (liksom det da. verbet) det religiösa ord



förrådet, ehuru icke det äldsta skiktet. Givetvis frågar man sig, 
om fsv. hughsvala och fda. husvalœ ha tillkommit oberoende av 
varandra. Så synes ej vara fallet: den avsevärda skillnaden i fre
kvens tyder på att ordbildningen har sin utgångspunkt i Sverige. 

Då man studerar verbets förekomst i de bevarade källskrifterna, 
får man intrycket av att det är fråga om ett ord, som snabbt fått 
stor spridning; givetvis var det mycket användbart i uppbyggelse-
verken. Särskilt hög frekvens har det i Vadstenalitteraturen. I syn
nerhet Jöns Budde har favoriserat det: det förekommer sålunda i 
Judiths bok (MB 2: 149, 154), Esters bok (ib. 202), Ruths bok (ib. 
209, 214), Lucidarius (Sv Kyrkobr 151), Själens kloster (LfK 
87, 88), Suso (s. 21, 41, 172, 177) etc. (Budde brukar påfallande 
gärna ej blott verbet utan även därtill hörande nomina. På blott 
drygt en sida i Själens kloster, LfK 87, 88, användes verbet hugh
svala 7 ggr, hughsvalilse 4 ggr, hugsvalan 9 ggr, hughsvalare 
1 gång.) Verbet har utan tvivel funnits före Buddes tid (Sdw ger 
belägg bl.a. ur Legenden om Gregorius av Armenien, s. 288, vilken 
översättning uppges ha tillkommit i slutet av 1300-talet; hs från 
omkring 1420), men det är troligt, att ingen betytt mer för ordets 
spridning än Budde. (Det förefaller möjligt, att man genom en mer 
omfattande excerpering, än jag här kunnat företaga, skulle förmå 
uppspåra verbets upphovsman; att verbet är en individuell ska
pelse, synes ganska troligt.) 

Frågan om verbets bildningssätt är svår ätt besvara. Erik Noreen 
(den ende som uttalat sig därom) påpekar i MASO 3: 16, att flera 
utgångspunkter äro möjliga. Uppenbarligen tar han för givet, att 
verbet måste härledas från ett nomen. Vid verbets sida stå näm
ligen åtskilliga substantiv: hughsval n. (?), hughsvalan f., hugh
svalare m., hughsvali m., hughsvalilse f. och n.pl., hughsvalirska f. 
Fastän det kan betvivlas, att verbet utgår från något av dessa ord, 
är det skäl att undersöka denna möjlighet. 

Man gör då den iakttagelsen, att av de nämnda substantivens 
efterleder endast svali m. är belagt som simplex, varav följer, att 
i varje fall hughsvali m. kunde vara en sammansättning av vanlig 
typ. Sdw anför visserligen endast ett belägg därpå, RK 3: 1921, och 
tillfogar: »kan föras till hughsval». Men enl. Suppl. är ordet säkert 
styrkt; där anföras två belägg: STb 5:354 (1522), ib. 357 (d:o). 
Det kan tilläggas, att SAOB ger belägg från år 1558 och 1572 på 
hug svale m. Som redan nämnts, brukas svali m. »svalka» som 



simplex. Det är ett vanligt ord, belagt t.ex. i Bu 416, ib. 494, Bil 
831, ib. 449, Bir 1: 273, även brukat i bildlig bemärkelse, t.ex. i 
Bu 142. Av intresse i sammanhanget är att det ingår som efterled i 
en med hughsvali jämförlig bildning, nämligen sorgha svali m. 
»svalka el. vederkvickelse i sorg», Bil 347. 

Rent teoretiskt är det ej uteslutet, att hughsvali m. är ett regel
rätt kompositum och att verbet hughsvala är en retrogradering 
därtill. Om det förhölle sig på detta sätt, skulle ordbildningen så
lunda ha skett enligt schemat svali m.: svala v. = hughsvali m.: X. 

Man måste emellertid betvivla riktigheten av denna hypotes: 
det är ej rimligt att härleda ett vanligt verb ur ett av allt att döma 
ovanligt substantiv, som därtill är sent belagt. 

Vad de övriga, nyss nämnda substantiven beträffar, finnas som 
sagt ej resp. efterleder belagda i självständigt bruk. Bör man an
taga, att detta beror på en tillfällighet? Det är givetvis möjligt men 
tycks mig föga sannolikt. De åsyftade substantiven torde därför ej  
vara komposita i egentlig mening. Visserligen kunde de uppfattas 
som direkt bildade till svala hugh, men det är anmärkningsvärt, 
att detta uttryck aldrig anträffats. Troligen har det aldrig använts. 
Ty med hänsyn till att verbet hughsvala och nämnda substantiv 
äro båda vanliga och relativt sent tillkomna, borde uttrycket i 
fråga någon gång ha belagts, om det någonsin brukats. Jag är 
m.a.o. böjd för att betrakta dessa nomina som avledda av verbet, 
ej som dettas utgångspunkt. 

De normala förutsättningarna för verbbildningen tyckas alltså 
saknas, så till vida som de nämnda substantiven (ev. med undan
tag av hughsvali m.), vilka annars vore tänkbara utgångspunkter 
för retrogradering, sannolikt ej äro komposita utan tvärtom av
ledda av verbet, och så till vida som en ordfogning svala hugh e j  
tycks ha brukats. 

Även om det är omöjligt att leda i bevis, skulle jag vilja fram
hålla som troligast, att utgångspunkten här som i många andra 
fall är prêt. part. Visserligen råder bland beläggen ingen dominans 
för denna form, men den omständigheten betyder föga: då ett 
verb väl kommit i bruk på allvar, användas lika gärna finita for
mer som infinita. P.p. hughsvaladher »tröstad, vederkvickt» bru
kas bl.a. i Lg 3: 442, Ansg 12, GU C 20, s. 198. I fda. förekommer 
p.p. t.ex. i Mariager Legende-Haandskrift s. 396 samordnat med 
»störckth», vidare ib. 420, 422 etc. Den ofta använda formen hugh-



svalas (t.ex. i LfK 87, 88, Sv Kyrkobr 151, Gr 288, 289, Su 21, 41, 
177, Lg 808, Lg 3:441, Bir 4: 119, 55; så även i da.: Mariager 
Legende-Haandskrift, s. 165, 169) tyder på att antagandet om par-
ticipets roll kan vara riktigt. Jfr vardha hugsvaladher — hugh-
svalas. En trolig parallell med avseende på bildningssättet är 
vardha bönhördher — bönhöras. 

Det framgår av det förut sagda, att grundvalen för ordbildningen 
näppeligen är ett verbuttryck svala hugh el. dyl. Man frågar sig 
därför: hur har prêt. part. hughsvaladher uppstått? Klarläggande 
synes mig vara att redan verbet svala användes i betydelsen »stilla, 
lindra, vederkvicka» (Bil 351, Bir 2: 20, Iv 123). Detsamma är fal
let i danskan: ODS XXII 1087 uppger, att svale tidigare även haft 
innebörden »troste, husvale». Jag tänker mig sålunda förloppet så, 
att en författare vid visst tillfälle fått den lyckliga ingivelsen att 
förse participet svaladher »vederkvickt» med den förtydligande 
förleden hugh- och att det nybildade ordet snabbt blivit gängse i 
religiös litteratur. Anledningen till nybildningen kan ha varit dels 
den, att han velat skapa ett ord av större åskådlighet, dels helt 
enkelt den, att han velat bilda ett längre ord än svaladher, ett 
nytt ord, som närmare anslöt sig till originalets consolatus. Man 
fick därigenom ett värdefullt tillskott till ordskatten, en synonym, 
som var välkommen i denna ordrika stil. Typiskt nog brukas det 
nya ordet ej sällan som ett av leden i ett dubbeluttryck, t.ex. tröste 
han oc hughswaladhe, Barl 91, Ansg 88, huffswaleth oc störckth, 
Mariager Legende-Haandskrift, s. 396. Att syftet i hög grad varit 
att pryda stilen, synes framgå ej blott av det nyssnämnda förhål
landet, att hughsvala ersätter ett svala (varför förleden hugh- ej 
kan sägas vara oundgänglig ur begriplighetens synpunkt), utan 
även därav att förledens innebörd tydligen lätt fördunklats: haffwir 
hughswalat mit dröffda hiärta, MB 2: 210, hoghswala nw minne 
fatighe siäl, Sv B 508. 
hulstinga, tillfoga (ngn) sår i buken. — A Tb 2: 119 (1478) sva 

lop lasse beltare bort ok tok sik svärdh ok kom i gen ok hul-
stak drängin i genom 

Verbet användes också i S Tb 4:308 (1513), ib. 2:51 (1484), 
båda prêt., samt i Sv T 102 (p.p.). 

SAOB ger ett par belägg från 1500-talets mitt på hålsting n. 
Detta ord är ej känt i fsv. men kan ju ha funnits till i slutet av 



medeltiden, då verbet av allt att döma tillkom. Som en parallell 
kan nämnas det i lagarna vanliga hulsar n. »sår som inträngt i 
bröst-1. bukhåligheten», vilket har sin motsvarighet i fvn. och fda. 
Emellertid måste det förvåna, att hoisting veterligen aldrig an
vändes i medeltidens tänkeböcker, medan verbet däremot nyttjas 
där flera gånger. Därför är det rätt svårt att tro, att verbet skulle 
vara avlett därav. 

Det förefaller troligare, att p.p. givit impulsen till verbbildningen. 
Dels är participet verkligen belagt. Dels må påpekas att particip-
formen (och ingen annan) anträffats i danskan, nämligen i Vald 
SjL III 126 (DGL 7: 219). Vidare kan hänvisas till andra samman
satta particip, som till förled ha ordet hul: fsv. hulhuggin och fvn. 
holhogguinn, Fid. I 506. Det förra användes i S Tb 5:66  (1515) 
om en dräng, som fick ett hugg i ryggen mellan skuldrorna »sa 
at han war holhugen». 

iordhföra, begrava, jorda. — Troj 195 hans dödha lik skulde föras 
hem til persia rike och iordhföras thär hedherlika 

Verbet har i fsv. anträffats endast i Troj; utom i citatet brukas 
det ib. 229, 243: 20, 243: 22, 252: 21, 252: 23, samtliga pass, inf., 
vidare 233, 252: 18 i prêt. Det flitiga bruket av pass. inf. tyder på 
att sammansättning först skett i p.p. I samma riktning pekar att 
SAOB ger ett belägg med p.p. — Det kan tilläggas, att fvn. har ett 
jämförligt ord i jardsettr »nedsatt i jorden, begravd», Pr 413: 3 
(iEf. 82: 81) om kista. (Som förut nämnts, uppför Fritzner ordet 
som ett verb med inf. och pret.-form, men endast p.p. är känt.) 

iårnbränna, märka ngn med brännjärn. — MP 4: 226 han lot 
honom järnbränna ok märkia hart uppa munnen medh ett 
brännande hett iärn 

Ordet har i övrigt ej anträffats. I PM 30 förekommer uttrycket 
bränna medh järn. Till detta kan p.p. ha bildats och analogiskt 
därtill infinitiven. 

iärnsla, slå i järn. — KrL H 14 fälla the han, tha skal han iärnslas 
ok af biskope skript taka 

Ordet nyttjas vidare bl.a. i S Tb 4: 108 (1506), pass, inf., ib. 
5:45 (1515), p.p., S Tb 1524—29 s. 81, p.p. Grundvalen för ord
bildningen kan vara sla(s) i iärn, som användes i KrL av några 
sena hs. Till detta uttryck har förmodligen bildats p.p. och därav 



pass. inf. Jfr da. jaernslagen, »järnbeslagen», Kalkar II 460, no. 
jaernslegen, Aasen. — Om järnslagning vid vissa brott, såsom tide
lag, blodskam, mord på nära anförvant, se Lizzie Carlsson, De 
medeltida skamstraffen, i: Rig 1934, s. 138 ff., s. 143 not 90. 

kastlapa, upplägga i kast, uppstapla. — VgL II J 19 not 61 (hs K) 
hugga ok kastlapa af undirvijm til eldebrande 

Texths har kastlägge. Ursprunget är troligen lapa i kast, vartill 
p.p. först bildats. En jämförlig bildning är kasföra »sammanföra 
ris m.m. i hopar på svedjor för att uppbrännas», vilket Rietz anger 
som brukligt i östsv. dialekter. 

Äasf/ä^ia = kastlaJ>a. — VgL II Forn 10 Hugger ma]>er i skoghe 
mans, gör storJ)ahug ok kastlägger siäx las äller fiere, böte firi 
Erenni IX marker 

F.ö. förekommer verbet endast i J 19 (se ovan). Man kan antaga 
samma bildningssätt som i förra fallet: utgångspunkt är p.p., 
bildat till uttrycket läggia i kast, Brasks Gal 272. 

kostväria, bekosta, nedlägga kostnad på; kosta på, utgiva. — 
ST 431 behaldir han godsit längir ok kostvär thät 

Verbet är tämligen vanligt, särskilt i diplom och likartade källor; 
det förekommer sålunda i SD (1403 och senare), SJ (1461), BSH 
(1511), FH (1513) m.fl. Det brukas emellertid också i den religiösa 
översättningslitteraturen, såsom Lg 3, Bir, MB 2, ST, KL, Bo. Även 
bortsett från att beläggen äro sena, är det ju tydligt, att det icke 
kan vara en gammal ordbildning: kost er m. är i bet. »kostnad» ett 
lån från mit., ett fall av »Bedeutungsentlehnung».10 Verbet är icke 
känt i fvn., däremot i fda. Kalkar II 606 ger ett belägg från år 1461 
(sup.), ett annat från år 1479 (inf.). 

I fsv. brukas vidare två med kostväria synonyma verb, nämligen 
dels kostvärdha, använt i sup. (kostwärdhet) i FM 411 (1509), dels 
kostvärna, som belagts i inf. (kastwärne) i FM 389 (1508). Det 
senare har i övrigt icke anträffats. Kostvärdha däremot har nytt
jats i nsv. (SAOB K 2564, Dahlgren 468), liksom givetvis kostväria. 
SAOB anför dessutom »kostvärd (-värd), adj.» med bet. »kostbar» 
och ger belägg därpå från 1500- och 1600-talen. Det är uppenbart, 
att de här nämnda orden måste stå i samband med kostväria. 

10 O. Höfler, Altnordische Lehnwortstudien, i: ANF 47, s. 280. 



Verbets bildningssätt är dunkelt. Sannolikt har dock Torp rätt i 
att ett mit. verbuttryck är förutsättningen för nybildningen, såsom 
han hävdar i Nynorsk etymologisk ordbok: »vistnok fra mnt.; mht. 
diu kosten wem, nht. gewähren.» Se Schiller-Lübben II 546, kost, 
koste f. och V 681 wer en, v. 

Om detta är riktigt, så är det tydligt, att man associerade mit. 
weren med fsv. varia9 som brukades i likartade förbindelser, t.ex. 
vària arvodhe a. Denna förekommer bl.a. i SD 5: 637 (1347) : hans 
arvodhe sum han havir thär a vart». (I fvn. är uttrycket ver ja fé 
ungefär liktydigt med fsv. kostvåria.) 

Med hänsyn till att nybildningen kostvåria är både relativt van
lig och relativt sen, är det visserligen anmärkningsvärt, att ett 
verbuttryck med väria som predikat och kost som objekt aldrig 
anträffats i fsv. Men man kan näppeligen betvivla, att en sådan 
förbindelse varit bruklig åtminstone någon tid. Uttrycket väria 
kost a är lika naturligt som väria arvodhe a eller fvn. v er ja fé til. 

Av flera skäl synes det sannolikt, att komposition först kommit 
till stånd i p.p. Ett stort antal belägg förete denna form: MB 2: 370, 
ST 431, SJ 290 (1461), PM 59, FH 5:214, SD NS 1:624 (1407), 
Bo 109, JMPs 588, Hel män 175, Stock Skb 158 (1520). Troligen 
har ordet först brukats predikativt såsom i Bo 109: idhnadh 
dyghdh är klarare ok ä thäs fromare at hon är mera kostvardh. 
Man kan nämligen förmoda, att det en tid hetat t.ex. väria kost a 
husit »nedlägga kostnad på huset, kosta på huset» och att ett sam
mansatt p.p. lätt bildats till ett sådant uttryck: husit är kostvart. 

Som tidigare påpekats, uppför SAOB också ett adjektiv kostvärd 
el. kostvard. Det uppges betyda »kostbar, praktfull, ståtlig». Som 
språkprov ges bl.a.: »Thet skiöne och så myckit kostvardha Temp
let i Epheso», L Petri Kr 10 (1559). Detta adjektiv är ej  annat än 
p.p. av kostväria. Från betydelsen »som man nedlagt kostnad på, 
påkostad» är steget kort till »kostbar». P.p. i betydelsen »påkostad, 
utsmyckad» föreligger i fsv. i Hel män 175: the hafdho ok badhe 
hvit ok skinande klädhe, dyrlika kostvordh mädh gul ok görseme». 
Formen kostvärd (SAOB) visar, att man associerat med adj. värdh. 
Tydligen har kostvärdh brukats som adjektiv redan i fsv., ty det 
torde vara förutsättningen för det inledningsvis omtalade verbet 
kostvärdha. Det egendomliga verbet kostvärna slutligen är svår
förklarligt. Måhända är det resultatet av en nödtorftig försvensk



ning av mit. kost wem. Möjligen är det endast en felskrivning av 
kostvciria el. kostvärdha, det senare också anträffat i FM. 

landstigha, landstiga. — Troj 114 Han landstegh medh sit folk 
Verbet användes i HSH 14: 63 (1525?) ; övriga belägg äro funna 

i Troj: 115 f. (prêt.), 107, 297 (inf.), 106, 108 (p.p.)* Substantivet 
landstighning, som förekommer i Troj 107, är sannolikt avlett av 
landstigha. Det är troligast, att sammansättning först skett i p.p. 
Grundvalen för participets bildning är uttrycket stigha i land, som 
också brukas i Troj: 5 f., 86: 29, 30, 106, 110 f. 

lantaka, låntaga. — SJ 78 (1436) the fiuratighi marker som jag 
nu upburit haver och lantakit haver 

I lagarna brukas ordet endast i MEL J) 21. Ännu ett belägg finns 
i Gadolin Pants 270 (1366). I samtliga belägg förekommer supi-
num. Ursprunget torde vara ordfogningen taka til lans, t.ex. i 
S Tb 4: 153, KL 22. Sammansättning har skett i p.p., som först 
använts predikativt eller attributivi t.ex. om »låntagna» pengar. 
Jfr SAOB.s äldsta belägg (år 1693) : låntaget tackjern. 

leghoganga, arbeta för lega hos andra. — VgL II U 29 och vilia 
eigh legho ganga 

Det är tveksamt, om här verkligen föreligger en sammansätt
ning. Schlyter har i gloss, till VgL fört upp uttrycket under legha 
och kommenterar: »legho ganga, vel forte rectius a.l. ganga». 
I sin Ordbok däremot har han uppfattat det som kompositum. — 
Ursprungligen har det givetvis hetat a legho ganga, såsom fallet 
är i det parti av VgL IV 20, 1, som motsvarar citatet ovan. Det är 
ej otänkbart, att till detta uttryck bildats p.p. leghogangin, var
efter inf. bildats analogiskt. Men antagandet är endast hypote
tiskt. — Tyvärr förekommer uttrycket även på övriga textställen i 
lagarna (SdmL B 26: 2, MESt B 21: 4, MEL B 14: 3, KRL B 15: 5) 
endast i infinitiv; en finit form skulle ha underlättat bedömningen 
av ordet. 

legholata, utarrendera. — MEL J> 21 not 26 Nu sigher |>än sum 
leddes til at han J>ät aldrigh atte och aldrigh honom f)ät länte 
och eigh legholät 

Texths har i st. »legho salt». I lagarna brukas verbet endast i 
MEL: Egn 30: 2, 36: 3 (inf.) Sdw ger belägget SD NS 1: 678 (1407), 
inf. Grundvalen för ordbildningen torde vara lata a legho, som 



användes t.ex. i SD NS 1: 230, där det står: »vi havom 
a legho låtit varn gardh rakkaby erike ärländzsson». (Även til 
legho lata förekommer, t.ex. i PM Skr 57.) Möjligen är p.p. legho-
latin utgångspunkten. 

leghosålia, utleja. — UL Kp 10: 3 utan han havi konungs opit 
bref äller f>ät se honum länt äller leghosalt 

Ordet användes också i MESt ]э 21 (sup.). Till uttrycket sälia a 
legho, brukat t.ex. i Bj 20: pr, MESt B ind. 11, har förmodligen först 
bildats p.p. leghosalder »utlejd», vilket sedan fått verbal funktion. 
I fvn. synas förhållandeua i detta fall vara analoga. Leigselja, be
lagt i supinum, Heil II 58, går ytterst tillbaka på sel ja å leigu, Grg 
I 140, GulL 41. — Alla de fsv. verb, som äro sammansatta med 
legho, torde sålunda böra förklaras på likartat sätt, i det att p.p. 
varit utgångspunkten. I viss mån stödes antagandet av två fsv. 
lagtermer med legho i förleden, vilka belagts endast i p.p., näm
ligen de i ÖgL nyttjade leghofäster, leghostadder. Jfr för det senare 
SAOB L 459. 

lofgiva, tillåta. — PM 35 ingen capitenare ma lofgiva äller til-
städhia nokrum fanga lösa sik for päninga 

Ordet har ej anträffats annorstädes i fsv. (SAOB anför ett be
lägg från år 1626 i inf.) Grundvalen för ordbildningen är uttrycket 
giva nokrum loff använt t.ex. i Bil 127. Troligen har sammansätt
ning först skett i p.p. i en sats som »thät är honom lofgivit». SAOB 
L 1100 art. lovgiven p.adj. »tillåten» ger ett intressant belägg från 
år 1604, som visar, hur det kan ha gått till: »Wil en wetta, om 
thet är lof gif wit Herrar och Furstar til at göre någon oförrätt». 
I nsv. brukas ordet mest attributi v t i uttryck som »lovgivna varor», 
»lovgiven tid». Jfr även Östergren 213. — Verbet finns också i 
danskan. Kalkar II 839 anför ett språkprov från år 1515, innehål
lande en inf. (Ett annat ord är det i ODS 12: 128 uppförda lov-
give »give love; give paa lovformelig maade.») 

madhkätas, förtäras av maskar. — Troj 188 Af thänna smyria 
hiölts hectoris krop vidh makt sva at han eigh kunni rutna 
eigh visna eigh madhkätas 

Sannolikt är p.p. utgångspunkten, den form som i nsv. är den 
vanligaste. Inf. pass. i belägget talar också för antagandet. Även i 
da. användes participet enligt Kalkar III 5, som ej känner inf. utan 
ger belägg endast på p.p. 



maktgiva, befullmäktiga. — Brasks Kopieb. 10 (1521) sidhan sva 
är giort maktgiver iak häradshöfdhinganum i samma häradh 
thätta skipte fastfara mädh sina öppna breve 

Det sena och sällsynta verbet grundar sig på uttrycket giva makt 
el. giva fulla makt (ok vald). Se Sdw art. makt 10). Jfr SD NS 1:3: 
»giver iak häradshöfdhingianum fulla makt ok vald at giva 
lyst och fasta up a thät forskrivna godset». Liksom fallet synes 
vara med synonymen valdgiva, torde komposition först ha skett i 
p.p. med bet. »befullmäktigad». 

malmsla, blanda in koppar. — GU C 20, s. 228 suberare lönlega 
malm slaa inde suberatum quasi deauratum 

Det är en gåtfull ordbildning, som föreligger endast på detta 
ställe i GU G 20, kanske blott och bart ett »lexikonord» utanför 
normalt språkbruk. Saknades de upplysningar, som latinet här 
ger, så vore man osäker både på uttryckets karaktär (ordenhet 
eller ej) och dess betydelse. Det är därför naturligt, att man bara 
kan uttala vaga förmodanden om ordets bildningssätt. Möjligen 
kan man tänka sig, att p.p. varit utgångspunkten. Jfr fsv. silfsla, 
fvn. silfrsleginn, fsv. erslaghin (se s. 128 f.). 

mat red ha, laga mat. — MB 1: 213 hon matredde sva sum hon viste 
väl 

Ordet förekommer vidare i Brasks Matordn. 12 (pr. pass.). 
Grundvalen för ordbildningen är uttrycket redha mat, Bo 50, 85, 
el. redha til mat, Bo 51. Möjligen har därtill bildats p.p., en teori, 
som är tilltalande med hänsyn till att verbet ser ut att vara ur
sprungligen folkligt, talspråkligt: det är väl belagt i dialekterna. 
(Se Olof Thorell, Fem Moseböcker på fornsvenska, s. 164.) Ute
slutet är dock ej att verbet är en retrogradering av matredhning f. 
»matlagning», MB 2: 113, PM Skr 323, som i så fall borde uppfat
tas som ett syntheton till redha mat. 

radhspyria, rådfråga; rådslå. — MB 2:136 radhspordho the härran 
Infinitiv av verbet brukas i KS 71 (175, 78), möjligen även i MB 

2: 126, där det dock kan vara fråga om en fri förbindelse: »at han 
skulle radh sporia herranom». — Det finns i fsv. ett flertal verb
uttryck med bet. »rådfråga ngn», vilka kunde ligga till grund för 
nybildningen: spyria radh af Bo 264, MB 2:135, at radhe RK 1:378, 
384, 3675, til radha I v 1504, til radhs Bir 3: 320. Visserligen har 



ej p.p. radhspordher »tillfrågad, rådspord» anträffats i fsv., men 
sannolikt har komposition först skett i denna form. Till uttrycket 
vardha s pur d her til radha har lätt kunnat bildas det sammansatta 
participet radhspurdher, vartill verbets infinitiv och finita former 
analogiskt skapades. Det nämnda uttrycket finner man bl.a. i 
KS 72 (177, 79): »i allo thy han vardher spurdher til radha». — 
Substantivet radhspyrilse n.pl. »rådfrågande», belagt endast i Gers 
Frest 21, torde vara avlett av radhspyria. — Det må tilläggas, att 
Aasen 587 anför raadspyrja. 

ralåggia, avgränsa genom råmärken. — Svartb 426 (1477) the 
ralagdhe fämarkena mellan for:de thre bya pa ena sidho ok 
Torsby pa andra sidho 

Ordet förekommer i sup. i FMU 1: 494 (1381?). Grundvalen för 
ordbildningen är läggia ra PK 233, RK 1: (LRK), s. 223, vartill 
väl p.p. först bildats, till en början i adjektivisk funktion om 
jord, som är »ralagdh». 

ringsliuriga sik, slingra el. vrida sig i en ring. — Bir 1: 70 (hs B) 
ringsliungir han sik sva sum ormber (lat. retorquet se) 

Ordet är känt endast från Bir; utom i citatet ovan förekommer 
det ib. 3: 74 (inf.). Det synes möjligt, att sammansättning skett i 
p.p. i predikativ ställning. Upplysande är en sats som följande: 
»thär la margh en orm slungin i ring», Al 9292. En jämförlig ord
bildning är synonymen ringkasta sig, Dahlgren 680. 

sakfälla, sakfälla, döma till böter. — SD 5: 211 sakfälle them til 
thusand mark 

Sdw anför vidare en inf. i FH 5: 214 (1513), f.ö. blott p.p.: SO 
14, 27, 70, 199, BtFH 1: 77 (1470). I lagarna förekommer ordet 
endast i p.p., MEL; KrL. Denna form är säkerligen utgångspunk
ten. Participet har bildats till uttrycket fållas til sakirina, MESt 
Kg 14, G 7: 6, B 15: 1, 2 m.fl. 

siifsia, silverbeslå. — Bir 2: 187 fidhla um hvilika fidhlaren gör 
söta liudh ok silfsla hona 

Ordet är f.ö. icke belagt i fsv. Icke heller har det verbuttryck 
kunnat anträffas, vilket ytterst bör ha legat till grund för ord
bildningen, d.v.s. sia i bet. »beslå». Möjligen är ursprunget en låg
tysk yrkesterm; jfr art. beslan i Schiller-Liibben I 274. Med hänsyn 



till fvn. silfrsleginn, DN I 743, synes det troligast, att fsv. silfsla 
utgått från p.p. Detta är visserligen ej belagt, men en jämförlig 

• bildning är synonymen silfboin, SJ (1441), liksom adj. er slag hin 
»kopparbeslagen» MB 1: 482. 

skaptfara, överlåta genom skaptfärdh. — SD NS 1: 107 (1402) thy 
fornämnda kloster thet sama gods thinglysa ok skaptfara 

Verbet, som uteslutande tillhör diplomlitteraturen, föreligger 
bara i infinita former, därav en pass. inf. och tre p.p. Det förefaller 
därför troligt, att komposition först skett i p.p. Participet har bil
dats till uttrycket fara medh skapt SD NS 1: 218 (1403), ib. 1: 620 
(1407). Se Sdw art. fara 7) »överlåta», art. skapt 2) »spjutskaft». 
Participet har väl till en början brukats som ett adjektiv i förbin
delser som skaptfarit gods el. gods är skaptfarit och därefter fått 
verbal funktion, varpå infinitiven analogiskt skapats. — Huf subst. 
skaptfaran f. SD 5:230 och skaptfärdh f. SD 3: 135 tillkommit, 
kan ej säkert avgöras: de kunna vara bildade direkt till fara medh 
skapt eller (troligare) till verbet skaptfara. — Synonymen skapt-
föra, som brukas i inf. i HSH 17: 63 (1389) men f.ö. mest belagts 
i p.p., kan ha analogt bildningssätt. Ett verbuttryck föra medh 
skapt har emellertid ej anträffats. Möjligen bör nybildningen där
för uppfattas blott som en variant av skaptfara och skapat efter 
dess mönster. 

skatläggia, skattlägga, göra skatt- eller tributskyldig. — MB 2: 195 
konung asswerus skatlagdhe all land ok rike 

Grundvalen är utan tvivel ordfogningen läggia i skat MB 2: 241, 
vartill först p.p. bildades. 

skötläggia, genom skötning överlåta. — SD 5: 230 at skaptfara ok 
skötläggia forsaghdhom konung al fornämda land 

Verbet föreligger bara i detta diplom, som är en översättning av 
urkund, utfärdad av konung Valdemar av Danmark; slutet av 
1400-talet. Bildningssättet är dunkelt. Kanske är ordet en helt 
tillfällig bildning, som här fått ersätta det vanliga uttrycket, sköta. 
Emellertid är det inte otänkbart, att skötläggia bör ledas tillbaka 
på ett uttryck i sköt läggia och att till detta bildats p.p., som först 
brukats predikativt (om gods, jord el.d.). Jfr tillkomsten av skapt
fara. 



stenläggia, stenlägga. — MD 504 han lot stenläggia broar manga 
Utgångspunkten torde ha varit p.p., bildat till uttrycket läggia 

medh Stenum ST 220, Bir 4: 105 och först brukat som adjektiv. 
Participet är visserligen ej anträffat i fsv., men man vågar antaga, 
att det funnits där; i nsv. är participet vanligt. Att bildningssättet 
varit det här supponerade, göres troligt även av förhållandena i da. 
Kalkar IV 124 anför nämligen språkprov dels med pass, inf., dels 
med p.p. 

stuposla, hudstryka vid kåken. — S Tb 1:5  (1474) Är hon thär 
sidhan, tha skal hon stuposlas 

Ordet är mycket vanligt i tänkeböckerna. I S Tb 1 anträffas det 
vidare s. 88, 129, 323, 328 f., 408, ib. 2: 29, 35, 42 (samtliga i inf. 
pass.), vidare 1: 48 (p.p.). Det förekommer också i MD (S God. B) 
247, även där i pass. inf. I lagarna brukas endast p.p. stuposlaghin, 
som är belagt i hs av MESt Kg 17: 1 n. 32 och Bj 3: 1 n. 46. Bild
ningssättet är fullt klart. Ursprunget är den mycket vanliga mit. 
frasen tor stupe slan, Schiller-Lübben IV 451 b, vartill bildades 
subst. stupeslan, ib. 452. (Av Sdw art. »stupo sia, v. (Mnt. stupe-
slan) » frestas man kanske tro, att det mit. ordet är verb, men så 
torde ej vara fallet.) Det mit. verbuttrycket inlånades och för
svenskades nödtorftigt till sia til stupo, använt t.ex. i MD (S) 247, 
ST 296, S Tb 1: 10, 48, 57, 119. På grundval av detta tillkom p.p., 
vilken form sedan gav upphov till infiniti ven, betecknande nog 
pass. inf. 

svintåppa, täppa hål på gärdsgård, så att svin ej komma in. — 
UL V 6: 1 J)a skulu allir grannar fyrr svintäpt hava än säĵ is 
spander ut bäris. Nu fälla sumir ok vilia eigh svintäppa 

Stadgandet går igen i VmL och landslagarna. Bildningssättet är 
dunkelt. Grundvalen bör vara täppa for svinum, vartill p.p. kan
ske först bildats: J)ät är täpt for svinum, f>ät är svintäpt. 

thinglysa9 på ting kungöra en rättslig handling. — SD 4: 585 
hvilikin kontrakt ok sämia giordhes ok thinglystes pa 
forskrivna thing 

Verbet brukas vidare i inf. och p.p. i HSH 17: 63 (1389). Grund
valen för ordbildningen är uttrycket lysa a pinge UL Gonf. s. 5, 
ÖgL R 14: pr, vartill bildades p.p. pinglyster, som väl först nytt
jades adjektiviskt. Samma ordbildning har skett i danskan. Till 
»a thingae liusae», som förekommer bl.a. i E SjL (DGL V 15, 



16, 23), bildades p.p., E SjL (DGL V 14), SkL 58—61, 63, 212. 
En inf. föreligger i E SjL (DGL V 23). 

prälbåria, häftigt slå (en människa), såsom man plägade slå en 
träl (?). — MEL Dr VI 16 £>ässin mal äru nidingsverk: 

äller f>rälbär man at han far bana 
Utom i motsvarande parti av KrL Dr VI 15 användes det egen

domliga ordet i SkL 121 (not 21, pres.), där texths har »baeriaer», 
samt i JL III 32 (p.p). Se även Kalkar IV 471. — Det är tydligen 
en ordbildning, som brukats i lagspråk och annan folklig stil. Till-
läggas kan att Rietz uppför ordet från Sm. och översätter det med 
»slå ngn brun och blå». — Möjligen är p.p. utgångspunkten. Men 
participets bildningssätt och egentliga betydelse äro oklara. Att 
ordet omsider tolkats »våldsamt slå, misshandla», är visserligen 
tydligt; förleden har förlorat sin egentliga innebörd och tjänar 
endast som förstärkning. Men vilken betydelse ordet ursprungligen 
ägt synes ovisst. Den vanliga tolkningen »slå såsom man plägar slå 
en träl» är icke helt övertygande. Dock måste medges att ett sam
mansatt particip med denna syntaktiska relation mellan lederna 
icke är otänkbart. I GU G 20 anföres ordet thrälbundin, där för
leden uttrycker en jämförelse. Participet prälbarper »slagen som 
en träl» kan vara av samma typ. 

valdfästa, utfästa sig att erlägga böter. — KrL T g 43: 1 valdfäster 
han eigh a sama thinge, tha sökis the brut ut sum annur 

Två hs av MEL uppvisa verbet i inf. i R 14, där texths har i vald 
fästa. Detta uttryck, som förekommer också i A Tb, t.ex. 1: 298, 
är säkerligen grundvalen för ordbildningen. Schlyter framhåller i 
art. vald 2), att orden i vald fästa måste tolkas så som skett, men 
att den egentliga betydelsen ej kan utredas. Åtminstone rent lo
giskt kunde det vara ett starkt förkortat uttryck med innebörden 
»utlova att böter skola komma i någons våld». (Frasen fästa i 
vald har sin motsvarighet i fvn., t.ex. i Saga Sverris konungs: 
»varò f>at at lyktum, at f>eir festu gjald i konungs vald fyrir land-
räö», Fm. VIII 327.) Hur därmed än förhåller sig, är det troligt, 
att komposition först skett i p.p. 

valdföra, 1) med våld bortföra 2) misshandla 3) våldtaga. — VgL 
II Add. 7: 19 Nu гфег та]эег hem at a£>rum ok valdförer han 
or sinum garj>e 



Sannolikt äro betydelserna 2) och 3) sekundära. — Ordet före
kommer vidare i VgL III 111 (pres.), VgL IV 19: 2 (pres.), UL M 
41: pr (prêt.), SdmL J)j 6; pr (p.p.), MESt Dr VI 2: 1 (prêt.), Thj 
18: 1 (pres. pass.), KrL Ж ind 6 (pres. pass.), Kp 13 (p.p.), Dr VI 
19 (prêt.), Eds 40 (prêt.). Utanför lagarna användes verbet i bet. 1) 
t.ex. i Bu 8, ib. 207, Bil 475, MB 1: 26; i bet. 2) A Tb 3: 210, BSH 
5: 445 (1511) ; i bet. 3) Bir 3: 324. — Bildningssättet är ingalunda 
klart. Det vore i och för sig frestande förmoda, att verbet kunde 
vara analogibildat med valdtaka som förebild, men det är föga 
sannolikt, ty detta verb är okänt i götalagarna (som använda ut
trycket taka тер vald) och valdföra har tydligen brukats i väst
götskan. Troligare är att p.p. varit utgångspunkt, trots att det ej 
råder dominans för denna form. Participet torde ha bildats till 
föra тер vald, som förekommer i hs B av VgL II Add. 7: 19. — 
Motsvarande ordbildning har skett i da. I Vald SjL användes vald-
fœrœ, II 36. Kalkar IV 857 anför belägg från 1400-talet. 

vald giva, giva i uppdrag, bef ullmäktiga; överlämna, hänskjuta. — 
BSH 5: 502 (1512) iak valdgiver edher thätta ärande granlika 
ransaka 

Dessutom föreligger ordet i S Tb 4:28  (1504) i inf., prêt., ib. 
4:29  i inf., ib. 5:77 (1515) i prêt., HSH 19: 172 (1506?) i inf., 
SD NS 2: 48 (1408) i p.p. — Det förefaller, som om participet bil
dats till ordfogningen giva vald »befullmäktiga», som brukas bl.a. 
i SD NS 1 :3  (1401). Steget över till de finita formerna torde ha 
tagits via p.p. i adjektivisk funktion med betydelsen »befullmäk-
tigad». Hypotesen styrkes i någon mån av den passiva formen i 
Dahlgrens belägg från ä. nsv., s. 985. — Jfr ä. da. voldgive, Kal
kar IV 858. 

valdtaka, med våld taga el. fråntaga; våldtaga. — UL Kp 7 Nu kan 
f)ät stiälas äller valdtakas 

Verbet är ett av de vanligaste hithörande i fsv. Det är emellertid 
okänt av götalagarna, som i st. använda rantakin el. taka måp 
vald. Det råder ej tvivel om att utgångspunkten för ordbildningen 
varit det till denna ordfogning bildade p.p. valdtakin, som har hög 
frekvens. — I fda. föreligger p.p. i JL. Kalkar IV 859 anför bl.a. 
ett belägg från år 1443 (KD I 178) i pres. 



vaxstrykia, bestryka, gnida med vax. — GU C 20, s. 101 Cero as 
are vax leggia och vax strika 

Det kunde visserligen betvivlas, att här föreligger en ordenhet, 
men p.p. vaxstrukin ib. 99, är ett vittnesbörd, som knappast kan 
feltolkas. — Om uaxläggia i citatet ovan bör betraktas om ett ord, 
är det rimligast antaga, att även i detta fall p.p. varit utgångs
punkten. 

väghlepa sik, finna vägen. — SdmL M 6: 2 Giter sik mäj) hand 
äller fote nokot hulpit mä]3 ögha väghlet mä|) öra nokot hört 
vari lytis bot halfu minna 

Ordet är f.ö. icke anträffat i fsv. Möjligen är ursprunget ett ut
tryck som lepa a vägh, vartill p.p. kan ha bildats. Väghledhare m. 
Lg 3: 469, Bir 4: 103, eller vägha ledhare Lg 68, som har sin mot
svarighet i fda. veyledhere, Kalkar IV 781, har näppeligen givit 
upphov till verbet. 

ödheläggici, ödelägga. — MB 2: 106 thu äst mote mik kommen, 
upa thät at thu skuli ödheläggia mit land 

Verbet synes ha blivit rätt vanligt under den senare medeltiden, 
framför allt i religiös litteratur. — Såsom tidigare påpekats, kan 
man vara villrådig om förledens karaktär. Alldeles uteslutet är inte 
att ödhe- är adj., såsom förhållandet torde uppfattas av modern 
språkkänsla: »ödelägga» är = »lägga öde». Den syntaktiska rela
tionen mellan lederna skulle då vara den, att adj. ödhe fungerar 
som objektivt predikativ till lòggia. I själva verket finns redan i 
fsv. uttrycket läggia ödhe, t.ex. i MB 1: 342. 

Trots detta är det av flera skäl svårt att betrakta förleden som 
adjektivisk. Man finner, att läggia visserligen (naturligt nog) är 
efterled i åtskilliga komposita men att det uteslutande har an
tingen preposition (eller adverb) eller substantiv som förled, ald
rig adjektiv (jfr Sdw 797 art. läggia) ; verbkomposita med adjek
tivisk förled äro överhuvudtaget relativt sällsynta i fornspråken. 
Även andra omständigheter tyda på att förleden sannolikt är 
substantivisk. I fvn. tycks motsvarande verb icke vara belagt, men 
det brukas i den nisl. bibelöversättningen (1584) på två ställen, 
nämligen i 1. Mos. 9:11  och 19: 29, och den form ordet här har, 
eydileggjast, visar, att förleden är substantivisk (eyÔi n.) och ej 
adjektivisk (auör). Förhållandet talar för att även ödhe- i ödhe
läggia är substantiv. 



Vidare bör påpekas, att det i fsv. finns ett par ordfogningar, vari 
ödhe n. är komplement till läggia, nämligen läggia i ödhe MB 
2: 274, ib. 275 och läggia til ödhe RK 3: 6342; analogt är förhål
landet i fvn.11 I fornnorskan brukas bl.a. uttrycket i eydi leggjast, 
t.ex. i DN II 727 (år 1437) och DN III 487 (år 1390). Däremot har 
jag i fvn. ej  kunnat finna en motsvarighet till fsv. läggia ödhe, 
d.v.s. med adjektivet som komplement. 

Det synes troligast, att fsv. ödheläggia ytterst går tillbaka på 
uttrycket läggia i ödhe (liksom isl. eyöileggja på leg g ja i eydi) och 
att komposition först skett i prêt. part. Sdw:s beläggsamling visar, 
att denna form varit vanlig; därpå tyder också adj. oödhelagdher. 

C. Forndanska verb. 

Jfr ovan om  bagbindœ, s. 109, bonhorœ9 s. 88, husvalœ, s. 118 
ff., huthstrygœ, s. 92 f., korsfœstœ, s. 95 f., kostvœrgœ, s. 123, 
lovgivœ, s. 126, pantsœttœ, s. 100; skrinlœggœ, s. 103, stenlœggœ, 
s. 130, taksœttœ, s. 105, voldferœ, s. 132, voldtagœ, s. 132, vœth-
sœttœ, s. 107, thingliusœ, s. 130, thrœlbœriœ, s. 131. 

brungœrpœ, sätta stängsel längs åker. — SkL 179 wil annser man 
sa en akser seller twa. brungaer{)ge yuir hanum 

Det egendomliga verbet är i övrigt ej belagt. Frågan är om för
leden är identisk med fda. brun (fvn. brunnr) m. »brunn», eller 
med fda. bryn (fvn. brûn) f. »kant». Schlyter översätter i enlighet 
med det första alternativet: »sätta stängsel om ett särskildt åker
stycke, likasom omkring en brunn». Med hänsyn till samman
hanget är väl åsikten ej helt otrolig: liksom en brunn måste om
ges med stängsel, måste en åkerteg i en f.ö. ej besådd vång förses 
med stängsel. Med den utgångspunkten ter sig ordbildningen vis
serligen en smula egendomlig, ty det torde vara svårt att finna ett 
parallellfall, där relationen mellan förled och efterled är likartad. 
Under alla omständigheter är ett sammansatt prêt. part. med bet. 
»gärdad såsom man gärdar kring en brunn» föga troligt; particip 
med substantivisk förled bruka icke rymma jämförelser av dylik 
art. Men man kunde hypotetiskt ansätta ett substantiviskt kom-
positum som utgångspunkt, t.ex. *brungarper m. »brunnsstängsel», 

11 Jfr Dahlgren 1825 med citat från O. Petri: »ridderskapet hadhe longo 
warit lagdt j ödhe». 



varav verbet kunde vara avlett. Ett dylikt substantiv är icke känt 
i fornspråken men knappast en otänkbar ordbildning. (Jfr fsv. 
akergarper m. »gärdsgård kring åker».) Dock synes denna tolk
ning mindre sannolik. 

Troligen har Axel Kock rätt, då han i brun- ser samma ord som 
i fvn. brûn, fda. bryn f. »kant, bryn, ögonbryn», och följaktligen 
översätter verbet med »bryngärda, kantgärda, sätta stängsel längs 
åkerkanten». Han påpekar, att i vissa svenska folkmål brun bety
der just »kant vid åker eller äng».12 Kocks åsikt har vunnit 
mångas gillande.13 Om den är riktig, synes det rimligast antaga, 
att komposition först skett i p.p. 

bœlbœriœ, häftigt slå(?). — Sk V 3: 3 Draepaer man annaer man 
aellaer hamblaer (ellir belberier) i thaet haerath aer konung ser i. 
tha aer thaet vrbotae malvm 

De av Schlyter med »B G M» etc. betecknade hs innehålla de 
här inom parentes anförda orden, vilka texths saknar; i hs 
»D E F»: »aellaer oc baelbaeriaer». Det märkliga ordet förekommer 
också i Sk V 3: 2 not 27 (p.p.) och i Vald SjL k. 128 (DGL VII 61), 
likaledes i p.p. 

Schlyter hänvisar till verbet prœlbœrie och ifrågasätter, om icke 
bœlbœriœ är en förvrängning därav. Han anger intet skäl för sin 
åsikt, men måhända har han tänkt på att orden synas vara syno
nyma; en hs av Vald SjL har i st.f. bœlbarth i k. 128 trelborth. 
Hypotesen är givetvis osannolik. Numera uppfattas förleden som 
identisk med bœlg »buk, mage; hud; skinn». Lund återger verbet 
med »at prygle staerkt, bearbejde baelgen med slag». Skautrup, Det 
danske Sprogs Historie I 294, nämner bœlbarthœr som en repre
sentant för de perf. part., i vilka förleden anger målet, och över
sätter det med »baelgpryglet, gennempryglet». Jfr även ODS III 
206 art. I baelge, v. 2). 

Även om man betraktar betydelsen »bearbejde baelgen med slag» 
som sakligt sett föga rimlig, måste man kanske acceptera hypo
tesen, att förleden ursprungligen är identisk med bœlg. Det är 
emellertid tydligt, att med tiden en betydelseförändring skett: 

12 Axel Kock, Förklaring af fornsvenska lagord, s. 73 f .  
13 Jfr Johs. Brondum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik I 118; Danmarks 

gamle Love paa Nutidsdansk I 66, III 41; Holmbäck-Wessén, a.a., Fjärde 
serien, s. 111. 



i beläggen har förleden snarast innebörden »våldsamt, häftigt» 
och tjänstgör sålunda mer som ett förstärkande adverb än anger 
målet för handlingen. Det må påpekas, att Feilberg i sin Ordbog 
over jyske Almuesmål, s. 152, anför en del med bœlg komponerade 
ord, i vilka förleden tycks ha samma funktion som i bœlbœriœ, 
t.ex. bœlgfed »smaekfed», bœlgfuld »överfull» (om spann, äv. om 
berusad), bœlgknog »staerkt snefog», bcelgtyk »overmåde tyk». 

Vad bildningssättet beträffar, synes det med hänsyn till beläg
gens form och ordets stilistiska karaktär vara troligt, att komposi
tion först ägt rum i prêt. part. 

flœtfœrœ sik = fsv. flatfara sik. — JL I 32 (DGL II 82) thaen thœr 
quaent ser. han ma sik aei flaetfœrae vtaen of hun flaetfcer sik 
mz hanum 

Ordet är vanligt i danska lagar. Det brukas sålunda exempelvis 
i SkL 41 o. 42, Eriks SjL k. 38—41 (DGL V 51 ff.), Vald SjL k. 
83—88 (DGL VIII 42—44), övervägande i infinita former. Visser
ligen föreligger ett nom. ag. flœtforing, varav verbet kunde vara en 
retrogradering, men dominansen för pass. inf. och p.p. talar för 
att utgångspunkten nog varit prêt, part., liksom fallet synes, ha 
varit med fsv. flatfara sik. 

gulfœstœ, fästa kvinna med gåva av guld. — Sk St 27 swo seal han 
gulfaste sich husfru til halft bo aflset oc vaflaet 

Ordet användes vidare två ggr i SkL 59 (p.p.) samt SkL 61 
not 57 (pres.). Materialet är visserligen rätt knapphändigt, men 
det tycks troligt, att sammansättning först skett i p.p. Det allit-
tererande uttrycket gift ok gulfœst i SkL 59 kan ha varit en fast 
förbindelse. 

gœstebiudœ, bjuda som gäst. — D. Mag. 3. R. I 105 huo som geste-
biude wil, seal biude them som werduge aere 

(Ex. är givetvis tvivelaktigt; det kan vara en felaktig samman -
skrivning av objektet geste med infinitiven. Man kan emellertid 
svårligen betvivla verbets existens över huvud taget.) Det är tyd
ligen en ålderdomlig ordbildning, som har sitt ursprung i folkligt 
språk. Jfr ODS 7:471 art. gœst-byde: »nu kun dial.» Sv. dial. 
gässbö. Utan tvivel bör man här ansätta p.p. som utgångspunkten. 
De belägg, som Kalkar II 116 ytterligare anför, innehålla denna 
form. I fsv. har bara p.p. gästbudhin belagts, GO 403. SAOB G 1642 



anmärker: »ofta i p.pf. i förb. vara 1. varda 1. bliva gästbjuden». 
Aasen förtecknar gjestboden. 

rebdraghœ, uppmäta med rep. — KD II 147 (1482) lodhe wij  
forscrefne grwndwold reebdrseghes 

Sannolikt har sammansättning först skett i p.p., vilket man i ett 
par belägg finner brukat som attribut till jord. Se Kalkar III 559. 
För antagandet talar också den passiva formen. Jfr det likartade 
fvn. âlboren. Se vidare ODS 17: 504. 

vœpsketœ, överlämna som pant genom skötning. —Vald SjL III 11 
Saettaer man sin iordh at vaeth oc waethscoter a thingi 

Utgångspunkt har säkerligen varit p.p., belagt två ggr ib., även i 
SkL m.fl. 

D .  Forngutniska verb. 

pingfyra, föra till tinget. — GL 38 Stiel hann millan tyggia oyra 
oc marcar silfs £>a seal hann J)infyra oc merkia oc til wereldis 
dyma 

Det synes troligt, att sammansättning först skett i p.p., vartill 
infinitiven sedan analogiskt bildats. Ett stöd för åsikten är, att 
ordet i fsv. föreligger endast i participets form. Det är där belagt 
i KrL Tyb 19 pr: »warder han ther om tingförder». 

3. T y p e n  ' f ó t f a r a ' .  

A. Fornvästnordiska verb. 

fot fara, gå till fots; gående kontrollera. — NGL II 489 (Rb. 8.) 
kvaöst Loöen bondi muna, på er hann fótfór J>etta 

rämerki, at J>â kunni engi maör pater noster i Straumi 
I bet. »gå til fots» förekommer ordet endast i pres. part. i ter

men fotfarandi menn »fotfolk», Kim. 272. Kanske bör man ansätta 
pres. part. som utgångspunkt. Bl anför blott formen fótfarande 
»gaaende til Fods». Jfr fsv. fotganga nedan. 

B. Fornsvenska verb. 

fotganga, till fots gå omkring; gående uppmäta (?). — SD NS 2:70 
(1408) (vi havum?) footganget the godzen 



Det är möjligt, att även i detta fall sammansättning först skett i 
pres. part. Denna form brukas i Ansg 193. Mindre troligt är väl att 
verbet är en retrograd bildning till fotgcingare m., känt endast som 
term. techn. = »infanterist» ; även fotgangande m. brukas i denna 
bet. i Prosadikter (Joan Prest) 348. — Jfr f.ö. fota ganger m. 
»gång» Bir 2: 100, MP 2: 255. 

panthava9 ha som pant. — Vg Fornm Årsskr I 8—9 s. 105 (1505) 
thet forine gosz som her jon reff pant har 

I övrigt har verbet ej belagts i fsv. Det tycks vara en rätt till
fällig bildning. Ytterst går det tillbaka på uttrycket hava i pant 
SD NS 1 : 6  (1401) eller hava til pant ib. 89 (1401), vartill pres. 
part. panthavande i substantivisk användning bildades. Det har 
emellertid ej anträffats förrän i ä. nsv. (Se SAOB P 159). Om da. 
panthavende se Kalkar V 798, ODS XVI 449. Hypotesen är givetvis 
osäker. Lika trolig utgångspunkt för nybildningen är det även
ledes först i ä. nsv. belagda panthavare (jfr ty. Pfandhaber), bru
kat också i da. (Se Kalkar III 448, ODS a. st.) 

4. T y p e n  ' f ô r n f œ r a ' .  

A. Fornvästnordiska verb. 

fôrnfœra, offra. — Stj. 276 farit til ok fôrnfœrit guöi yörum 
I likhet med fórna, avlett av fórn f .  »offer», eg. »förning, gåva», 

användes fôrnfœra speciellt om den judiska offerhandlingen men 
även om annat hedniskt offer i st. f. blota, t.ex. i Heil. II 423, ib. 
658, eller om det kristna offret i st. f. offra, t.ex. i NGL III 271. 
(Se B. Kahle, Die altnordische Sprache im Dienste des Christen
tums, s. 58 f.) — Verbet fôrnfœra tillhör ett yngre skikt av den 
religiösa litteraturen. I äldre skrifter, såsom de gamla homilie-
böckerna, förekommer det ännu icke, utan där användes uttrycket 
fœra fornir eller fœra i fórn, t.ex. i Isl. hom. 26, 27, 51, 52 m.fl., 
No. hom. 6, 57, 60, 61, 63, 66, 105, 148. Dessa uttryck nyttjas fli
tigt också i Stjórn, t.ex. s. 309, 310, 311, 312, 315, men vid sidan 
därav förekommer ofta fôrnfœra, t.ex. s. 271:27, 29, 31, 272:4, 
25, 273: 25, 275, 407, 457. — Av allt att döma är verbet en retro
grad avledning av fôrnfœring f., som är vanligt i Stjórn. Det före
kommer där t.ex. s. 276, 297, 315, 335, 339:35, 36. (Fritzners 



beläggsamling gör varken verbet eller substantivet rättvisa.) Sub
stantivet är sannolikt en syntetisk bildning till fœra i fórn eller 
fœra fornir. 

gudlasta, bespotta, häda. — Flat. I 371 ger |)ik eigi svâ djarfa at 
J)u guölastir optar mins dróttins nafn 

Till Fritzners fyra belägg kan fogas bl.a. Stj. 320, Mar. 39. — 
Säkerligen bör man i gudlastan f. »hädelse» se utgångspunkten för 
verbet. Det har hos Fritzner endast få belägg men visar sig vid 
excerpering vara mycket vanligt. (Därom vittna också flera sam
mansättningar såsom gudlastanar-orö п., -andi т . ,  -maör m.) Sär
skilt viktigt är det, att ordet kan uppvisas i så tidiga källor som 
No. hom. (s. 23, 27, 80) och Isl. hom. (s. 68, 147, 172: 6, 11) ; dess
utom finns det i Stj. 320, Heil. I 241. Det är bildat till uttrycket 
lasta gud, som förekommer t.ex. i Flat. I 287, Heil. I 2, Post. 147. 

hamskiptast, skifta hamn. — Str. 30 margir menn hamskiptust ok 
vuröu vargar 

Verbet har anträffats endast i Str.: 31: 29 (pres.), 35: 6 (prêt.), 
35:34 (prêt.). Där användes även skipta ham, s. 34:11, 32:27, 
vilket är det normala uttrycket. Troligen har verbet bildats till 
*hamskipti п., som visserligen ej belagts i fvn. men enl. Bl finns i 
nisl. 

heitstrengja, avlägga ett högtidligt löfte. — FriöJ>jofs s. 14 }>at 
mun ek heitstrengja at ek skal eigi Helga konung friöar biöja 

Även i El. 14 (prêt, och p.p.). Verbet torde vara en retrograde-
ring till det ytterst vanliga heitstrenging f. (t.ex. i Hkr. 44, 129), 
en bildning på grundval av förbindelsen streng ja heit, som an
vändes bl.a. i Hkr. 11, 22, 44, 129, 130, 159. 

hugleiöa, överväga, betrakta. — No. hom. 148 Nu, goöir broeör, 
fyrir guös sakar hugleiöiö {>at er yör skal til hjâlpar vera })essa 
heims ok til eilifar sselu annars heims 

Även ib. s. 46, 109, 118, 120, 126, vidare bl.a. i Hkr. 44, 551. — 
Att »tänka på ngt» heter stundom leida e-t huga (Isl. hom. 104) 
eller leida e-t hugum (Thom. 27). Till dylika uttryck bildades hug-
leiding f. »tanke, övervägande, föreställning» (bl.a. i Gisl., Post., 
Barl.), vartill verbet hugleiöa i sin tur torde vara en retrograde-
ring. 



hug renna, tänka på. — DN IX 117 (1339) ny tiltoeki, er heldr må 
fâdœmi ok udœmi kalla, lÖkast meir ok meir ok vaxa 1 Wes
sum staö at svâ bùnu, en nçkor шабг megi ütan miklar sorgår 
hugrenna eÖr umrœôa 

Av ordböckerna att döma är det ett engångsord; enl. Bl finns 
det ej i nisl. Det gängse uttrycket lyder renna hug til e-s, som 
förekommer t.ex. i No. hom. 196: >фа skulum vér hug vârum 
renna til guös». Jfr Fritzner art. renna 8. Till detta uttryck bilda
des hugrenning f. »tanke», som sedan gav upphov till retrograde-
ringen hugrenna. Att förhållandet mellan hugrenning och hug
renna är det angivna, torde vara obestridligt. Substantivet kan 
rimligtvis ej vara avlett av verbet, som är sällsynt, medan substan
tivet är mycket vanligt: enbart i No. hom. anträffas det ett 20-tal 
ggr, t.ex. s. 7, 9, 12, 40, 41, 46; även i Hkr., iEf., Barl. m.fl. 

Det kan tilläggas, att verbet intressant nog brukats även i sv. 
dial. Rietz 265 anför nämligen från Dalsland verbet hög-ränna 
»hafva i tankarna». I fsv. föreligger hughränna f. »tanke» i MB 
1: 144. Jfr E. Olson, De appellativa substantivens bildning i forn-
svenskan, s. 410. Sdw förtecknar med tvekan även hughränning f.; i 
jfr dock B. Hesselman, Språkformen i MB 1, s. 23. i 

leidrétta, vägleda, bringa i ordning. — leiÖréttast, omvända sig. — | 
No. hom. 79 f m  at allir leiöréttusk eptir upprisu ok uppstig- ! 
ning hans 

Verbet är tämligen vanligt, särskilt som term. techn. i bet. »om- ! 
vända sig»; enbart i No. hom. förekommer det ett 10-tal ggr: s. 45, ! 
78, 80 m.fl. I den allmännare bet. brukas ordet flerstädes i NGL: 
J. 16, NB 8, A 18, FrostL III 21, men även där fungerar det nära i 
nog som en religiös term. Det synes sannolikast, att ordet skapats 
i religiös stil. Med tanke på att rètta (st) har samma betydelse (se 
Fritzner art. rètta 5.), är det lockande betrakta nybildningen som 
en ren utvidgning i stilistiskt syfte. i 

Den ordfogning, som bör ha legat till grund, t.ex. rètta å leiö, j 
har ej anträffats. Jfr emellertid synonyma uttryck som snua ä 
leiö (til leiöar), koma e-u å leid »bringa i stånd, i ordning». Det j 
kan antagas, att till ett verbuttryck som rètta å leiö el. dyl. bildats 
leidrétting f., som är mycket vanligt: förutom Fritzners sex be
lägg kunna nämnas No. hom. 11, 12 (3 ggr), 45, 54 f., 68, 87, 105. j 



Om antagandet är riktigt, skulle sålunda verbet vara en retrograd 
avledning av leiörétting. 

matgera, laga mat; tillreda till mat. — Bp. I 810 Kallaöi broÖir 
Biörn til sin steikara sinn ok baö hann matgera sér kiçt fyrir 
j3orlaksmessu um daginn 1 Skâlholti 

Även i Stj. 118, JEf. 2: 19, 2: 142, 85 B: 63, 29: 7, Er. 7 (inf.), 
Stj. 166, 167 (p.p.)* Man vågar nog anse verbet vara en retrogra-
dering av matgerd f., som förekommer i Landsl. 3, 10 och vidare 
ingår som förled i matgerôar-hûs n. och -madr m. (Aasen 483 upp
ger matgjerd f. » Madiavning» från norska folkmål men känner ej 
verbet.) Fvn. matgerd f. torde ha framgått ur uttrycket дета mat 
el. dyl. 

Samma bildningssätt kan antagas för fsv. matgöra, belagt i MB 1 
(cod. В): 547 (prêt.), som vid sin sida har matgärp f., känt från 
Bir 5: 29, 32. Jfr MB 1: 213 göra mat. — Verbet är bekant även 
från sv. dial. Se O. Thorell, a.a., s. 164. 

meingera, göra förtret, skada. — Bp. II 64 J)â mundi hânum létt 
falla J)at er hann meingerir mik 

Även ib. 132 (inf.). Det sällsynta ordet är av allt att döma en 
retrogradering av meingerö f., bildat till uttrycket g era mein. Se 
Fritzner art. mein 2. Substantivet är synnerligen vanligt, bl.a. i de 
äldsta homilieböckerna (No. hom. 47, 50, 78, i Isl. hom. 19 ggr), 
och är förled i flera sammansättningar, såsom meingerdar-ker, 
-madr, -ping. I nisl. användes ej verbet men väl substantivet; lik
artat är enl. Aasen 490 förhållandet i norskan. 

ndttsœta, vaka över lik. —- Dpi. 26 nü munu vit BârSr son minn 
nâttsaeta llkin 

Även i DN VI 163 (prêt.). — Det finns i BorgL 1, 12 ett sub
stantiv nâttsœting f., som kan vara grundordet, men dess bildning 
är oklar. 

tår fella, fälla tårar. — FriôJ)jôfs s. 20 iEtlar }ш inar sygnsku mey-
jarnar tärfelli mjQk eptir f>ik? 

Fritzners belägg på verbet är hämtat från Saga Ragnars konungs 
loöbrokar kap. 9. Här är det väl fråga om lån från den ena forn-
aldarsagan till den andra; i sentimental stil föredrog man tydligen 
tårfella framför det vanliga uttrycket fella tår. 



Möjliga utgångspunkter äro tår felling f .  och adj. târfeldr; det 
senare torde emellertid kunna avföras ur diskussionen. Gering 
uppger i gloss, till iEf., att târfeldr är p.p., men med hänsyn till 
ordets betydelse kan så knappast vara fallet. Ordet betyder näm
ligen dels »gråtmild, benägen att gråta», t.ex. i Bp. I 876, dels 
»tårfylld», t.ex. i iEf. 37: 22. Formellt sett utgöres efterleden av 
adj. feldr, en avledning av fall medelst suffixet -ida. (Se Torp, 
Gamalnorsk ordavleiding, s. XL VII.) Det användes dels som sim
plex, dels som efterled i komposita, och betyder antingen »be
skaffad» (t.ex. sva feldr) eller »lämplig, tjänlig». Som efterled 
förekommer det bl.a. i hag-feldr »bekväm, passande, lämplig» (jfr 
falla e-m i hag), hug-feldr »behaglig», si-feldr »oavlåtlig», skap-
feldr »efter ens sinne, behaglig» (jfr fellr e-m i skap). Kanske man 
ej helt otvunget kan infoga târfeldr i denna grupp av adjektiv; 
dock måste medges att en ursprunglig betydelse »tårad, eg. tår-
beskaffad» ej ligger så långt borta från »gråtmild» och »tårfylld». 
Det kan ej gärna betvivlas, att de sammansatta adjektiven på 
-feldr här tjänat som mönster. Troligen bör târfeldr förklaras så, 
att det skapats på grundval av fella tär med formell anslutning 
till adjektivkomposita på  -feldr. Hur därmed än förhåller sig, torde 
târfeldr ej  ha någon del i verbets tillkomst. 

Utgångspunkt för verbbildningen torde vara târfellirig f., be
lagt redan i Isl. hom. 157, även i Stj. 220, bildat till uttrycket fella 
tär (Isl. hom. 136, 203, 207, No. hom. 10, 77). 

För fullständighetens skull bör nämnas, att det enligt Bl 846 i 
nisl. finns ett târfall п., som ju kan ha använts redan i fvn. I fvn. 
förekommer târafall п. i Elue. 150. Det är ej uteslutet, att târfella 
avletts därav. 

B. Fornsvenska verb. 

Jfr ovan om  mat g öra, s. 141. 

boföra, flytta. — STb 1: 432 (1459; burspr.) ängin have tva gatu-
bodhir utan mädh sva skäl at han boförer 

Prêt, av verbet föreligger i HGL 2:57  (1517), inf. i LB 7:90. 
SAOB ger bl.a. ett språkprov ur G 1 R 2: 107 (1525). I vissa sv. 
dial, brukas ordet i bet. »flytta kreaturen om sommaren till fä



bodarna eller skogsvallarna». Se Rietz 63.14 Detsamma är fallet 
med bufera i norska dialekter. I fvn. är verbet emellertid ej be
lagt. SAOB anger, att den sistnämnda bet. sannolikt utvecklats ur 
bet. »byta om bostad eller boningsplats, flytta». 

Grundvalen för ordbildningen är kanske uttrycket fsv. föra bo, 
fvn. fœra Ьй, vari bo, bu betyder »egendom» (se Sdw art. bo n. 3.), 
»Husholdning paa Landsbygden» (Fritzner art. bu 5.), sålunda 
egentligen »forsla sina ägodelar, sitt bohag, hushåll». I de få  sat
ser jag kunnat finna, där fœra är predikatsverb och bû en bestäm
ning därtill, är nämligen substantivet objekt. I t.ex. Eb. 198 heter 
det sålunda: »ok foeröi Snorri bu sitt i Tungu». Samma uttryck 
finns även i Hrafnk. s. 3 (3 ggr), 22. Det är tänkbart, att till för
bindelsen fœra bü först bildades bufœrsla f. »flyttning med hela 
hushållet», belagt i Landn., och att detta substantiv i sin tur gav 
upphov till verbet bufœra. 

Visserligen äro motsvarande ordfogning och nonien ej  belagda 
i fsv., men möjligen ha förhållandena där varit analoga. Substan
tiven för si f. »förande, forslande, förflyttande» och förslå f. 
»körsla», som båda förekomma i lagarna, brukas som efterleder i 
åtskilliga sammansättningar, t.ex. husförsl, klyfförsl9 härraförsla, 
klyfförsla. Ett *boförsl el. *boförsla kan vara antingen ett kompo-
situm i likhet med de nämnda substantiven eller en syntetisk sam
mansättning till uttrycket föra bo. Genom retrogradering har bo-
föra kunnat bildas till *boförsl el. *boförsla. Så kan det ha gått till. 
Större vikt bör man ej fästa vid att intet av dessa nomina har be
lagts. Alternativt kunde antagas, att utgångspunkten varit *bo-
föring el. *boförning, vilken hypotes har det företrädet, att existen
sen av dessa substantiv verkligen styrkts: Rietz 63 anför dem från 
Vb. (buffring, bufförning), så även Lindgren, Ordbok över Bur
träskmålet, s. 22. 

Med hänsyn till att det här är fråga om en troligen mycket ålder
domlig ordbildning, är det visserligen frestande att antaga prêt, 
part. som utgångspunkt, men den syntaktiska relationen mellan 
de ord, som utgöra lederna i nybildningen, utesluter detta anta
gande. (Jfr ovan s. 85.) Det synes vara rätt klart, att boföra, bû
fœra är en retrogradering till ett sammansatt substantiv. 

14 L. Levander, Dalmålet I s. 64, J. Nordlander, Ordbok över Multråmålet, 
s. 13, J. V. Lindgren, Ordbok över Burträskmålet, s. 22. 



högöra, ansa slaget och till torkning utbrett hö. — FH 7:56 (1476?) 
fan iak thär en jöns nilesson landbo som högiordhe 

Ordet tycks höra hemma framför allt på östsv. område. SAOB 
ger ett belägg bl.a. ur BtFH 3: 307 (c. 1555). Vendell, Ordbok över 
de östsvenska dialekterna, uppger verbet hö-gära} förekommande 
i flera socknai] i Vasa län. Wessman, Samling av ord ur östsvenska 
folkmål, anför substantivet hö-gära »höarbete». Detta synes ej ha 
anträffats i fsv.; SAOB meddelar ett språkprov (citat från 1619), 
vari högöra n. ingår. — Grundvalen för ordbildningen är förbin
delsen göra hö, som användes i Svartb 470 (1460). Möjligt är att 
därtill först bildats högöra п., varifrån sedan verbet närmast ut
gått. Bildningssättet är emellertid ingalunda otvetydigt. Det synes 
ej uteslutet, att göra haft sådan karaktär, att det kunnat kompone
ras med ett substantiv utan hjälp av ett sammansatt nomen. (Jfr 
nedan, s. 161, om fsv. veta.) Några dialektord med efterleden göra 
förtjäna uppmärksamhet i sammanhanget. Hit hör verbet vångöra 
»lägga ut nät, giller, saxar o.s.v.» och vångöra n. »utläggande av 
nät etc.», Lindgren, Ordbok över Burträskmålet, s. 158. Av intresse 
är att i några fall intet substantiv på -göra står vid verbets sida: 
Rietz anför ni-göra »skälla ut någon» (Åm.) och vor-gjera »till
reda jorden för vårsådden» (Vb.), Levander, Dalmålet I s. 52, 182 
brogöra »bygga bro» (Älvd.), Nordlander, Ordbok över Multrå-
målet, s. 153, vårandgöra »förrätta vårarbeten». 

korskyssa9 till bekräftande av en överenskommelse e.d. kyssa ett 
kors. — Rydberg Tr 3: 360 (1482, avskr.) the skuldi korskyssa 
them i mällum 

Verbet, som nyttjas även ib. 362, torde vara en retrogradering 
av korskyssning f., ib. 292 (1468), ib. 361 (1482), FH 7, 78 (1509) 
m.fl., bildat till uttrycket kyssa korset, Rydberg Tr 3: 293 (1468), 
ib. 362 (1482) etc. Jfr mit. dat cruce küssen (Schiller-Liibben II 
586 b), kruce-, kruskussinge f. (ib. 588). 

landganga, gå i land. — HSH 14: 26 (1525, Brask) hvar the thär 
landgingu vetum vi äkke 

Verbet, som anträffats endast här, torde ha bildats på grundval 
av ett uttryck som ganga i land el. dyl., varvid impulsen utgått 
från det väl belagda landganger m. »landgång, landstigning», vil
ket brukas t.ex. i RK 2: 7571, BSH 5: 96 (1506) och i samma käll
skrift som verbet. Jfr ä. da. landgå (Kalkar III 739). 



matbiärgha sik, försörja sig, uppehålla livet (?). — MESt SVI 6: 1 
varier man huggin i hand sva at han giter eigh matburghit 
sik 

I fsv. källor har något ord eller uttryck, som sprider ljus över 
verbets bildningssätt, ej kunnat anträffas. Emellertid finns i fvn. 
ett substantiv, som synes beaktansvärt i sammanhanget, nämligen 
matbjçrg f. »saa meget Mad som behoves til Livets Ophold»; en 
jämförlig bildning är lifsbjqrg f. »Livsophold, Underholdning». 
I fsv. brukas ett par synonymer till det sistnämnda substantivet: 
lifs biärghan f., Bo 127, lifs biärghning f., STb 1:335 (1482), SJ 
2: 153 (1489), Hel Män 257, JMPs 566. Också biärghan f. och 
biärghning f. nyttjas i bet. »uppehälle, försörjning». Möjligen är 
matbiärgha sik bildat till ett nomen som *matbiärghan eller *mat-
biärghning eller ev. den fsv. motsvarigheten till fvn. matbiorg f. 
I så fall torde den här föreslagna översättningen böra föredragas 
framför Schlyters »hjälpa sig själv, då man skall äta». Men hypo
tesen är osäker. Kanske förhåller det sig snarare så, att mat- här 
endast bör betraktas som ett förtydligande tillägg. Det nya ordet 
skulle då uppfattas som en helt tillfällig sammansättning. 

valdgästa, våldgästa. — KrL Kg 26: pr. Hvar sum valdgästar 
tavärnara, präst äller bonda . 

Vidare brukas verbet i GS 47 (1441), ib. 53 (1458), BSH 5: 386 
(1510), FM 426 (1509). Tydligen är det en relativt sen ordbildning. 
Bl.a. därför kunde man möjligen vilja betrakta det som analogiskt 
skapat efter något annat verb med förleden vald-, särskilt vald-
taka. Ordet torde emellertid ganska säkert vara denominativt. Till 
grund för ordbildningen ligger uttrycket gästa тер vald, som före
kommer t.ex. i VgL III 89, SdmL Kp 10: pr. Detta användes också 
i KrL Kg 26: pr. av hs KL etc. Därtill har av allt att döma våld
gästning f. skapats. Att detta substantiv är äldre än valdgästa, 
synes troligt. Det förekommer i MEL Kg 32, som å andra sidan 
ej kan uppvisa verbet, vidare i KrL Kg 27: pr. samt t.ex. i GS 31 
(1380), BtRK 55 (1388, orig.). (Rätt intressant är omskrivningen 
»the som waldgestning göra» i KrL Kg 27: pr. i st. f. valdgästa; 
givetvis kan den vara motiverad av stilistiska skäl.) Allt tyder på 
att valdgästa är en retrograd avledning av våldgästning. Det 
endast i KrL Kg 27 : pr. belagda valdgästare m. är för sällsynt och 
sent för att kunna tänkas som utgångspunkt för verbet. 



5. T y p e n  'h ae 1 d r e p a \  

A. Fornvästnordiska verb. 

fényta, använda, utnyttja. — Grâg. 397 ef ]эгэе1аг manna berjast 
lamabarning, £>â skulu eigendr bäöir fényta hinn heila 

Fritzner ger f.ö. bara belägget Bp. I 760, men verbet användes 
också i de fornnorska lagarna: NGL I 226, 334, 390. Fsv. fänyta 
förekommer i VgL II £> 29, ett intressant fall av överensstämmelse 
i fornnorsk och forn västgöt sk terminologi. 

Den närmaste utgångspunkten torde vara adj. fénytr »som man 
kan utnyttja» (belagt t.ex. i Hkr. 333), som väl i sin tur går till
baka på ett verbuttryck med  nyta som predikat och fé som dettas 
komplement. Visserligen tycks en dylik ordfogning ej ha  anträf
fats, men det är föga överraskande, eftersom fényta säkerligen är 
en ordbildning av hög ålder. 

hlutdeila, blanda sig i. — Sturi. I 232 honom £>ótti verr, er |)0rÖr 
hlutdeildi 

Även ib. 198. — När man söker bestämma verbets bildningssätt, 
måste man klargöra relationerna mellan verbet och adjektivet 
hlutdeilinn »benägen att blanda sig i andras angelägenheter». (Det 
finns dessutom ett adjektivabstraktum hlutdeilni f.) Fritzner ger 
inga belägg på detta adjektiv, däremot fem belägg på ûhlutdeilinn 
(Flat., Band., Flóam., Vallalj., Eb.). Torp uppger i Gamalnorsk 
ordavleiding, s. XL V, att adjektivet avletts av hlutdeila med suf-
fixet -ina, som ger adjektivet innebörden »tilvik til». Den åsikten 
är i och för sig tilltalande, men dess värde förringas väsentligt av 
det faktum, att (u) hlutdeilinn är så mycket vanligare än verbet, 
som förefaller vara en rätt tillfällig bildning. I sammanhanget bör 
nämnas att verbet (att döma av Blöndals uppgifter) ej  användes i 
nisl., vilket däremot är fallet med adjektivet. Dessa omständigheter 
tyda på att adjektivet är primärt i förhållande till verbet. Innan 
man vågar betrakta detta adjektiv som utgångspunkt för verbet, 
måste man emellertid ha klart för sig, hur adjektivet är bildat. 
Vad dess senare led, deilinn, beträffar, är detta ord ej belagt i fvn., 
men det föreligger i nisl. i bet. »trätlysten, som gärna blandar sig 
i andras angelägenheter». Med rätt stor säkerhet kan antagas, att 
deilinn funnits också i fvn. Emellertid kan hlutdeilinn ej  vara en 
vanlig sammansättning av hlut och  deilinn. Betydelsen hos  hlut-



deilinn förbjuder en sådan hypotes. Troligen har det bildats direkt 
till uttrycket deila hlut. Ett sådant uttryck är t.ex. deila sér illan 
hlut af, som C-V återger med »to deal oneself a bad share in, to 
deal badly in a thing» (s. 98 a, art. deila 4.). Jfr Fritzner, s. 19 b, 
art. hlutr 5. Det förekommer i Laxd. 180: »skal ok nu £>ar at snüa, 
er })orsteinn svarti er, f>vl at engi hefir sér verra hlut af deilt Wes
sum mälum en hann». Om såsom troligt är, adj. deilinn »trät-
lysten» brukats redan i fvn., har så mycket lättare adj. hlutdeilinn 
kunnat skapas på grundval av uttrycket deila hlut. Betvivlar man 
existensen av deilinn i fvn., så kan hlutdeilinn uppfattas som en 
avledning av deila hlut. Hur därmed än förhåller sig, kan ej gärna 
betvivlas, att hlutdeilinn givit impulsen vid tillkomsten av ny
bildningen hlutdeila. 

hçeldrepa9 sparka med hälen. — Stj. 431 Fyrir h vi vildir £>u nu J)â 
bakverpast viö fórn minni ok haeldrepa helgar gjafir minar 

Ordet är, såvitt man vet, ett engångsord i fvn. — Utgångspunkt 
för verbbildningen har säkerligen varit ett nomen, som föresvävat 
översättaren, då han ville återge Vulgatas calce abjicere med ett 
enhetligt verb. Sannolikt var det adjektivet hœldrœpr »som är 
värd en spark med hälen», som gav impulsen. Adjektivet brukas i 
Harkv 23. Jfr nisl. hœldrœpur. Ett verbaladjektiv associeras med 
verbets finita former. 

Vid första ögonkastet frestas man tillskriva hœldrep n. den roll, 
som hœldrœpr här antagits spela. Visserligen anger Fritzner bet. 
av ordet i det enda belägget, Bragöa— Mâgus saga, s. 63, vara 
»slag på hälen», men en ordbildning haeldrep n. »slag, stöt med 
hälen» vore ingalunda otänkbar. Emellertid kan betvivlas att 
nämnda substantiv existerat. Blöndal känner det ej. I Bragöa — 
Mâgus saga torde ej subst. hœldrep föreligga utan adjektivet hœl-
drepr »fotsid», brukat även i nisl. 

litverpast, skifta färg, blekna. — Baer. 106 hyggit at nü, hversu 
Lucinia litverpist ok starir â ]эеппа vaena mann 

Verbet är sällsynt i fvn. Utom i typexemplet har det anträffats 
endast i Flat. I 237 (inf.). Det vanliga uttrycket för begreppet är 
bregda lit. 

Även om materialet ej tillåter en säker bedömning av bildnings
sättet, vågar man antaga, att litverpast bildats till adjektivet lit-
verpr »skiftande färg, blek», som användes i SE, p. hraed., Svarfd., 



Orkn. Det kan tilläggas, att adjektivet är vanligt i nisl., vilket tyd
ligen ej är fallet med verbet. 

Adjektivet torde i sin tur ha skapats till uttrycket verpa litum, 
som visserligen ej anträffats i fvn. men säkert brukats redan där. 
Bl 930 uppför uttrycket under verpa. En  parallell till litverpr: 
verpa litum erbjuder litbrigdi: bregÖa lit, liksom litskipti: skipta 
litum. För bildningen av adj. litverpr jämför ord som kvernbitr, 
-bjódr m.fl. 

B. Fornsvenska verb. 

Om fänyta se ovan s. 146. 

sotdöia, dö av sjukdom. — Bil 646 alricus sotdo vidh rom 
Även RK 1: (LRK) s. 228 uppvisar ordet i prêt. Det normala ut

trycket har varit döia af sot, använt t.ex. ib. 227 f., Bil 368. Ny
bildningen sotdöia har utan tvivel adjektivet *sotdödher (jfr fvn. 
sóttdaudr) att tacka för sin tillkomst. Det bör observeras, att ad
jektivet kan sägas fungera som particip till döia af sot. I st. f. 
exempelvis »han vardh sotdödher» har man sålunda tillfälligtvis 
brukat som en variant »han sotdo». 

stradöia, strådö, sotdö. — VgL IV 15: 17 han strado i Wisingxsö 
Ordet, som föreligger även ib. 15: 18, PK 231, 233, 236, 237, 240, 

erbjuder en parallell till synonymen sotdöia. Jfr fvn. verba strå-
dauöa. Kalkar giver på verbet ett belägg ur Br 68 (prêt, straa do). 

Ivar Lindquist, som i sin undersökning Västgötalagens litterära 
bilagor hävdar, att kunga- och biskopslängderna i God. B 59 »stå 
det fornnordiska ofantligt nära», hänför strado i kungalängden 
till s.k. »nordiska idiomatismer i ordavalet» och hänvisar till fisi. 
verda stradauÖa. Det kan emellertid med fog betvivlas, att verbet 
någonsin varit ett folkligt, »fornnordiskt» ord. Knappast någon
ting talar för att så skulle vara fallet. Som nyss framhållits, brukas 
ordet i fsv. vidare blott i Prosaiska krönikan, som säkerligen över
tagit ordet från kungalängden, och i fda. endast i »Stockholms 
Krönike B 77», alltså ävenledes i ett föga förtroendeingivande 
sammanhang. Och i fvn. har det veterligen aldrig anträffats. 
Omständigheterna kring ordets förekomst i fornspråken tala så
lunda ej  för antagandet att det skulle vara ett gammalt, nedärvt 
ord. Med bättre skäl kunde tvärtom hävdas, att det är ett ganska 
sent vandringsord. I de nyare språken torde verbet aldrig ha bru-



kats annat än i litterär, arkaiserande stil. Det normala uttrycks
sättet var utan tvivel fvn. verba strâdauda el. dyl. Man må jämföra 
wrthœr stradeth i DGL II 59. Enligt vad ODS XXII 230 upplyser, 
ha i danska dialekter förekommit uttryck som de en god straadod. 
Man måste ha klart för sig, att det mellan hithörande nomina och 
från dessa utgångna verb kan råda avsevärd skillnad ifråga om 
stilistisk valör. Förekomsten av ett adjektiv som stràdauÔi i folk
lig, okonstlad stil borgar ej  för att ett därtill bildat stradöia har 
samma stilistiska karaktär. I ren, naturlig stil användas väl no-
mina som fvn. strådaudi, fda. stradeth, men steget till en retro-
gradering därav kan vara långt. 

C. Forndanska verb. 

Om strade se ovan. 



Kap. VI. 

Analogibildningar. 

Det förekommer i nusvenskan, särskilt i dagspressen, åtskilliga 
verb, som äro analogiskt bildade, stundom med ett enstaka verb 
som mönster, oftare med en större grupp som förebild.1 

Av det förstnämnda slaget är t.ex. den skämtsamma nybild
ningen kedjeäta, vartill utan tvivel det numera rätt vanliga kedje
röka givit impulsen. Förutsättningen för ordbildningen i detta fall 
är givetvis, att utgångspunkten kedjeröka återger just den före
ställning, »måttlös, oavlåtlig konsumtion», som man ville uttrycka 
genom nybildningen. Här har sålunda förleden hos impulsgivaren 
lånats, liksom t.ex. i den likaledes tillfälliga, humoristika bild
ningen teatersucka, skapat som motstycke till teaterviska. I andra 
fall är efterleden gemensam för nybildningen och dess förebild, 
såsom i spaltföra, bildat till torgföra, eller oljefylla, bildat till 
vattenfylla. 

Väsentligt vanligare och talrikare äro de verb, som bildats ana-
logiskt efter större mönstergrupper med samma förled eller samma 
efterled. Det finns t.ex. ett flertal verb med förleden rekord, de 
flesta brukade i sportspråket men många även annorstädes. Givet
vis äro icke alla i denna grupp analogibildade; några äro säkerligen 
denominativa. Det senare gäller om de äldsta, såsom det ytterst 
vanliga rekordlöpa, bildat till rekordlopp eller rekordlöpning. Till 
en början torde detta verb ha utgjort ett mönster, som efterbildats, 
varvid analogiskt bildade verb som rekord-bowla, -gå, -kasta ha 
kommit till. På så sätt har gruppen oavbrutet vuxit. Ju oftare 
rekord har använts som förled, desto mer har minnet av pionjären 
rekordlöpa förbleknat. Snart nog är det ej längre det enskilda, 
förut dominerande verbet, som är förebilden för nybildningen, 
utan hela gruppen av verb med samma förled spelar denna roll. 

1 Se förut nämnd uppsats i Nysvenska studier, s. 31 ff.  



I synnerhet är detta fallet, då området vidgas och man nybildar 
verb, som ej tillhöra idrottsspråket, t.ex. rekord-bada, -skriva, 
-växa. Förloppet torde vara analogt i ett flertal fall. Likaså kan 
efterleden i ofta brukade ord nyttjas som en stereotyp. I dags
pressen finner man exempelvis ofta verb med efterleden -tala, i 
många fall helt tillfälliga bildningar, brukade t.ex. i rubrikstil. 
Ursprunget till den stora gruppen av sådana ord torde vara deno-
minativer som brandtala, hälsning stala, högtidstala. I ett visst fall 
har något av dessa varit utgångspunkten för analogibildning, men 
omsider har -tala kunnat sättas samman med vilken som helst 
aktuell förled; själva gruppen av ord med samma efterled utgör 
sålunda mönstret. 

Det kunde ifrågasättas, om man icke vid sidan av de nämnda 
typerna borde urskilja en tredje. I åtskilliga fall kan nämligen 
iakttagas, att ett substantiv, som brukas till förled i flera samman
sättningar (både nominal- och verbalkomposita), mer eller mindre 
ändrar betydelse. Stundom har det visserligen redan från början, 
när det ingått komposition, haft annan betydelse än som simplex. 
Det finns t.ex. en grupp verb med förleden promenad. Sannolikt 
brukades detta ord som förled först i promenadseger, d.v.s. en 
seger, som är så lättvunnen, att tävlingen blir lik en promenad. 
(Jfr militärpromenad!) Redan i detta nominalkompositum nytt
jades sålunda ordet i överförd bemärkelse. När i fortsättningen 
verb bildas med denna förled, t.ex. pr omenad-s pela, -springa, 
-städa, får emellertid ordet promenad en allmännare innebörd; 
man är allt mindre medveten om dess forna betydelse och dess 
nominala karaktär; det kommer att användas som ett adverb med 
betydelsen »utan ansträngning, mycket lätt». Även i andra fall 
observerar man en tydlig betydelseförändring. Det nyss nämnda 
rekord kan tjäna som exempel. Så länge ordet användes inom 
idrottsspråket, har det kvar sin gamla betydelse, men utanför detta 
har det som förled fått en abstraktare innebörd. Då en tidning 
skrev »Allfader Hansson rekordhy Ilades », tillkännagavs därigenom 
icke en ny notering i rekordlistan; förleden tjänstgör snarast som 
ett förstärkande adverb med innebörden »synnerligen kraftigt, 
utan motstycke». På liknande sätt förhåller det sig med en rad 
andra produktiva förleder, t.ex. premiär. Så länge man bildade 
verb som premiärrulla, premiärvisa (om filmer, resp. skådespel), 
var kontakten med substantivet premiär, »första uppförandet» 



obruten, men snart nog tillkommo nybildningar, vari förleden har 
en vagare innebörd, »för första gången», t.ex. i satsen »Stats
rådet Rubbestad premiärsatt på statsrådsbänken». Det torde vara 
obestridligt, att betydelseförändringar av denna art måste under
lätta tillkomsten av analogibildningar. Förleden tjänar i dylika fall 
som ett slags ordbildningsmedel, i viss mån jämförligt med ett 
prefix. Att karakterisera den som ett sådant vore kanske att gå för 
långt, men otvivelaktigt står den prefixet nära. Ännu längre i det 
avseendet ha förleder som blixt, mass, storm hunnit.2 

Gränsen mellan de nämnda typerna är naturligtvis flytande. 
I det enskilda fallet kan det vara svårt att avgöra, om ett verb 
bildats efter ett annat verb eller om en hel grupp med samma 
kompositionsled utgjort mönstret. Stundom kan man t.o.m. vara 
tveksam om huruvida ett verb är analogibildat eller denominativt. 
Bedömningen är sålunda ibland vansklig, redan när det gäller 
moderna nybildningar. Det torde därför ej behöva kraftigare 
understrykas, att vi röra oss på osäker mark, när vi söka utröna, 
om och i vilken mån de nämnda arterna av analogibildning äro 
representerade i de nordiska fornspråken. Även om drivkrafterna 
i ordbildningen tiderna igenom varit desamma, äro förutsättning
arna för ordens tillkomst och spridning numera i flera avseenden 
helt andra än under medeltiden. Visserligen vågar man antaga, 
att det då lika väl som nu förekom, att ett attraktivt verb lockade 
till efterbildning; det förefaller också, som om flertalet av de forn
nordiska verb, vilka kunna förmodas vara analogibildade, till
hörde denna typ. Men det synes mera osäkert, om analogibildning 

2 Den här berörda företeelsen, som innebär, att ett nomen genom att bru
kas som kompositionsled kan förändra betydelse och i vissa fall slutligen 
fungera som ett slags prefix eller suffix, är ju ej speciellt utmärkande för 
nusvenskan. Jfr Brugmann, a.a. 2: 1, s. 12: »Hat das eine von zwei Zusam
mensetzungsgliedern eine gewisse allgemeine oder abstraktere Bedeutung und 
wird es mit dieser Bedeutung in mehreren Komposita zugleich gebraucht, so 
steht es dadurch den Wortbildungselementen, die wir Formantien nennen, 
nahe. Vgl. z.B. Kriegsmann: Krieger! Es wird nun häufig nach Art der For
mantien in grösserem Umfang produktiv.» — Jfr även E. Kruisinga, A hand
book of present-day English. Part II, s. 78: »On the other hand, words that are 
formally compounds may often be considered derivates. Thus grandfather 
might perhaps be called a compound, but grand, certainly is no more than a 
prefix in grandson.» Kruisinga tillägger: »In some words the second element 
is little more than a suffix. Such are the words in monger — — (news-monger, 
scandal monger etc.).» 



Även i Sturi. II 232, Fm. IX 486. — I Bp. I 768 finner man ut
trycket syngja i bann. Liksom i förra fallet torde bannset ja ha 
givit impulsen vid verbbildningen. 

friöleggja, utverka fred för ngn. — Fm. IX 407 v.l. En fru Kristin 
sagöi svâ, at hun mundi sjâlf koma at friöleggja fyrir Knüti, 
syni sinum, viö konung 

Ordet friöleggja, som i övrigt ej påträffats i fvn., torde vara en 
rätt tillfällig bildning. Texths har frida, hs B. F. frid helga Knut. 
Nybildningen kan ha uppstått under påverkan av den vanligare 
synonymen frid helga ur uttrycket leggja frid fyrir e-m vid e-n. 

gullbóka, sticka med guldtråd. — Guörünarkviöa II 14 Hon mér 
at gamni gullbokaöi sali suöroena 

Bildningssättet är tämligen oklart. Med hänsyn till det flera 
gånger i Eddan brukade bók f. »väv, täcke» vore det ej orimligt 
att ansätta ett kompositum *gullbok f. »väv med guldsöm» som 
utgångspunkt. Emellertid är det sannolikare, att till bók f. »väv» 
bildats ett verb *bóka »väva», här belagt i en mer eller mindre 
tillfällig sammansättning gull-bóka. Denna nybildning bör ha 
kommit till ganska lätt under omständigheternas tryck: den torde 
ha framkallats framför allt av allitterationsbehovet. Och den har 
haft mönster i talrika komposita med förleden gull-, bl.a. flera p.p. 
såsom gullsaumadr. Jfr även gullleggja (: p.p. gulllagdr), s. 90. 

kaupmanga, köpslå. — Sturi. I 163 ok kaupmangaöi hann viö J>or-
grim 

Ordet kunde vara avlett av kaupmang n. eller en retrogradering 
av kaupmangari m., båda okända i fvn. men enl. Bl brukade i 
nisl.; såväl L-M som Z sakna båda substantiven. Dessa ord synas 
emellertid rätt diskutabla i fråga om bildningssättet. Deras efter-
leder, mang n. »småhandel», mangari m. »småhandlare, hökare», 
användas visserligen som simplex i fvn., men det är svårt inse 
behovet av komposita som kaupmang och kaupmangari; den 
tautologiska förleden är här ej på sin plats. Det är därför ej osan
nolikt, att substantiven äro sekundära i förhållande till verbet. 
Ordet kaupmanga har visserligen också en helt onödig förled, men 
ordbildningen synes ganska naturlig, om man antar, att impulsen 
utgått från kaupslaga. Från detta verb kunde sålunda kaupmanga 
ha fått sin förled. Om kaupslaga se s. 181. 



efter större mönstergrupper förekommit i fornspråken. I modern 
dagspress är just denna typ mycket produktiv, men det beror tyd
ligen på de ytterst gynnsamma förhållanden, vartill i äldre tid 
saknades motsvarighet. Sannolikt ha dock även i fornspråken 
sådana bildningar tillkommit, ehuru i mindre omfattning. Vad 
slutligen de verb beträffar, i vilka förleden närmast är adverbiell, 
äro de säkerligen företrädda också i fornspråken. — Till sist må 
tillfogas att man som ännu en grupp av analogibildningar kan 
karakterisera de verb, som skapats med partikelkomponerade verb 
som förebild. 

I följande redogörelse för de fornnordiska verb, som synas vara 
analogibildningar, har ett försök gjorts att fördela dem på de 
skilda typerna. Inom varje grupp placeras de fornvästnordiska 
först, därefter de fornsvenska, forndanska, forngutniska. 

T y p  I. A n a l o g i b i l d n i n g a r  e f t e r  m ö n s t e r  
a v  e n s t a k a  v e r b .  

A. Fornvästnordiska verb. 

Av de fornvästnordiska verb, som synas tillhöra denna typ ha 
sju förleden gemensam med den antagna förebilden: bannfœra, 
bannsyngja, friöleggja, gullbóka, kaupmanga, råöfréttast, tru-
festa, två efterleden: hjartfesta, leidfcera. 

bannfœra, bannlysa. — Sturi. I 214 Varö viö £>etta biskup svâ 
styggr, at hann bannfœrir Kolbein 

Övriga belägg äro: Thom. 392 (inf.), DN IX 100 (prêt.), NGL IV 
99 (inf.), Bp. I 768 (inf.). Grundvalen är uttrycket fœra i bann, 
som användes t.ex. i NGL II 301. — Enligt Bl förekommer i nisl. 
subst. bannfœring f., men ordet är ej anträffat i fvn. och av allt att 
döma avlett av verbet. E j  heller p.p. torde vara utgångspunkten för 
detta; beläggen ge ej stöd åt ett dylikt antagande. Troligen är bann
fœra skapat efter mönster av den vida vanligare synonymen bann-
setja. (Se ovan s. 86 ff.) — Samma ordbildning torde ha  skett i 
danskan. Verbet förekommer i Saell. Kirkelov, DGL VIII 472. 

bannsyngja, bannlysa. — Sturi. II 181 bannsyngr biskup Odd 
ok nçkkura menn meö hânum 



råöfréttast, rådgöra med ngn. — Stj. 294 i J>eirri tjaldbuö 
i hverri er f)eir räöfréttust i smum vandamâlum viÖ guÖ 
dróttin 

Ordet har anträffats endast i Stjórn; utom i citatet ovan även 
s. 159 (inf.). — Med tanke på uttrycket ganga til fréttar vid e-n 
(se Fritzner s. 485 b.) kunde man möjligen antaga, att samman
sättning av råö och verbstammen först kommit till stånd i ett no-
men, nämligen *râôfrétt f., i och för sig en naturlig ordbildning; 
emellertid har detta subst. aldrig belagts. Det synes troligare, att 
verbet analogiskt bildats till något annat ord med förleden råö-\ 
i synnerhet det rätt vanliga râdleggja (se s. 101) vore en tänkbar 
förebild. 

trufesta, försäkra, bedyra. — Str. 46 {>at trufesti ek f>ér, at J>egar 
vaerir J)u drepinn 

Av allt att döma ha vi här att göra med en rätt artificiell ord
bildning av ett slag, som ej är ovanligt i sentimental, preciös stil. 
Det väl belagda adjektivet triifastr, som betyder dels »trofast, på
litlig» (t.ex. i Bp I 392, Fm I 15), dels »fast i tron» (bl.a. i Isl. hom. 
62, 95, 137, Hkr 66), kan med hänsyn till betydelseförhållandena 
knappast vara utgångspunkt för nybildningen. Troligen bör denna 
ej heller föras tillbaka på en ordfogning. En dylik är visserligen 
känd, nämligen från Ridd. 67: »nu biÖ ek, at hvârr festi oôrum 
tru sina, at hvârr segi QÖrum allt {>at er spyrr ok engu af leyni.» 
Men man måste göra den iakttagelsen, att tru i denna fras har 
ett mycket tunt betydelseinnehåll; verbet festa (utan detta kom
plement) betyder detsamma. Jfr t.ex. Sturi. I 273: »|)eir festu 
honum at gera Dufgusi ekki mein.» Ej heller trüfesta synes skilja 
sig från festa med avseende på betydelsen. Förleden tjänar mest 
som en förstärkning eller verkar som ett slags prefix med enbart 
prydande uppgift. Vi kunna ej veta, hur det gick till, när trü och 
festa fogades samman: det kan ha skett helt spontant, men långt 
troligare synes det mig, att trûlofa, som i betydelsen »högtidligt 
försäkra» brukas i Mag. 124, Bev. 210, 220, här har givit impulsen 
och varit en förebild. 

hjartfesta, besluta i sitt hjärta. — Heil. II 556 ]эа haföi hann J>at 
hjartfest meö sér, at — —. 

Verbet är i övrigt ej belagt i fvn. — De verb, som i efterleden 
ha -festa, synas i regel vara avledda av adjektivkomposita med 



efterleden -fastr (s. 60 ff.). Så är troligen ej fallet med detta verb. 
Ett adjektiv *hjartfastr är ej  känt. Ej  heller finns anledning för
moda, att verbet går tillbaka på »festa 1 sitt hjarta» el. dyl., varur 
närmast p.p. kunde ha framgått. Vid verbets tillkomst torde två 
omständigheter ha varit avgörande, nämligen dels att i det 
latinska originalet förekommer ordet för hjarta: »hoc in proprio 
corde statuerat», dels att synonymen hug festa osökt erbjöd sig 
som ett mönster, då översättaren ville med ett kompositum återge 
den latinska frasen. Jfr f.ö. även brjóstfesta, s. 60. 

leiöfoera sik til, bevisa sin rätt till. — NGL II 89 (Landsl. V 19 n.) 
Hvervitna }эаг sem maÖr vil sik til arfs leiöfoera, leiÖi vätta 
sina fram 

Verbet tycks f.ö. vara okänt; bildningssättet är svårförklarligt. 
Texths har fœra9 vilket ju är tillfyllest för att uttrycka föreställ
ningen i fråga. Jfr fœra sik i œtt »bevisa att man tillhör en viss 
ätt». «4 

Att uppfatta verbet som denominativt, låter sig svårligen göra: 
med adjektivet leidfœrr »som kann fara vegen el. leidi» (Hegg-
stad) står verbet knappast i samband. 

Som grundval för ordbildningen måste väl förutsättas ett verb
uttryck fœra sik a leid el. dyl., men hur leid fœra kunnat bildas 
därur, är gåtfullt. Möjligen är verbet analogiskt. skapat efter något 
betydelsebefryndat verb med efterleden - f œ r a ,  t.ex. kynfœra 
(s. 97). Jfr även nisl. œttfœra (se Bl), bildat till fœra sik i œtt. 

B. Fornsvenska verb. 

Av de fornsvenska verb, som synas tillhöra denna typ, ha  hals
örghia, hudhflängia, hudhsla, köpgöra, landsökia förleden gemen
sam med förebilden, hadhveta, hedherveta, lastföra efterleden. 

halsörghia, strypa. — Lg 3: 183 tha halsörghdhe honum ovinin 
diävulin 

Efterleden är som simplex e j  belagd i fsv. men säkerligen iden
tisk med det i sv. dialekter förekommande örja »strypa; draga 
tillsamman noten».3 — Verbet halsörghia torde vara en tillfällig, 
individuell nybildning. Logiskt sett är ordet otympligt, ty förleden 

3 Rietz 854; O. von Friesen, i: Fataburen 1914, s. 222; A. Bengtsson, Nils 
Ragvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet, s. 232. 



är pleonastisk. Man kan därför ej tänka sig en syntaktisk förbin
delse »örghia hals» el. dyl. som förutsättning för ordbildningen. 
Den naturligaste förklaringen är, att verbet analogibildats efter 
mönster av halshugga. Visserligen kan man ej veta, varför över
sättaren valde att nyskapa halsörghia i st. f. att bruka örghia. 
Men kanske man kan förmoda, att det berodde på den benägenhet 
att över huvud taget hellre använda längre, tydligare ord än kor
tare, vilken är betecknande för vissa stilarter, kanske även därpå 
att han ville använda ett mera åskådligt uttryck. Hur därmed än 
förhåller sig, så är det obestridligt, att det attraktiva halshugga 
i den situationen var den naturliga förebilden.4 

hudhflärigia, hudstryka. — PM 20 let fadhirin honum sia okhudh-
flängia 

Ordet användes vidare i Sv B 103 (p.p.). Vad dess bildningssätt 
beträffar, är det anmärkningsvärt, att man å ena sidan finner tal
rika belägg på flangia »hudstryka», å andra sidan inga satser, där 
hudh är komplement till flàngia. Det tyder på att förutsättningen 
för ordbildningen icke är en ordfogning » flàngia hudh» el. dyl.; 
eftersom hudhflängia av beläggen att döma är relativt sent ska
pat, borde man finna spår av ett dylikt uttryck, om det funnits till. 
Verbet är utan tvivel analogiskt bildat med hudhstryka som före
bild. Detta var ju sedan gammalt det vanliga uttrycket för begrep
pet. Av stilistiska skäl var det emellertid förmånligt att ha tillgång 
till varierande uttryck. Särskilt i översättningar av helgonlegender, 
där hudstrykning ju ofta skildrades, var behovet av synonymer 
stort, i synnerhet som två eller flera synonymer ofta samordnades, 
t.ex. i Prosadikter 57 sia ok flàngia9 i ST 126, 164 gisla ok flàngia. 
I ST 174 finner man satsen »ok let han flàngia ok harmelika 
hudhstryka». Man inser lätt, hur frestande det var i detta grann
skap att förvandla flàngia till hudhflängia. Därigenom fick man 
inte bara ännu en synonym utan också en »sammansättning», 
d.v.s. den ordtyp, som stod högt i kurs i den religiösa stilen. 

Förhållandena synas i detta fall vara helt likartade i danskan. 
Ä. da. hudflœnge, Kalkar II 281, torde sålunda ha fda. hudstruge 

4 Fsv. halsdragha »draga (ngn) i halsen», belagt endast i GU C 20, s. 122, 
borde kanske anföras här. Emellertid är det tvivelaktigt redan o m  det i detta 
fall föreligger en ordenhet. Stället lyder: »colaphizare p pro hals slaa eller 
draga». Om uttrycket bör uppfattas som ett enda ord, synes det möjligt, att 
halssla (se s. 81) varit dess förebild. 



som förebild. Jfr flœnge med samma betydelse, Kalkar I 573; 
i ett belägg ib. finner man synonymerna »flengde, slede och hud-
strwge oc sloge». 

hudhsla, hudstryka. — STb 2: 303 (1488) peder pedersson 
skal sta ok hudhslas vidh stokkin 

Ordet har i övrigt ej  anträffats. — Med rätt stor sannolikhet kan 
man antaga, att verbet bildats med hudhstryka som mönster. — 
Samma ordbildning föreligger i fda. Kalkar II 281 ger belägg 
(inf.) ur Sonderj. Stadsr. 304. 

köpgöra, avsluta el. uppgöra köp. — FM 318 (1507) han skulde 
siälver köpgöra mädh idhre härradöme 

Verbet är ej belagt annorstädes i fsv. (Jfr ovan s. 27.) — San
nolikt är det en rätt tillfällig bildning, som uppstått ur uttrycket 
göra köp, t.ex. i MESt Kp 20, SD 5:638 (1347), MB 1: 214, STb 
1: 86 (1447), under inflytande av den långt vanligare synonymen 
köpslagha el. köpslå. Det förtjänar nämnas, att köpslo återfinnes 
i samma mening som köpgöra i FM 318. 

landsökia, söka sig till land (i fientligt syfte). — Troj 106 otalig 
mang skip kommo dragande sum wille landsöka 

Veterligen är det ett engångsord; ej heller i nsv. ha belägg därpå 
anträffats. (Jfr ovan s. 27.) — Efterleden bör sättas i samband 
med sökia i bet. »i fientligt syfte begiva sig (till) ; anfalla». (Se Sdw 
art. sökia 3.) Troligen är verbet analogiskt bildat till landstigha, 
som förekommer på flera ställen i samma källa. 

Till de fsv. verb, som måhända analogibildats efter enstaka 
verb med samma efterled, höra hadhveta och hedherveta. Det 
synes lämpligt att först ge prov på deras användning och redogöra 
för deras förekomst. 

hadhveta9 håna, häda. — MB 1: 372 han bannadhi gudhi siälvom 
ok hadhvette hans namn. (SAOB H 1692, art. hådvita.) 

Verbet är vanligt i den religiösa litteraturen, där det konkurrerar 
med synonymen hådha. Det användes i Bo, ST, KL, MP, Gr, Bir, 
MB 2, Ber, Lg. Vid verbets sida stå två substantiv: hadhvete п., 
som ingår i hadhvetis ordh n. »hånande ord» (Bo, Su, ST, SMG), 
och hadhvetilse n.pl. »hån, skymf» (MB 2, Bo, Bir, Su, Lg 3), även 
i hadhvetilse ordh (Bir, Lg 3). Man frågar sig, om de äro avledda 
av verbet hadhveta, vilket är troligast med hänsyn till beläggen, 



eller om de äro komposita och i så fall tänkbara utgångspunkter 
för verbbildningen. Visserligen existera ej  vete och vetilse (natur
ligt nog) som simplex, varför hadhvete och hadhvetilse ej kunna 
vara sammansättningar i egentlig mening. Men det vore teoretiskt 
möjligt att uppfatta dem som syntheta till ett uttryck veta hadh. 
Dock synes även den möjligheten utesluten, ty ett sådant uttryck 
förefaller icke ha brukats. De nämnda substantiven äro sålunda 
av allt att döma avledda av hadhveta. Verbet torde därför ej vara 
en retrogradering. 

hedherveta, hedra, ära. — Troj 296 ok hedhervette honum mädh 
dyrum gavum 

Verbet förekommer vidare i Troj 310 (pres.), Skrt Uppb 9 (inf.). 
Beläggen tyda visserligen på att det kunde vara en ganska sen 
ordbildning. I och för sig vore det frestande att betrakta verbet 
som en typiskt skriftspråklig produkt: här ha vi ju återigen ett 
fall, där ett tvåledat ord föredragits framför ett enkelt, såsom ej 
är ovanligt i lärd stil; jfr hedhra, ära. Men saken torde icke ligga 
så till. Observeras bör nämligen, att ordet är vida spritt i svenska 
dialekter. Sannolikt har det talspråkligt ursprung. E. Wigforss 
har i Södra Hallands folkmål, s. 90 not 8, visat, att det av Rietz 246 
anförda harveta (herveta), hall. hairvaida »banna, göra förebråel
ser, tillrättavisningar» (som enligt Möller, Ordbok öfver Hal
ländska Landskaps-målet, s. 112, sammansatts av harör och vega, 
enligt Rietz av hardr och vita) går tillbaka på fsv. hedherveta. 
Beträffande den egendomliga betydelseförändringen skriver Wig
forss: »betydelseutvecklingen är icke osannolik, fastän jag inte 
känner paralleller, där den ursprungliga ironiska användningen 
blivit fast och enarådande.» — Vad bildningssättet angår, bör på
pekas att ingenting talar för att hedherveta är denominativt. Något 
hithörande nomen är ej känt. Visserligen finns i detta fall en ord-
fogning, veta hedher, som brukas t.ex. i Bu 188 f., MB 1: 189, RK 
1: 3558, Al 9521, vartill prêt. part. kunde ha bildats, men denna 
form har ej anträffats. 

Sålunda är det ej sannolikt, att vare sig hadhveta eller hedher
veta är denominativt. Under dessa omständigheter ligger det an
tagandet nära till hands, att de analogibildats med det gamla 
vardhveta som mönster. Det kunde invändas, att det vore alltför 
äventyrligt att betrakta detta verb som en förebild för de båda 



andra, av vilka åtminstone hadhveta är avgjort vanligare i littera
turen än vardhveta. Medges skall att vardhveta påfallande sällan 
användes i de bevarade källorna: i lagarna brukas det endast i 
VgL, i juridiskt språkbruk förekommer det dessutom i SR 15, i 
övrigt har verbet i hela den fsv. litteraturen belagts endast en gång, 
nämligen i Lg 1015. Man må emellertid icke förvilla sig av dess 
anmärkningsvärt låga frekvens i skrift: utan tvivel har det haft 
en långt starkare ställning i det talade språket. Även om det är 
omöjligt att prestera bevis för hypotesen om analogibildning i detta 
fall, måste man säga sig, att det är svårt att tänka sig hadhveta 
och hedherveta tillkomna utan att vardhveta på något sätt med
verkat. De yngre verben måste utan tvivel uppfattas som parallel
ler till det ålderdomliga verbet, hadhveta kanske snarast som en 
kontrastbildning. 

Alternativt vill jag framlägga ett annat förslag till förklaring av 
de båda verbens uppkomst, ett förslag, som kompletterar den här 
framställda hypotesen. Tidigare har påpekats (ovan s. 29 f.) vil
ken egendomlig roll fsv. göra synes spela i åtskilliga ord eller 
verbuttryck i G,U C 20, t.ex. tiänisth göra (lat. ancillare), Hud göra 
(lat. bilbire), skälgöra (scire), degh göra (pinsare). Översättaren 
har tydligen ofta varit i trångmål, när det gällt att försvenska för
lagans verb. Det förefaller, som om göra då erbjudit sig som en 
välkommen hjälp. Lat. digitare, s. 186, som betyder peka, visa 
(med fingret), återger översättaren med finger göro kanske därför 
att han ej kunde finna det lämpliga fornsvenska ordet eller ut
trycket. Emellertid var han medveten om att digitare avletts av 
digitus, finger, varför han nyskapade finger göro, där efterleden 
har samma funktion som den latinska ändeisen -are. (Jag antar 
sålunda här att uttrycket är en ordenhet.) På likartat sätt kan det 
ha varit i flera fall. Det karakteristiska för nämnda ordbildning 
är alltså, att översättaren genom att foga göra till ett nomen ger 
detta verbal form. Hans metod må kallas otymplig, men vittnar 
den ej om att göra haft en speciell, stereotyp karaktär varför det 
låg nära till hands att tillgripa det? Det kunde därför finnas skäl 
ifrågasätta, om göra här icke tjänat som ett slags ordbildnings
medel, i viss mån jämförligt med ett suffix. Förutsättningen för 
att göra kunnat fylla en dylik funktion, bör rimligtvis ha varit, 
att det fått en mycket allmän innebörd. 

Visserligen är det material, som glossariet här bjuder, av den 



art, att man icke kan draga säkra slutsatser: de uttryck av nämnd 
typ, som glossariet innehåller, brukas i övrigt icke i fsv. litteratur; 
det är omöjligt att avgöra redan om det alltid är fråga om ord
enheter eller blott syntaktiska förbindelser. Men det finns en 
annan källa med likartade uttryck, om vilkas karaktär ingen tve
kan kan råda, nämligen den danska Mariager Legende-Haand-
skrift. Den innehåller av hithörande ord dels några översättnings
lån såsom leffwengiorthe (viuificans), s. 15, stoergorœ (magnifi-
caret), s. 159, dels ett flertal ord, som motsvara enkla latinska verb, 
såsom thomger (euacuat), s. 83, 358, blindhgor (cecat), s. 84, det-
giorth (mortua), s. 99, sargiorthe (vulnerauerunt), s. 106, 446, 
459, otmyghgiorth (humiliatus), s. 107, drucknegiorthe (ebrii), 
s. 134. Visserligen är förleden i dessa danska verb adjektivisk, men 
principiellt är det ingen skillnad: översättarens metod och efter-
ledens funktion är densamma som i GU G 20. 

Eftersom båda källorna äro starkt latinpåverkade, ha de slut
satser, som man möjligen kunde draga, givetvis ej större räckvidd. 
Dock måste framhållas att det ymniga bruket av ord eller ut
tryck med fsv. göra, fda. gorce knappast låter sig helt förklaras av 
att latinska original ligga till grund för dessa skrifter: översättarna 
skulle troligen icke ha bildat så många ord av detta slag öch på 
detta till synes alldeles obesvärade sätt, om de icke haft stöd där
för i allmänt språkbruk. 

Under alla omständigheter torde det vara lämpligt att påminna 
om dessa egendomliga ordbildningar i GU C 20, när det gäller att 
diskutera verben med efterleden veta. Man frågar sig nämligen, 
om icke veta har just den karaktär, som det är frestande att till
skriva göra i ovannämnda fall. 

Studerar man den roll, som fvn. veita, fsv. veta spelar i syntak
tiska förbindelser med substantiviskt objekt, så kan man ej undgå 
göra den iakttagelsen, att verbet i de flesta fall har en föga preg
nant innebörd. I fvn. förekomma t.ex. uttrycken veita virdirig DN, 
veita hlyöni ib, veita pjónustu Kgs, veita meingerò OH, som vittna 
om vilket tunt betydelseinnehåll veita äger: resp. föreställningar 
kunna ju lika väl återges med verben virda, hlyöa, pjóna, meingera 
el. gera mein. På liknande sätt förhåller det sig i fsv. I lagarna 
användes verbet endast i VgL (liksom fallet är med varpveta), där 
det brukas t.ex. i uttrycken veta talu Md 3: pr., veta vitni B 1: pr, 
veta hemsokn Md 9, veta sar S 6: 1, VS 2:1,  veta fåarföling R 8: pr. 
11 



Ur den fsv. litteraturen i övrigt kunna nämnas: veta värio Bil 210, 
veta fylghe MB 1: 254, veta andsvar MB 1: 505, veta hedher Bu 188 
m.fl., veta virdhing Bil 282, veta lön Al 8056, veta ära RK 3: 4597. 
Över hela linjen observerar man, att veita, veta är det minst vik
tiga elementet i dylika förbindelser. Det synes framför allt tjäna 
syftet att ge verbal form åt den föreställning, som respektive sub
stantiv äger. Stundom finner man i samma skrift både en ord-
fogning med veta och motsvarande enkla verb, använda utan skill
nad i betydelse, såsom veta värio och väria: »Oc vette os enga 
värio», Bil 210; »the väria som vi römska rike», ib. 125. Jfr vidare 
veta andsvar MB 1: 505 och andsvara ib., veta hedher Bu 188 och 
hedhra ib. 189. 

Det skall icke förnekas, att i vissa fall stilistiska skäl kunna 
motivera bruket av sådana förbindelser, t.ex. den omständigheten 
att subst. har attribut, såsom i Bu 504: »nu vete ]эи mik digharan 
lierar». I MB 1: 254 synes det vara fråga om stilistisk variation: 
»iak skal weeta thik fölghe mz minom nadhom. Jag skal ok föl-
ghia thinne släkt ater thädhan mz gudhlico valde». I Al 7600 torde 
verstekniska hänsyn spela in: »a hwat tungo wardher mik answar 
weet»; i Al står veta genomgående i rimställning (5416, 5998, 
8056, 10088), vilket stärker uppfattningen om veta. 

Med tanke på den funktion och den betydelse veita, veta har i 
ordfogningar av exemplifierad typ, synes det ej otänkbart, att 
ordet i vissa fall direkt komponerats med en substantivisk förled. 
Möjligt är att fsv. hadhveta och hedherveta ha kommit till på 
detta sätt. Hur därmed än förhåller sig, kan man ej bortse från att 
vardhveta kunnat tjäna som en förebild. 

lastföra, kränka, skända. — ST 542 anion konung davids son hul-
kin som valdtok ok lastfördhe sina systir thamar 

Verbet, som i övrigt ej belagts i fsv., är en rätt gåtfull ordbild
ning. Det är visserligen troligt, att förleden har innebörden »skymf, 
vanära, skam» (se Sdw art. laster m., last f. 2.) och att efterleden 
betyder »tillfoga, tillföra» (Sdw art. föra 3.), men en förbindelse 
föra skam, som kunde vara grundval för ordbildningen, står ej 
att finna; utgångspunkten är sannolikt ej prêt. part. Det av allt 
att döma rätt tillfälliga verbet har nog kommit till på annat sätt. 
Man observerar, att ordet i citatet ovan är samordnat med valdtok 
och att det snarare varierar detta begrepp än ger någonting nytt. 



Ett liknande uttryckssätt finner man t.ex. i Bil 386: »at eugenius 
abote vilde hona (waldtagha oc hänna) hedher oc äro kränkia». 
Arrangemang med dylika dubbeluttryck äro som bekant beteck
nande för latinpåverkad stil.5 Särskilt när det gäller ett för fram
ställningen väsentligt begrepp, nöjer sig skribenten ej alltid med 
att återge det med ett ord utan bemödar sig o m  att samordna två 
ord för samma föreställning. Och som här flera gånger framhållits, 
känner han tillfredsställelse, då han kan använda långa, »samman
satta», verb. Att i det aktuella fallet valdtok kom att brukas, är 
intet märkligt: det var det vanliga ordet för föreställningen. Mot 
bakgrunden av vad som här sagts om den stilistiska ambitionen 
hos många lärda översättare, är ej heller nybildningen lastfördhe 
så frappant, som den i förstone förefaller. Den är en tvåledad 
synonym till valdtok och fyller sålunda upphovsmannens anspråk. 
Naturligtvis kunna vi ej veta, varför resultatet blev just lastfördhe. 
men man kan gissa, att det är en analogibildning efter mönstret 
av valdfördhe, som i bet. »våldtaga» brukas i Bir 3: 324. Kanske 
har författarens tankar först gått från valdtok till valdfördhe. 
Eftersom det senare ordet av välljudsskäl ej syntes acceptabelt i 
sammanhanget, ratades förleden vald- men bibehölls efterleden 
-föra. 

C. Forndanska verb. 

De forndanska verb, som möjligen äro analogibildningar av 
denna typ, ha  förleden gemensam med det antagna mönstret: tak
forœ, vœthkobœ. 

takforœ, sätta i taka händer. — SkL 150 £>a ma han ey takae kunu 
bondans oc bindœ utan tac fore ]эаеп cost, эег han kisen-
пэег sae 

Hs BDEKP ha takforœ ; man kan ej betvivla, att det här är fråga 
om ett enhetligt ord. Verbet användes också i SkL 131 (pr. konj.), 
ib. 132 (d:o), 137 (inf.), 186 (pr. konj.), E Sj L III 21 (sup.). — 
Hur ordbildningen skett i detta fall, är ej fullt klart. Beläggen 
tyda ej på att p.p. skulle vara utgångspunkt för kompositionen; 
anmärkningsvärt är också att veterligen ingen förbindelse force i 
tak el. dyl. anträffats. Därför ligger det närmast till hands att tro 

3 Se därom I. Thorén, Själens tröst, s. 122 och i not 1 citerad litteratur, 
A. Bengtsson, a.a., s. 207. 



ordet analogiskt bildat efter mönster av taksœttœ, det vanliga 
uttrycket för begreppet i danska lagar; det brukas bl.a. i E Sj L 
III 22 (DGL V 274). 

vœthkebœ, köpa genom att ge pant. — Flensborgs Stadsret 83 
En waeth kopaer eldaer full kopser nokaer man af annsen manz 
kunae mier en sagh ser 

Verbet, som ej belagts annorstädes, är tämligen oklart till sin 
bildning. Visserligen kunde antagas, att det går tillbaka på ett 
nomen; så tycks vara fallet med ett par andra verb med efterleden 
-kebœ (se s. 82 f.). Men exempelvis ett *vcethk0p n. är icke känt. 
Det synes tänkbart, att verbet har sin förebild i det ålderdomliga, 
vida spridda vœthsœttœ; detta brukas i början av stadgandet. 
(I den tyska texten motsvaras båda orden av uorpanden.) 

T y p  II. A n a l o g i b i l d n i n g a r  e f t e r  m ö n s t e r  a v  
g r u p p e r  m e d  s a m m a  f ö r l e d .  

A. Fornvästnordiska verb. 

Som tidigare påpekats, är det ovisst, om analogibildning efter 
större mönstergrupper förekommit; några omständigheter synas 
emellertid tyda på att så kan ha varit fallet. De verb, som ur denna 
synpunkt först borde diskuteras, äro fvn. halsfadma, halsfeòma, 
halsspenna, handfesta, handvega, handvœtta, fsv. handklappa. 
Vad som ger anledning ifrågasätta analogibildning i dessa fall, är 
främst det förhållandet, att hals och hand i fornspråken brukas 
som förleder i ett ovanligt stort antal sammansättningar, både ver
bala och nominala. Se Sdw och Fr.6 Förhållandet kan ej enbart 
förklaras därav att hals och hand äro vanliga ord och att det där
för är självfallet, att de måste ingå i en mängd komposita. Det 
stora flertalet av de ord, som ha  hals eller hand som förled, äro 
utan tvivel regelrätta komposita eller avledningar, men det finns 
skäl att tro, att några (såsom de ovan nämnda) kunna vara ana-
logiskt bildade, eftersom det ymniga bruket av dessa förleder 
borde vara en gynnsam förutsättning för dylik ordbildning. Ett 

6 Så är fallet också i mit. Efter Schiller-Lübben kunna anföras följande 
verb med de nämnda förlederna: hals-backen, -rangen, -slagen, -wrenken; 
handelagen, hant-gebende (p.adj.), -haven, -langen, -reken, -slagen, -truwen. 



indicium är vidare frånvaron av den ordfogning, som borde vara 
den naturliga grundvalen för ordbildningen; det finns veterligen 
inga fria syntaktiska förbindelser som fvn. faöma hals, fsv. klappa 
i hand el. dyl. Och i vissa fall kan man ej ens tänka sig ett sådant 
verbuttryck; förleden är mer eller mindre pleonastisk. 

I fvn. religiös litteratur förekomma flera ord med förleden hals, 
som betyda »omfamna», nämligen hals-faöma, -feöma, -f eng ja, 
-spenna. De vittna tydligt dels om det stora behovet av uttryck för 
begreppet i fråga, dels om den lärda, preciösa stilens benägenhet 
att skapa ord med större tyngd, än simplex äga. Man föredrog så
lunda de långa orden före de normala, enkla uttrycken faöma, 
feöma eller spenna, trots att dessa ha samma betydelse. (Fvn. 
faömlagast, faömleggjast, fsv. famntaka äro vittnesbörd om samma 
stilsträvan.) Det synes ha blivit ett mode att bilda synonymer av 
detta slag. I Barl. 29 äro faöma och halsfengja samordnade, vilket 
åskådligt demonstrerar, hur lätt man i denna omgivning kunde 
lockas att förlänga orden. Den omständigheten att begreppet »om
famna» lika väl kunde uttryckas utan hjälp av förleden hals, är 
i och för sig anledning att ifrågasätta analogibildning. Av de här 
nämnda verben kan halsfengja avföras ur sammanhanget, efter
som det säkerligen är denominativt. Se s. 73. 

halsfaöma, omfamna. — Mar. 1009 ek maetti nu halsfaöma {эапп 
dauôann, er ek fœddi til dauöans 

Motsvarande sats i Mar. XVII (AM 667 4:o, fragm. av leg.) har 
halsspenna i st. f. halsfaöma. — Verbet användes också i Str. 31 
(prêt.), ib. 59 (inf.), ib. 69 (pres. part.). Substantivet halsfaöman f. 
»omfamning», som är belagt endast i Str. 69, är sannolikt avlett 
av halsfaöma. — Jfr faöma »omfamna» (Grâg., Kgs., Barl.). 

halsfeöma, omfamna. — Mar. 1010 fellu hendrnar um heröar 
mér, sem hann halsfeömi mik 

Ordet är f.ö. ej belagt. I Mar. XVIII användes i st. halsspenti. — 
Jfr feöma »omfamna» (Fid. II 149). 

halsspenna, omfamna. — Mar. XVII Siöan er ek må eigi hals
spenna hann lifanda 

Verbet förekommer som sagt ytterligare två ggr i Mar. XVII f.; 
vidare brukas det i Stj. 53. Jfr spenna med samma betydelse, t.ex. 
i Fld. I 50: »f>ikki £>ér betra at spenna heldr karlsdóttur». — Helt 



uteslutet är icke att halsspenna är denominativi Det kunde näm
ligen utgå från halsspenna f., visserligen icke belagt i fvn. men 
enl. Bl 295 använt i nisl. Substantivet synes dock endast äga bety
delsen »Halstag, det at holde fast om en andens Hals» (tydligen en 
term jämförlig med hryggspennaf s. 56), ej »omfamning». Under 
alla omständigheter synes det vågsamt att antaga detta i fvn. 
okända substantiv vara grundord för ett relativt vanligt verb. 

Det synes troligt, att de här nämnda verben äro analogiskt 
bildade. Det kunde naturligtvis ifrågasättas, om icke ett enstaka 
verb med förleden hals har givit impulsen till ordbildningen. Emel
lertid finns det av ordböckernas uppgifter att döma icke ett verb 
av den typen med större frekvens och dominans än de övriga: de 
relativt väl belagda hal s fad ma och halsspenna torde icke vara de
nominativa, och det säkert denominativa hals f eng ja har anträffats 
bara en gång, Barl. 29. Det förefaller därför sannolikast, att för
leden hals brukats som en stereotyp, vilken utan vidare kunnat 
kombineras med ett verb; detta kan ha varit bildningssättet för 
halsspenna och halsfadma. Vad hals fed ma beträffar, får det väl 
betraktas som en variant av halsfadma. 

hand festa, lova med handslag. — Bp. I 740 Äsgrimr handfesti at 
greiöa J^riggja vetra skatta . 

Även i Stj. 629, El. 114 D. Ett slags specialbetydelse »lova ngn 
en kvinna till brud» föreligger i t.ex. Fm. X 103. — Bildningssättet 
är ingalunda otvetydigt. Å ena sidan kunde verbet med visst fog 
betraktas som bildat till handfestr f. »löfte med handslag» (Bp. I 
421, 746, Fm. V 138) eller handfesta f. d:o (Flat. I 366, Bp. II 61). 
Jfr Garr, Nominal compounds in Germanic, s. 29. Och handfesta 
i bet. »fästa till brud» kunde vara en retrograd bildning till hand-
festing f. Detta subst. är visserligen sparsamt belagt, men orda
lagen i NGL II 368 tyda på att ordet var gängse. Det heter näm
ligen där: »en sumir kalla handfesting». Å andra sidan är det mer 
lockande att sammanställa nybildningen hand fe sta med de bety-
delsebefryndade verben handsala, handselja, handtaka och be
teckna hand festa som analogibildat, ty det ligger ju i öppen dag, 
att förleden i hand festa fungerar enbart som ett slags förstärkning. 
Man observerar, att festa har betydelsen »lova med handslag» 
(t.ex. i Bp. I 184, 189) och även betydelsen »lova ngn till brud» 
(se Fritzner art. festa 6.) (Enligt Garr a.st., är feng. handfœstan 



» betroth» lån från fvn. Mht. hantfesti »testamentum», mit. hand-
vest e »signing of a document» anser Carr vara översättningslån 
från lat. manu fir mat io.) 

Oklara med hänsyn till bildningssättet äro också de båda övriga 
fvn. verb, som komponerats med hand, nämligen handvega »väga 
ngt i handen» och synonymen handvœtta. Det förra användes 
endast i Flat. I 370 (01. s. Tryggv.) : »en er hringinn kom til J)eira, 
f>â handvógu f>eir hringinn». I Hkr. 148 lyder motsvarande parti: 
»En er J>eir hçfôu hringinn meö hondum ok handvaettu .» 
Verbet handvœtta förekommer dessutom i Heil. I 438, 495. — Det 
saknas såväl ordfogningar som nomina, vilka kunde kasta ljus 
över verbens tillkomst. I dessa fall är det visserligen icke ute
slutet, att ett verbuttryck kan ha legat till grund: »vega meÖ hçn-
dum» el. dyl., vartill p.p. först kunde ha bildats, men detta är som 
synes antaganden utan stöd i fakta. Det förefaller därför minst 
lika troligt, att verben äro analogibildningar efter andra ord med 
samma förled. 

Vidare finns det åtskilliga fvn. verb, komponerade med her-, 
vilka äga likartad betydelse, nämligen her- draga, -fanga, -leida, 
-nœma, -taka samt p.p. herfenginn, hernuminn. Av dessa äro 
säkerligen herfanga och hernœma bildade till herfang п., resp. 
hernåm п.; hertaka torde utgå från p.p. hertekinn. Se sid. 77, 91. 
De övriga verben, herdraga och herleiôa, kunna förmodas vara 
analogibildningar. 

herdraga, draga med våld; beröva. — DN IX 186 (1395) hinir allir 
er kirkiunni gozi af kirkiunum herdraga meö stuld, 
falsi rekning eör ofkappi . 

Verbet är dessutom känt från Thom. 457 (inf.) och zEf. 87: 175 
(p.p.). 

herleiôa, bortföra i fångenskap. — Stj. 49 Nabugodonosor herleiddi 
Gyöinga lyö fyrir f>eira syndagiald brot ór Jorsala borg 1 
Babiloniam 

Ordet är vidare belagt i Stj. 385 (prêt.), ib. 489 (p.p.), 48: 
128 (prêt.), ib. 87: 166 (p.p.), ib. 87: 175 (p.p.) — Substantivet 
herleiöing f. är visserligen rätt vanligt men torde vara avlett av 
herleiôa; det betyder »fångenskap; äv. ledning av en här». Simplex 
leiöing f. är känt endast i bet. »övertalning; uttalande», varför 
herleiöing knappast kan vara ett kompositum. 



I intetdera av dessa fall, herdraga och herleida, kan nybild
ningen rimligtvis grunda sig på en ordfogning. Däremot är sam
bandet otvetydigt med de förut nämnda orden med förleden her-. 
Sannolikt har analogibildning skett efter denna stora mönster
grupp. Man kan här iakttaga, hur förleden omsider fått en all
männare innebörd; i herdraga är den liktydig med »med våld» 
och påminner om den funktion, som fsv. vald har i några ord 
(ses.  131 f.). 

B. Fornsvenska verb. 

Det enda fsv. verb, som synes böra placeras här, är handklappa. 

handklappa, genom handslag förbinda sig till. — STb 4: 262 
(1512) Sidhan the thera fängilse hadhe lovat ok handklappat 

Verbet förekommer bara i citatet ovan. Det vanliga uttrycket 
var klappa fängilse, som brukas i BSH 5: 503, ib. 484 (1511), ib. 
594 (1517), STb 4:262  (1512), ib. 5 :203  (1518), ib. 260 (1519). 
J. Palmér har i Studier tillegnade Esaias Tegnér, s. 156, påpekat, 
att i mit., varifrån ordet klappa lånats, verbet även har betydelsen 
»durch einen schlag in des andern hand ihm etwas versichern» 
(Grimm). — Nybildningen handklappa, vars förled sålunda är rätt 
överflödig, torde ha skapats genom analogi, troligen ej efter ett 
enstaka verb utan med en större grupp som mönster: föreställ
ningen »löfte, förbindelse genom handslag» är gemensam för åt
skilliga ord med förleden hand-, såsom handsla, handslagh, hand-
stråkking, handtak, handtaka. Jfr även uttrycket klappa handlyfte 
»med handslag förbinda sig till någons tjänst» BSH 4: 181 (1494). 

C. Forndanska verb. 

Av de forndanska verben tillhör måhända voldbrytœ denna typ. 
voldbrytœ, göra inbrott. — Flensborgs Stadsret 58 Hwo sum wold-

brytaer annaen manz hws oc  waer takaen maeth faerskae gaer-
ning . 

Verbet tycks ej ha  anträffats i någon annan källa. Eftersom 
materialet är knappt, är bedömningen av bildningssättet högst 
osäker. Med tanke på att det finns åtskilliga komposita med för
leden vold-, delvis rätt gamla, såsom voldferœ, voldtagce (se Kal
kar IV 857 f.), synes det emellertid möjligt, att voldbrytœ skapats 
i anslutning till denna grupp. 



T y p  I I I .  F ö r l e d e n  ä r  a d v e r b i e l l .  

Som förut framhållits, har förleden stundom adverbiell inne
börd. Någon gång brukas den i förstärkande syfte, såsom fvn. 
naud-, fsv. nödh-, fvn. stad-, fsv. stadh-. I regel finner man, att 
det enkla verbets betydelse modifieras relativt obetydligt. Ibland 
står sålunda ett verb med dylik förled sida vid sida med motsva
rande simplex, och båda synas ha ungefär samma betydelse. 

Det har tidigare påpekats, att det stundom är svårt att draga 
gränsen mellan typ II och typ III. Ibland frågar man sig därför, 
om ett visst verb bildats analogiskt efter en grupp ord med samma 
förled, eller om förleden är mer eller mindre prefixartad, så att 
den utan stöd av aktuella mönster kan komponeras med en verb
form. I vissa fall torde bägge alternativen föreligga: förleden på
minner i sin funktion snarast om ett prefix, men ordbildningen 
underlättas måhända av att det finns talrika förebilder. Exempel 
därpå synas många av de verb erbjuda, som till förled ha ordet 
lagh-. Kärnpunkten i detta slag av ordbildning torde dock vara, 
att lagh- förlorat sin nominala karaktär och användes som ett 
adverb med innebörden »lagligen, i laga former». 

De förleder, som äro aktuella i detta sammanhang, äro fvn. 
hag-, Içg-, naud-, stad-. Eftersom fsv  lagh-, nödh-, stadh- ha 
samma funktion som dessa, är det praktiskt att studera samtliga 
enhetligt; de fsv. verben med förleden lagh- placeras sålunda efter 
de fvn. på  Içg- etc. 

Det förstnämnda, hag-, som är stamform av hagr m. »fördel, 
nytta», har genom flitigt bruk fått en strängt fixerad innebörd, 
»fördelaktigt, nyttigt, lämpligt». (Jfr uttrycket i hag e-m »fördel
aktigt, lämpligt för ngn», t.ex. i Grg. I 223.) Ordet ingår i ett stort 
antal komposita och avledningar: hagall adj., hagfeld adj., hag-
felli п., hagindi n.pl., hagkeypi п., hagligr adj., hagna v. m.fl. Som 
förled i verb fungerar det i hagrœda, som otvetydigt är denomina
tivi (s. 52), samt i hagnyta och hagsniia. 
hagnyta, använda till fördel för ngn. — NGL III 112 (1315) Bjó-

6um vér Ivare lçgmanni ok  Ogmundi svaÖa at hafa umboÖ um 
fyrnefnt goz ok hagnyta f>at til uppheldis fyrirsagÖa 
landvarna 

Även i DN II 298, ib. III 464. — Betydelseskillnaden mellan ny
bildningen och simplex nyta är, som framgår av citatet, icke stor. 



Någon ordfogning, som kunnat vara den naturliga förutsättningen 
för ordbildningen, finns icke. 

hagsnua, använda till fördel för ngn. — DN II 242 (1341) Sä ok 
sem viö skal taka husinu, skal låta vinna um vârit ok 

skera ok innlaöa ok hüsinu hagsnua 
Verbet, som ej anträffats annorstädes, synes vara en rätt till

fällig ordbildning, — Här har förleden otvivelaktigt en mer 
distinkt funktion än i förra fallet, ty snua har en mer neutral 
innebörd, »ordna, inrätta på ett eller annat sätt», medan hagsnûa 
betyder »ordna på ett fördelaktigt sätt». 

Även förleden fvn. Içg-, fsv. lagh-, som användes i talrika lag
termer, har oftast en rent förstärkande innebörd. Man observerar, 
att de verb, som ingå som efterled, i stort sett ha samma betydelse. 
Ibland får man intrycket, att förleden brukas endast för att ge 
verbet en mera fackmässig prägel eller att den rent av tjänar som 
en dekoration. 

Av de fvn. verben med förleden Içg synas några utgå från part. 
prêt., på vanligt sätt bildade till verbuttryck: Içg festa (s. 98), Içg-
leida (s. 98), Içgtaka (s. 98), Içgverja (s. 98). Andra torde ha 
nomina som utgångspunkt: Içgbjôôa (s. 78), Içgrœna (s. 78), 
Içgskila (s. 78). Vad de övriga beträffar, nämligen Içgbinda, 
Içgfa, Içgvinna, är det troligt, att resp. enkla verb direkt fogats 
samman med log-. 

Içgbinda, genom avtal bestämma, att ngt skall ha laglig giltighet. 
— Fsk. 57 ok lQgbundu J>at fast, at hvarirtveggja skyldu veita 
QÖrum liS ok fulltingi 

Verbet har ej f.ö. belagts i fvn. — Jfr Fr art. binda 7). 

Içgfa, få på lagligt sätt. — Fm. VIII 295 fundu J)at til saka viö 
konung, at hann haföi tekit eiginkonu ok haföi äör aSra, 
J>â er hann haföi lçgfengit 

Några hs ha i st.f. lçgfengit Içgfenga. — Jfr Fr art. fa 9), »taga 
till äkta». 

Içgvinna, vinna genom rättegång. — DN I 3 (1207—17) Nu hafa 
t>eir logunnit eignina, sem Simun lggmaör hefir Içg um skyrt 

Ordet är belagt bara i supinum. Lika litet som de två föregående 
torde det grunda sig på verbuttryck. 



I fornsvenskan finnas betydligt flera verb med förleden lagh; 
av dem synes endast ett, nämligen laghpinga, vara denominativt 
(s. 65). Vidare bör påpekas, att fsv. dessutom kan uppvisa föl
jande prêt, part., vilka brukas blott som predikativ (efter vara el. 
var{>a) eller attribut:7 

lagh-fangin, Vgl, UL, SD; -farin, SJ, KTb; - f y l d e r ,  UL, VmL; 
-fålder, UL, ÖgL; -fäster, KrL; -gangin, ÖgL; -giordher, ÖgL, 
MESt; -gipter,  ÖgL, UL, MEL, MB 1, Bil, Bir; -hulpin, UL, VmL; 
-kalladher, ÖgL, UL, FH; -komin, ÖgL; -satter, SD; -skikkadher, 
Troj; -skilder, ÖgL; -surin, ÖgL; -takin, VgL, UL. 

I nedanstående förteckning över de hithörande fsv. verben har 
som vanligt ett typexempel anförts; däremot har det synts över
flödigt att i detalj redovisa former och belägg. 

laghbinda, lagligen överbevisa. — UL ]э 7: 6 £>a laghbindi han rät
ter malsäghandi 

Verbet användes även i MEL. — Binda har samma betydelse 
t.ex. i UL M 29: 1. 

laghbiupa, lagligen erbjuda; lagligen hembjuda jord. — VgL II 
Add. 11:5 J)än laghbiuj>er ok iorf> vil sälia, skal mätanz о ф  
a J)ingi fram sighia 

Ordet är ytterst vanligt i lagar och i diplom. — Trots före
komsten av laghbup »lagligt hembud» kan man inte tro, att verbet 
är denominativt; substantivet är f.ö. känt endast från VmL. Man 
ser biupa växla med laghbiupa utan att betydelsen ändras. Jfr 
ÖgL ES 3: pr. »Nu vil bondi eghn sälia: £>a skal han frändum 
sinum ater Ькфа». Några rader senare heter det: »]эа skal han til 
{rings fara ok lysa at han havir laghbu]3it ater». 

laghböta, lagligen böta. — VgL I 5 : 2  Vil eigh bondi lagh-
böta . 

Ordet brukas bara i VgL. — Laghböter f.pl. torde knappast 
vara ursprunget; det användes i UL M 11: 1 not 90 (hs G, E, F). 

laghdöma, lagligen döma. — VgL I J 16: pr. ]эа skal f>em laghdöma 
er asyn vittnar mef> 

Utom i västgötalagarna förekommer verbet i SdmL. 

7 Några av dem anföras av Sdw i infinitiv. 



laghfylghia, fullgöra enligt lag; lagsöka. — KrL J 17 Nu vii man 
iordh sina af lande ok in i köpstadh skipta, tha laghfylghe the 
iordh a härads thinge thär hon ligger 

Verbet är belagt endast i UL och KrL, dessutom i diplom. — 
Fylghia har även betydelsen »fullgöra, verkställa vad lagen före
skriver i avseende på en viss sak», Schlyter art. fylghia 8). Så är 
fallet t.ex. i UL Kk 6 :2 :  fylghi sva pem vaj)a sum allum andrum 
brandvaf>a. 

laghgöra, lagligen göra, fullgöra i lag föreskrivna formaliteter, 
särsk. i fråga om överlåtelse av egendom; lagligen överlåta. — 
ATb 3: 15 pedher swensson laghgiordhe thätla silf up a forne 

olaff nielssons väghna 
Ordet är tidigast belagt i SD NS 2:835 (1414). Ehuru det är 

oklart, hur ordbildningen skett, vågar man nog antaga, att verbet 
tillkommit som övriga här nämnda med samma förled. Givetvis 
kan det inte vara denominativt. Märklig är emellertid denna ord
bildning med hänsyn till att göra veterligen icke är liktydigt med 
laghgöra. 

laghhåfpa, lagligen vinna hävd. — ÖgL ES ind. 24 Um en man 
köpi mylnu värk äller fiskia : ok laghhäf£>ar — —. 

Verbet brukas endast i ÖgL. 

laghhåfta, lagligen innestänga. — ÖgL B 51 bita hundar fyrra än 
han havir laghhäft . 

Man må jämföra ib.: »J)a skal bondin hana (d.v.s. hundsima) 
inne häfta um niu nätter ok hund mäf>». — Verbet laghhäfta an
vändes också i KrL. 

laghklarida, lagligen klandra. — VgL I FB 11:1 si{)an bondi hauir 
laghklandät 

Ordet förekommer bara i västgötalagarna. Helt uteslutet är inte 
att ordet är denominativt. Det kan vara avlett av laghkland n. 
VgL II U 28, 29. I Add. 4: 5 not 27 står det: »sij3an lagh klaö com
ber a han»; hs G: »laghklandath är». 

laghkråfia, lagligen kräva; lagligen tillsäga. — DL Kr 24:9  coll. 
§ 8 J>a skal £>äm f>rea sunnudagha laghkräfia 

F.ö. finns verbet bara i p.p. i SdmL, ÖgL. 



laghkära, lagligen åtala. — ATb 3: 96 (1499) ok hade henrik 
laghkärt honum 

Ordet har ej anträffats annorstädes. Jfr kära »anställa rätte
gång», Sdw art. kära 2) sid. 712. 

laghlysa, lagligen kungöra. — DL B 36 Hittir man häst äller skiut 
äller annat fäla|)i a gangu. f>a skal han laghlysa |>y 

Man finner lysa omväxla med laghlysa utan skillnad i bety
delse. Jfr t.ex. ÖgL B 50, SdmL ]э 14. — Laghlysning f. ÖgL Dr 
4: pr. är utan tvivel avlett av verbet. 

laghmäla, lagligen anställa åtal. — SdmL Kp 5: 2 Nu kan han eigh 
värj) fa sum fästepänning takit havir af £>äm sum köpti £>a 
laghmäli til hans ok standi köp }>era fast ok fullt 

Simplex måla betyder bl.a. också »föra talan, anställa åtal», 
t.ex. i ÖgL Kr 5: pr., VgL K 12: 1. — Laghmäli n. »lag, lagens 
stadgande» VgL och laghmal n. »mål, rättegångssak» VgL, UL, 
SdmL äro ej helt otänkbara som utgångspunkter för verbbild
ningen. 

laghsighia, lagligen säga, uppsäga. — UL J 12: pr. annar sigher 
sik laghsaght hava iorj) ater 

Ordet brukas även i ÖgL. — Jfr UL a.st.: Nu vii landboe iorf> 
ater sighia. 

laghskipta, lagligen dela. — VgL II Add. 11: pr. Vilia män luta ok 
laghskipta sin i mällom . 

Verbet användes också i VgL M 5 (pres.) samt i VmL och ÖgL 
(p.p.). — Jfr ÖgL B 31: Nu si{)an sum skipt är, hugger annar i 
annars skoghi . Den år 1607 tryckta utgåvan (hs B) har i 
st.f. skipt laghskipt; hs F tillfogar efter skoghi: »sedan laghschipt 
är». — Laghskipt f. och laghskipte п., som äro kända blott från 
MEL torde vara sekundära. 

laghstanda, stå i laga tid. — Svartb 339 (1432?) äptir thät iak 
havir min sätu gardher laghlika upbudhit ok låtit thät 
sidhan laghstanda . 

I övrigt förekommer bara p.p. laghstandin UL, SdmL, KrLL, 
diplom. 

laghstämna, lagligen stämma. — ATb 2: 299 (1486) item niels 
thörn havir laghstämnt andirs gerekason 



Ordet brukas som predikativ och attribut bl.a. i ÖgL, SdmL, 
MEL, KrL. 

laghsökia, lagsöka, lagligen tilltala; lagligen åtala. — SdmL J) 6: 1 
Havi eigh domari vald dom sin synia a sama fùngi £>iuf at 
döma sva sum laghsökis a til sak sinnar 

Ordet förekommer vidare i ÖgL, SdmL, HL, MEL, KRL, mest 
i p.p. — UL:s texths, som ej känner verbet, använder sökia i Kk 
1: 2, där hs 44 har laghsökia. 

laghvara, lagligen tillsäga. — ÖgL B 1: 1 annar sigher eigh til 
skiptis vara varat firi iul ok hälgha aptan. ]эа a han vizorj) 
sum laghvarat vii vita rnäf) е]эе fiughurtan manna at han lagh-
varaj>e til skiptis 

I övrigt uppträder ordet blott i p.p., VgL II, UL, SdmL, DL. — 
Typexemplet visar, hur vara och laghvara växla. 

laghvinna, genom rättegång lagligen överbevisa; avdöma en sak, 
så att den tilltalade sakfälles. — UL M 49: 1 Stiäl man ro-
vor varj>er bar ok a takin. laghvinnis til sak sinnar 

Verbet är väl belagt i lagar och diplom; p.p. är i stor majori
tet. — Vinna har bl.a. också betydelsen »överbevisa om brott». 
Jfr laghlika vinna, som omväxlar med laghvinna i UL M 47:5. 

laghväria, lagligen försvara; lagligen befria från ett mål. — ÖgL 
ES 15: pr. han havir {эа iorj) laghvart 

Prêt. part. laghvarper »lagligen befriad från ett mål», förekom
mer i ÖgL R 26: pr, MESt samt i SR 13. 

Direkta motsvarigheter till de fsv. med förleden lagh- uppvisar 
forndanskan i laghbiuthœ (E Sj L, JL, Kalkar II 724), laghkrœvœ 
(JL), laghsekœ (JL, Kalkar II 729), laghvinnœ (E Sj L), lagh-
vœrghœ (E Sj L, Kalkar II 730), för vilka samma bildningssätt 
kan antagas. 

Också i forngutniskan är denna ordbildningstyp representerad. 
I GL föreligger förutom en del p.p. med förleden lag-, nämligen 
-feldr (kap. 31), -giertr (25:6, 26 :3  etc.), -giptr (21 pr., 22), 
-kauptr (28 pr.), även verbet lagrypia »lagligen utsöka»: »f>et al 
creifia oc ai hemna. lagrypia til sum til annara gieldeta», GL 17: 4, 
Add. 3. Prêt. part. användes i GL 10: »ier lagrytt til gielz». 

Förleden nauÖ- i verben nauÔbeygja och nauÔoka samt i p.p. 
naudpindr (Fid. I 96) har innebörden »med våld, med tvång, kraf



tigt» eller är enbart förstärkande.8 Samma betydelse har fsv nödh-
i nödhbirida, nödhdragha, nödhdriva, nödhuräka. I allmänhet 
synas de fornnordiska verben med denna förled vara relativt sena. 
Det kan ifrågasättas, om icke detta slag av ordbildning har främ
jats av mit. förebilder, vilket ju i och för sig ej vore överraskande.9 

Det finns visserligen rent inhemska bildningar med denna förled, 
såsom fsv. riöpstadder, fvn. nauöstaddr »nödställd», men förleden 
har i dem betydelsen »nöd, trångmål». Den betydelse »med våld, 
tvång», som de nyss nämnda verben äga, förklaras naturligast som 
lånad från mit. Samma betydelse har förleden även i nödhsak f. 
»tvingande orsak», som är lån från mit. nôtsake. Medellågtyskan 
äger flera verb, sammansatta med not-, som har innebörden »med 
våld, med tvång», nämligen nôtdrengen (Schiller-Liibben III 199), 
nötmunden (ib. 201), nötstallen (ib. 202), nöttogen (ib. 203), nôt-
wiven (ib. 205), av vilka åtminstone ett par synas vara denomina
tiva; jfr nôtstal m., nôttoch f. 

naudbeygja, tvinga, påtvinga. — Bp. II 64 En J)ann hirtingarsprota, 
sem biskupinn nauöbeygöist til kviöjanar â at leggja fyrir 
t>eira lçstu . 

Verbet föreligger vidare i p.p. i Flat. II 37, Sturi. I 239, Bp. 46. 
Prêt, part., som troligen varit den först bildade formen, torde ej 
ha uppkommit ur ett verbuttryck. Ordbildningen synes i stället ha 
tillgått så, att beygdr försetts med det prefixartade nauö- som för
led. 

naudoka, tvinga. — Fld. III 214 en eigi skal nauöoka f>ik til kaupa 
nokkura 

I Mag. 9 användes p.p. — Det är tydligt, att förleden i naudoka 
fungerar mest som förstärkning. Jfr oka t.ex. i Stj. 441: »man 
hann oka yör själfa undir f>rQngvan J>raeldom». 

De fornsvenska verben med förleden nödth- torde ha samma 
bildningssätt som de fvn. 

nödhbinda, tvinga. — MB 1: 67 eigh nödhbinda os thera skäl 
Ordet har belagts i p.p. i MB 1: 467, Bil 619. Uppenbarligen an

vändes förleden här i förstärkande syfte. Det synes upplysande, 
8 Fvn. naudsynja är denominativi Se s. 53. 
9 Några fsv. nomina som t.ex. nödhhiälpare m., nödhhiälpirska f., nödh-

lös adj., äro lån från mit., i något fall med danskan som förmedlare. 



att i MB 1: 67 (sålunda på samma sida, där nybildningen före
kommer) användes binda i likartat sammanhang: »binda os ängin 
skäl at himbla ganger vardher längre». 

nödhdragha, med våld avtvinga. — Ber 2 tron kan aldrigh nödh-
draghas ut 

Ordet har i övrigt icke anträffats. — Förleden kan även i detta 
fall sägas ha framför allt förstärkande innebörd. Sannolikt kom 
ordet nödh översättaren väl till pass, när han skulle försvenska 
originalets vi extorquetur. Han kunde ha skrivit »med våld, med 
makt». Måhända vittnar ordbildningen nödhdragha (liksom nödh-
binda, nödhdriva) om den här ofta påpekade lusten hos särskilt 
översättare från latinet att skapa längre ord, sammansättningar, 
trots att tanken fullt tillfredsställande hade kunnat återges med 
simplex. 

nödhdriva, med våld driva. — MB 2: 101 Abymelech . . . nödhdref 
them in i stadhen 

Ordet har i övrigt icke belagts i fsv., men det användes i ä. nsv. 
(SAOB N 1233.) ; Dahlgren ger belägg på verbet bl.a. ur L Petri.10 

— Visserligen finns i detta fall en fri ordförbindelse, vartill p.p. 
kunde tänkas bildat. Det heter t.ex. i MB 1: 459: »thu skalt eigh 
sväria um gudh utan thik driver nödh til at väria sannind». Och i 
RK 3: 1335 nyttjas samma uttryck: »tha man skal nödh driva, 
fatöker kan väl riker bliva». Det synes emellertid troligare, att 
nödhdriva bildats som övriga verb med denna förled, ty i verbet 
har ordet nödh betydelsen »med våld», medan det i den nämnda 
ordfogningen har sin vanliga betydelse »nöd, trångmål». 

nödhvråka, med våld driva. — SkrtUppb 12 ey höffwis honom at 
nödhwräka (compellere) mik borth fran sik 

Ordet brukas även ib. 427 (pres.). 
I fvn. stadnefna9 stadråda, fsv. stadhhughsa, stadhthänkia har 

förleden likaledes adverbiell innebörd; den betyder »fast, bestämt, 
slutgiltigt». Tänkbart är att det synnerligen vanliga fvn. stadfesta, 
fsv. stadhfästa i något fall kan ha tjänstgjort som mönster. 

stadnefna, besluta, bestämma. — Grett. 123 Ekki hefi ek sta6nefnt 
um J)at, segir Grettir 

10 Se f.ö. Natan Lindqvist, Bibelsvenskans medeltida ursprung, s. 74. 



Ordet användes veterligen endast i Grett.; troligen är det av 
ockasionell karaktär. — Förleden verkar i detta fall huvudsak
ligen som förstärkande adverb. Jfr Fr art. rief na 3), s. 805 b. 

stadråda, fast besluta. — Fm. VII 144 ek haföi staÖraÖit at ganga 
upp ä Iluvollu i morgin meS allt liö mitt 

Komposition kan möjligen ha kommit till stånd i part, prêt., 
bildat till uttrycket rada e-t til staöar. Detta förekommer t.ex. i 
Laxd. kap. 41: »En f>ó vil ek finna konung, äör en ek räöa |>etta 
til staöar». Det måste emellertid erkännas, att det är svårt att inse, 
hur participet kunnat uppstå ur en dylik ordfogning. (När man 
ser »J>at var staÖråÖit at » i Flat. II 585, frestas man visser
ligen att konstruera »f>at var räÖit til staöar» såsom ett första
dium.) Det förefaller sannolikast, att stadråda bildats som stad-
nef ria, vare sig ett verbuttryck ligger till grund eller ej. 

Vad de fornsvenska verben med förleden stadh beträffar, torde 
bildningssättet vara analogt. 

stadhhughsa sik, besluta sig, bestämma sig. — Bil 903 havir thu 
ändelika stadhhughsat thik thär um at tro a mina gudha 

Enligt Sdw är verbet ett engångsord. — Det synes rätt uppen
bart, att stadh- här är ett förstärkande prefix. Skillnaden i bety
delse mellan hughsa sik »betänka sig» och stadhhughsa sik är knap
past märkbar. Jfr »at hughsa sik thär um», likaledes i Bil, s. 865. 

stadhthånkia, slutgiltigt avgöra, bestämma. — GU C 20 s. 179. 
Determino nas nare p producta ända ok stadhthänkia 

Såsom tidigare framhållits, är man, när det gäller ord och ut
tryck i GU G 20, ofta oviss om huruvida ordenhet föreligger eller 
ej. I detta fall behöver emellertid ingen tvekan råda: »stad tänkia» 
måste vara en sammansättning. Likaså är ordets betydelse otve
tydig; den framgår av lat. determino och av det samordnade ända, 
som bl.a. betyder »avgöra, bestämma, besluta»; se Sdw art. ända, 
v. 3). Däremot kan med fog betvivlas att stadhthänkia någonsin 
brukats i naturligt satssammanhang; sannolikt är det enbart ett 
»lexikonord» liksom många andra i GU G 20. Hur därmed än för
håller sig, så ansluter sig verbet i fråga om bildningssättet till de 
ovan nämnda med förleden stad-, stadh-. 

Fsv. skam- brukas som förled dels i skambränna, där ordet har 
förstärkande innebörd, dels i skamskapa sik, där det synes ha sin 
12 



egentliga innebörd.11 Det sistnämnda verbet är av mindre intresse 
i detta sammanhang. Det förekommer endast i MP 2: 218, där det 
heter: »som sik afhama ok skam skapa mz ohöfuislikom klä-
dhom». Man kunde visserligen vara hågad betvivla, att »skam 
skapa» utgör en ordenhet, men så torde vara fallet att döma av de 
i samma källa, s. 217 f., använda prêt. part. skamklädder, skam-
stäkter. Verbets betydelse anger Sdw vara »vanställa, gifva ett ut
seende som länder till skam»; bättre vore emellertid: »förvandla 
sig så, att det länder till skam». Jfr det samordnade »sik afhama» 
och skapa sik »förvandla sig», Sdw 355. Av Sdw:s tolkning frestas 
man hålla skam som objekt till skapa, men den syntaktiska rela
tionen mellan lederna är troligen adverbiell. 

Fsv. skambränna »bränna till skada, svårt eller illa bränna» har 
anträffats bara i ST 21: »kätilin byriadhe ivir siudha ok skam
brände alla the thär um kring stodho». Verbet föreligger också i 
danska; Kalkar III 760 ger belägg därpå från 1600-talet. 

Förutsättningen för ordbildningen är utan tvivel, att skam här 
har adverbiell innebörd. I de nordiska frändespråken fungerar 
ordet som ett produktivt prefix. Jfr för danskans vidkommande 
Kalkar a.st. Aasen anför bl.a. s. 660 f.:  skam-bita, -raska, -riva. 
-skjella9 -slaa, -stela. Han anmärker: »I Sammensaetning bruges 
Skam til Forstaerkelse af et Ords Betydning, isser til at be-
tegne, at noget er usedvanligt eller for meget». 

Den betydelseförändring, som skam undergått från »till skada» 
(jfr Sdw art. skam 4) till »våldsamt, svårt», är väl i och för sig 
naturlig, men det kunde ifrågasättas, om icke mit. schamferen, 
vilket i de nordiska språken folketymologiskt omtolkats, här spe
lat en roll.12 

T y p  IV.  A n a l o g i b i l d n i n g  e f t e r  p a r t i k e l -
k o m p o n e r a d e  v e r b .  

Som det sista i raden av analogibildade verb m å  här anföras fsv. 
vinläggia; det tycks sakna motstycke i de övriga nordiska forn-
språken. 

11 De av Sdw anförda skamföra, skamhalda och  skamhandla (kanske iden
tiskt med skamhaldinf) äro belagda endast i prêt. part. Samtliga torde betyda 
»misshandlad»; jfr mit. schamferen, Schiller-Lübben IV 44. 
. 12 Falk-Torp, art. Skamfere, s. 983 f.; F. Fischer, Die Lehnwörter des Alt

westnordischen, s. 38, 142. 



vinläggia; vinläggia sik, anstränga sig; vara verksam (för.) — FM 
405 (1509) vinlaghdhe iak mik ok sände josep Ve mark 

Verbet föreligger uteslutande i diplom från medeltidens slut; 
det äldsta av Sdw:s belägg härrör från år 1504. Liksom man ännu 
säger »lägga sig vinn om» jämte »vinnlägga sig», hette det i fsv. 
alternativt läggia sik vin um, vilket självfallet är det äldre uttrycks
sättet. Denna förbindelse återfinnes t.ex. i Bil 470: »han laghdhe 
sik alla vin um at ödha kristindom». Det kunde också heta läggia 
vin a, såsom i RK 1: 3583: »mykin vin var thär a lagt a kost ok 
värdhelikhet».13 

Det är anmärkningsvärt, att vin f. »omsorg, bemödande», näs
tan uteslutande brukas i dylika fasta förbindelser: utom i de 
nämnda också i giva sik vin, jämte i mådh stor vin o.dyl. Om det 
är tillåtet att använda en bild, skulle man kunna säga, att ordet 
icke lever ett eget, självständigt liv. Det fungerar knappast längre 
som ett nomen; dess betydelse är förtunnad. I sin funktion på
minner det starkt om en verbpartikel. Liksom en dylik kan vin 
än skiljas från sitt verb, än fogas samman med detta. Det synes 
troligt, att utvecklingen från distanskompositum (läggia vin) till 
kontaktkompositum (vinläggia) har skett med partikelkompone-
rade verb som mönster. Liksom fallet är med dessa, är komposi
tionen icke av fastare art; vid behov och efter behag kunna lederna 
åter skiljas. 

13 Motsvarande verbutiryck finns även i fda. Se Kalkar IV 834 med belägg 
ur H Kv 64. 



Kap. VII. 

Främmande inflytande. 

Såsom förut påpekats, torde ej alla hithörande fornnordiska 
verb kunna förklaras ur rent inhemska förutsättningar, vilket med 
hänsyn till de kulturella förhållandena ju ingalunda är förvånande. 
Visserligen äro verb av detta slag vanligare och talrikare i de nor
diska språken än i t.ex. latinet och medellågtyskan, men detta ute
sluter ej, att enstaka, ofta brukade verb i dessa språk efterbildats i 
de nordiska. Till de verb, som redan av tidigare forskning beteck
nats som olika slag av lån, nämligen fsv. daghpinga, köpslagha, 
radhfragha (från medellågtyskan), vill jag lägga fsv. knäböghia, 
trolova (från latinet), mensvåria, speskära (från medellågtyskan).1 

Innan dessa ord här diskuteras, vill jag i förbigående upprepa, 
att lån mellan de nordiska språken äro tänkbara men av naturliga 
skäl vanskliga att bevisa, varför det endast i få fall är möjligt att 
hysa deciderad uppfattning därom. Det har ovan betecknats som 
ovisst, om fsv. handtaka är lån från fornnorskan (s. 77), och jag 
har beträffande fsv. hårklädha (s. 58), fsv. matboa (s. 99) fram
hållit, att i dessa fall starkare skäl tala för antagandet av lån. 

dagpinga, förhandla, underhandla. — DN II 410 (1370) — — skulu 
varer goder maen vpp rida til Suerikis, ok daghfringa vm wars 
kaera fadurs lausn ok frid millom rikiannar 

Verbet är sällsynt i fvn. Förutom i typex. är det belagt endast 
ib. s. 321, DN VIII 125 (1340), Thom. Lika ovanliga äro hithörande 
substantiv, nämligen dagping n. (Bp. I 882, .̂ Ef. 83: 31) och dag-
pingan f. (Rb. 63, DN VIII 125). I fsv. däremot är verbet vanligt, 
särskilt i diplomlitteraturen och i rimkrönikorna. Även dagh-

1 De i GU G 20 ingående verb, som anförts s. 29, t.ex. »deel tagha» (parti-
cipare), »frwkt göra» (fructificare), lämnas av flera skäl här åsido. — Om 
fvn. p.p. krossfestr, fsv. korsfäster (: lat. crucifixus) se ovan s. 95 f .  



pingan f. är där rikligt belagt, liksom daghpingare m., daghpingia 
f., daghpingirska f. m.fl. De äldsta bevarade beläggen på verbet 
äro från 1359 (BtRK 32, HSH 19: 14), båda i p.p. Såväl i fvn. som 
i fsv. är verbet sålunda ganska sent; det förekommer ej i lagarna. 

Vad verbets bildningssätt beträffar, anför SAOB om tillkomsten 
av fsv. daghpinga bl.a.: »i anslutning till dagher och pinga, hålla 
ting O.S.V., bildat efter mnt. dagedingen, dachdingen, degedingen, 
afl. af mnt. degedinge». (Tillfogas kunde att verbet upptagits som 
lån genom ljudsubstitution.) 

Visserligen innehålla både förled och efterled nordiska ord, men 
det är uppenbart, att verbet ej är en rent inhemsk ordbildning. 
Fsv. pinga betyder i lagarna dels »hålla ting», dels »åtala på lag
ting». Där saknas alltså bet. »förhandla, underhandla», som det 
sedan får. Betydelseövergången »hålla ting» — »förhandla» är 
dock ej i och för sig otänkbar. (Men sannolikt har pinga fått sin 
senare bet. genom influens från daghpinga.) Avgörande är att det 
ej finns spår av en ordfogning, vari pinga är predikat och dagh 
bestämning. Själva grundvalen för nominalbildningar (såsom p.p. 
och substantiv), varur daghpinga kunde ha uppkommit genom 
retrogradering, saknas sålunda. Därav följer att daghpingan f. ej 
kan vara verbets utgångspunkt, vilket låge nära till hands att an
taga, eftersom substantivet är så vanligt. Det kan nämligen ej 
vara en syntetisk sammansättning, eftersom den aktuella ordfog-
ningen aldrig funnits, ej heller ett kompositum av dagh och 
pingan, ty det senare ordet förekommer ej som simplex och f.ö. 
som efterled endast i daghpingan f. Allt tyder på att detta sub
stantiv är en avledning av daghpinga. 

kaupslaga, köpslå, driva handel. — Flat. I 209 fréttist fyrir um 
gôôa kaupunauta ok kaupslagar viS um daginn. 

Även i Ann. 1414, NGL Anden Raekke, 709 o. 97. Fsv. köpslagha 
brukas bl.a. i MESt Kp 3: 1 och har naturligt nog särskilt hög fre
kvens i tänkeböckerna. Om fda. kobslage se Kalkar II 705. Utan 
tvivel är verbet i de nordiska fornspråken ett lån från medellåg
tyskan. Det av mit. kopslach avledda kopslagen är sålunda ur
sprunget (se SAOB K 3830). 

Fsv. köpslå, som belagts i FM 318 (1507) och GU G 20 (hand 2), 
s. 135, är givetvis en ombildning av köpslagha efter verbet sia (så 
SAOB K 3823). Samma ordbildning har skett i da. (Sk V 6: 9) 
och no. 



mensväria, svärja falskt, begå mened. — MP 1: 315 Mensvär eigh 
um mit namn 

Verbet brukas vidare ib. (pres.), ib. 1: 64 (pr. part.), 1: 265 (d:o), 
ST 63 (inf.), ib. 537 (pres., inf.), Ber 105 (inf., inf.), LfK 174 (inf.), 
GU С 20 s. 171 (inf.), Bil 448 (p.p.) - — SAOB ger endast ett be
lägg, nämligen från Swedberg Schibb. 354 (1716), sålunda i ord
lista över gamla ord och intet nytt belägg; ordet betecknas av 
SAOB som föråldrat. — Motsvarande ordbildning är okänd i fvn. 
men förekommer i da. Enligt Kalkar II 76 brukas ordet bl.a. i Gl. 
D. Bib. (3 Msb. 19: 12, ib. 6: 3). ODS XIII 1357 uppger, att det 
användes arkaiserande och nu är sällsynt. — Det är alltså en öst
nordisk, tydligen ganska sen ordbildning. 

Visserligen vore det möjligt att som utgångspunkt ansätta prêt, 
part. mensvuren »menedig», som kunde tänkas bildat till uttrycket 
svaria sik men, RK 1: 2846, ib. 4209, ST 64, eller svaria men, som 
enligt Schlyter förekommer i lagarna, varom mera nedan. ODS 
XIII 1356 f. anger, att mensvoren, p. adj., ofta brukats i förbindel
ser som gore mensvoren »få, locka till att avlägga falsk ed». Jfr 
vidare fda. uttrycket svœrie (segh) om men, Kalkar III 74. Men 
antagandet är föga troligt av beläggen att döma: det råder inga
lunda dominans för p.p. I fsv. har endast ett belägg av tolv denna 
form. Vad den antagna grundvalen för ordbildningen beträffar, 
uttrycket sväria sik men, är detta ovanligare än mensvåria. Det
samma gäller den andra hithörande ordfogningen sväria men. 
Måhända föreligger den i VgL II Add. 12: 1, ehuru formuleringen 
är dunkel: »at han soor a rettom endagh me|) lagha munhaue. 
reen oc eig men»; Schlyter tillfogar efter reen »för rimmets skull 
för renan, n. ej>». Av hans övriga belägg är kanske det ur DL (VM 
I B 34: pr.) tvivelaktigt. Där står: »hand skal händi sälia ella men 
firi sväria». Enligt övers, och kommentar i Holmbäck-Wessén, 
Svenska landskapslagar förekommer här ej men n. utan män pl., 
varför betydelsen skulle vara: »ty hand skall lämna det åt hand 
eller män med ed fria honom». I det tredje belägget, KrL Tg ind. 
21, som lyder »oc um pligt thera som meen swäria», kan det lika 
väl vara fråga om mensväria som förbindelsen men sväria. Be
lägget är så sent, att mensväria då fanns till sedan rätt länge. Jag 
har ej anledning att taga ställning till frågan, hur man bör be
trakta de nämnda tre textställena, utan nöjer mig med konstate



randet, att uttrycket svaria men under alla omständigheter varit 
ovanligt. 

Några gamla nominalbildningar borga visserligen för att ut
tryck som fvn. sverja mein, fsv. svaria men funnits till mycket 
tidigt. Jag syftar på fvn. meinsvari »menedig», vilket brukas i 
Vçluspâ, det likalydande substantivet i Hirdskrâ 34, meinsœri п. 
»mened» i Rb. 85, m.fl. fvn. nomina (se Fritzner) samt fsv. men-
svöre, mensöre n. »mened» i MEL J>g 32: 1 not 72, etc. Egendom
ligt är emellertid att fvn. sverja mein veterligen aldrig anträffats i 
litteraturen. Det tycks ha kommit helt ur bruk. Och vad fsv. svaria 
men beträffar, har det som nyss framhållits, i varje fall ej varit 
vanligt. Det synes finnas fog för misstanken, att det fsv. uttrycket 
liksom det fvn. blivit obrukligt eller mindre brukligt. 

Om man emellertid medger som möjligt, att en gammal syn
taktisk förbindelse svaria men fortlevat genom tiderna, så återstår 
att förklara, varför ordbildningen mensväria i så fall lät så länge 
vänta på sig. Läget är alltså det, att mensväria tillkommer i y. fsv. 
och snabbt blir ganska vanligt i litteraturen. Varifrån har den 
plötsliga impulsen utgått? De här nämnda omständigheterna tyda 
enligt min mening avgjort på att ordet ej har rent inhemska förut
sättningar. Mycket talar för att man i detta fall bör räkna med in
flytande från medellågtyskan. Där brukas nämligen ett uttryck 
med samma betydelse som fsv. mensväria, mene sweren, vari mene 
är adverb med betydelsen »falskt, bedrägligt». Det äldsta belägget 
i Schiller-Liibben III 65, VI 212 uppges vara från år 1297. Det 
synes troligt, att man i Sverige och Danmark efterbildat detta ut
tryck, varvid man associerade adverbet mene med fsv. fda. men n. 
»skada». På så sätt tillkom förbindelsen fsv. sväria sik men, eg. 
»svärja sig till skada», fda. svœriœ (segh) om men, Kalkar III 74. 
Men även ordbildningen fsv. mensväria fda. mensvœriœ torde ha 
mit. mene sweren som förutsättning. Man vågar antaga, att detta 
ord ofta brukades i infinitiv, varvid mene ju placerades omedel
bart framför sweren, såsom i ett par av Schiller-Liibbens belägg, 
t.ex. »du schalt nicht meene sweren». De två orden uppfattades i 
Norden troligen som ett enhetligt ord, vilket utan svårighet kunde 
återges med mensväria, mensvœriœ. Uttryck av just denna typ 
kunna förmodas ha varit vanliga, särskilt i moraliserande skrifter. 
Av de fsv. beläggen förete ej mindre än sex infinitiv. Man må jäm
föra det mit. citatet ovan med t.ex. ST 537: »Thu skalt ey meen 



swäria om mit nampn», eller Ber 105: »wilt thu aldrigh men-
swäria tha swär äldre», eller LfK 174: »Ey swäria, ällar ey wan-
leka meen swäria». 

radhfragha, rådgöra. — BSH 5: 67 (1505) vi radhfragha-
dhum mädh honum, hvat thär bäzt uti vare 

Ordet, som förekommer också i HSH 24: 86, är okänt i fvn. och 
fda. (Jfr fvn. raöfréttast, s. 155.) — Vad bildningssättet beträffar, 
göra vi som i många andra fall den iakttagelsen, att en syntaktisk 
förbindelse, vari radh och fragha ingå, ej kunnat beläggas, vilket 
ju ej heller är att vänta. Det kan nämligen ej råda tvivel om att 
verbet är lån från mit. ratvragen (se Schiller-Lübben III 428). Jfr 
mit. ratslan (ib. 427), som inlånats i ä. da. (se Kalkar III 644) och 
även i sv. — De av Dahlgren 691 anförda rådfrågan f. och råd-
frågelse f., varpå belägg ges ur OP, äro säkerligen avledningar av 
radhfragha. 

speskära, håna, bespotta. — Lg 3: 682 han speskar hänni 
Ordet brukas också ib. 625 (inf.), GU G 20 s. 88 (d:o), ib. 342 

(d:o). Dahlgren 790 anför exempel på verbet bl.a. ur L. Petri Jobs 
bok 11; 3 (inf.). Ordet förekommer även i fda. Kalkar IV 54 ger 
ett fda. belägg (inf.) samt ett från år 1555. 

Det är ganska tydligt, att vi i detta fall måste räkna med impul
ser utifrån. Betydelseförhållandena förbjuda antagandet, att grund
valen skulle vara en ordfogning med skära som predikat och spe 
som komplement.2 

Troligen ligger ett mit. verbuttryck till grund för nybildningen. 
Efterleden torde ej vara identisk med skära »secare» utan för
svenskning av mit. scheren »bespotta, håna» (se Schiller-Lübben 
IV 77). Förleden är mit. adj. spe (även spei) »näsvis, hånfull» (se 
Grimm D Wb  späh(e) 1834, spei 2065), som av allt att döma an
vänts adverbiellt i uttrycket spe scheren »hånfullt, näsvist be
spotta». Det kan vara detta uttryck (visserligen ej belagt i mit.), 
som överflyttats i fsv. och fda. I så fall har början troligen skett i 
infinitiv, vilket beläggen tyda på; satser med innebörden »du skall 
icke speskära» kunna ha varit relativt vanliga. Huruvida man 
associerat med skära, är osäkert. I varje fall har man vid behov 

2 Kalkar IV 54 vill sätta ordet i samband med uttrycket skcere skakhose 
(se Kalkar III 754), som har samma betydelse. Hypotesen är emellertid föga 
övertygande; i varje fall förklaras därigenom ej, hur speskœre kommit till. 



böjt det nya verbet starkt liksom skåra, vilket framgår av typ
exemplet. 

kriäböghia siky knäböja. — Lg 663 ok tok thänne pilten iohannes 
thär äptir til sidhvänio at daghlika ga til ena kirkio ok knä-
böghia sik ödmiukelika for iungfru maria belate 

Citatet är hämtat ur S. Johannes Chrysostomos' saga, »wsent aff 
the bok som kallas tyska passionali»; handskriften har daterats 
till år 1520—25. Belägget är det enda ur den fsv. litteraturen. Ej 
heller i de övriga nordiska fornspråken har verbet varit vanligt; 
osäkert är om det där ens funnits till. Vad de fvn. språken beträf
far, hänvisar Sdw till isl. knébeygjaz, men det bör påpekas, att 
detta har helt annan betydelse än »knäböja (under andakt)».3 

I nisl. förekommer enligt Blöndal endast p.p. knjébeygÒur, brukat 
som botanisk term, »geniculatus». Att döma av Kalkar och Lund 
synes verbet okänt också i fda. I ODS X 934 betecknas verbet som 
knappast brukligt; det vanliga ordet för handlingen är ju knœle. 

En översikt av verbets förekomst och frekvens synes ge bilden 
av ett mycket ovanligt, ungt ord, som i stort sett aldrig riktigt sla
git rot i Norden; man har rätt betvivla, att det bör förklaras ur 
rent inhemska förutsättningar. Givetvis kunde man hypotetiskt 
antaga, att verbet bildats till något substantiv, t.ex. *knäböghning; 
fastän ett dylikt nomen ej belagts i fsv., kunde det dock ha funnits. 
Emellertid är hypotesen föga sannolik. Det är nämligen anmärk
ningsvärt, att den naturliga grundvalen för ordbildningen, d.v.s. 
en fri förbindelse böghia knä el. dyl., på det hela taget saknas; 
därför är det svårt att inse, hur det supponerade *knäböghning 
skulle ha kommit till. Det naturliga uttrycket var uppenbarligen 
icke böghia knä utan knäfalla (eller falla a knä). Det förra använ
des, såvitt jag kunnat finna, i hela fsv. litteraturen endast på ett 
ställe — och i ett som det synes mycket betecknande sammanhang. 
Det är i Jungfru Marie örtagård, som bekant en fsv. översättning 
av ett latinskt original, Cantus sororum. Tolkningen ansluter sig 
så nära som möjligt till förebilden: »all knä nidher böghis för tik 
o thu wälsignadhe ihesu, som wille tik wardha människio, oc 
jomffrun skulde wardha modher», JMÖ 92; »Flectatur tibi bene-
diete ihesu omne genu, qui virginem matrem et te hominem fieri 
voluisti», ib. 227. 

3 Se sid. 94. 



Liksom böghia knä torde knäböghia vara latinskt översättnings
lån. Det synes ha antingen den syntaktiska förbindelsen genu 
flectere eller det därur uppkomna verbet genuflectere till mönster; 
eftersom genu(a) i ordfogningar mycket ofta placeras framför 
flectere, kan en sådan ordfogning lika väl som kompositum genu
flectere ha tjänat som förebild. 

Det latinska verbet användes enligt Thesaurus linguae latinae 
VI. 6, s. 1882, av bl.a. Hieronymus, Augustinus, Vulgata. Givetvis 
ha såväl ordfogning som verb varit bekanta i Norden under medel
tiden. I den mån översättning förekommit, ha de kanske i regel 
återgivits med knäfalla eller falla a knä, d.v.s. de traditionella ut
trycken. Så har skett i MB 1: 239 och Stj 204 vid tolkningen av 
1. Mos. 41: 43. Jfr vidare Placidus' saga, Heil II 196: »Ok fellu J>au 
J>egar baeöi â kné ok kolluöu â guô ok maeltu» med Mombritius' 
Sanctuarium 1: 468: »Et simul flectentes genua supplicabant domi
num dicentes». Men om anpassningen efter en latinsk förebild var 
exceptionellt följsam, kunde man lätt förbise, att det redan fanns 
inhemska ord och uttryck för begreppet. Det synes sannolikt, att 
resultatet då kunde bli knäböghia. 

Eftersom materialet är torftigt, kan hypotesen visserligen icke be
visas; den enda gång då knäböghia belagts i fsv., brukas det ju i 
en översättning från tyskan, ej  från latinet. Men antagandet är 
välmotiverat; förutsättningarna för ett dylikt översättningslån äro 
goda, i det att genuflectere eller genu flectere utan tvivel förekom
mit i skrifter, som studerats i Norden. Med tanke på den viktiga 
roll knäböjningen, genuflexio, spelar i den katolska liturgien* 
undrar man, om icke de liturgiska handböckerna härvidlag betytt 
mest. I medeltida källor av denna art har jag inte anträffat for
mer av genuflecteref däremot i tryckta editioner från tiden före 
1570.5 Och den fria ordfogningen synes icke vara alltför sällsynt 
i handböckerna från medeltiden.6 Den brukas sålunda exempelvis 
i Manuale Lincopense och Manuale Aboense.7 

4 Se L. Eisenhofen Handbuch der katolischen Liturgik2 I 251 (Freib. 1941). 
5 Se t.ex. i Missale Romanum. Mediolani 1479, ed. by Robert Lippe, Vol. II. 

Jfr Missale Romanum. Ratisbonae 1920, s. 300, 303. 
6 The Sarum Missal (Oxford 1916), s. 52: »Et sic omnes genua flectant»; 

även ib. 132. Jfr också Lippe, a.a., s. 170. 
7 Manuale Lincopense, Breviarium Scarense, Manuale Aboense. Katolische 

Ritualbücher Schwedens und Finnlands im Mittelalter. Mit Einleitung und 



triìlofa, 1) högtidligt lova 2) gå i borgen 3) trolova. — Stat. 254 
(NGL III) engi prestr skal 1 skriptamâlum bjoöa nQkkurum 
manni at hann sveri eÖr trulofi at hann skal {)â synd skript-
borna aldri optar gera 

Verbet synes icke vara särskilt vanligt i fvn. Fritzner ger (i de 
olika betydelserna) följ. belägg: 1) Mag. 124, Mar. 898 2) Heil. 
II 136 3) DN I 160 (år 1320), Stat 296. — Därtill förekommer ver
bet i bet. 1) i Bevers saga, s. 210, 220 (Forns. SuÔrl.). Ännu ett be
lägg, som Fritzner ej förtecknar, är Heil. II 136 not 1; texths har 
på sistnämnda ställe lanadi, två andra hs ha trulofadi. Strängt 
taget brukas trillo fa där i en fjärde betydelse, »anförtro, över
lämna, låna»; originalet har: »Scio cui aurum meum credidi». 

I fsv. har verbet väsentligt högre frekvens. Sdw anför ett 20-tal 
belägg med bet. 1) högtidligt lova (endast Bil) 2) fästa (RK 2, Bir, 
Su, ST) 3) bekräfta, giva bekräftelse på (MB 1) ; samt trolova sik 
1) genom löfte hängiva sig (Bil) 2) trolova sig (Bir, Su). Vidare 
har jag antecknat ordet på följande ställen i Lg 3: s. 494, 590, 602, 
628, 629, 630, 631, 632, samtliga i betydelse 2). I de fsv. lagarna 
brukas verbet blott i ÖgL G 6: 1. 

I fda. har verbet anträffats endast ett par ggr, nämligen dels i 
fragment av en legend om S. Juliana, avtryckt Fragmenter, s. 64, 
dels i Sjaelens Trost, s. 22; bet. är fästa. 

Det har allmänt antagits, att verbet äldst haft innebörden » hög
tidligt lova, på tro och ära lova». Den i senare tid vanliga och 
omsider enda betydelsen »fästa, förlova» skulle sålunda liksom 
bet. »gå i borgen» vara sekundär. Så Sdw och Fritzner liksom 
Hellqvist. Även i Falk-Torp, Norwegisch-dänisches etymologisches 
Wörterbuch, s. 1285, anges den allmännare bet. vara den ur
sprungliga; bet. »förlova» skulle bero på lågtyskt inflytande. 

Åsikten att grundbetydelsen varit »högtidligt lova», är i och för 
sig sannolik. Den antagna betydelseutvecklingen saknar icke paral
leller: ett analogt fall är det lat. verbet spondere, som äldst be
tyder »lova», senare även »förlova» och »gå i borgen». Emellertid 
kan man knappast taga ställning till frågan, förrän man gjort 
klart för sig, hur verbet tillkommit. 

Falk-Torps påstående att verbet fått bet. »fästa» från tyskan, är 
föga sannolikt. Det är att märka, att tyskan saknar ett mot »tro-
Erläuterungen herausgegeben von Joseph Freisen. (Paderborn 1904.) Se t.ex. 
s. 48 not 1, 127, 140. 



lova» svarande verb, vidare att det mit. substantiv, som Falk och 
Torp åberopa för att stödja hypotesen, nämligen trûwe-lowede, 
-löfte, tydligen är väsentligt ovanligare än fsv. trolovan fvn. tru-
lofan, vilka det mit. ordet närmast motsvarar. Den viktigaste 
invändningen är emellertid, att det mit. substantivet att döma av 
Schiller-Liibbens belägg icke (såsom Falk-Torp uppge) betyder 
»trolovning» utan »högtidligt löfte, trohetslöfte». Även Falk-Torps 
påpekande att substantivet »tro» och motsvarande verb i väst-
germanska språk hade bet. »förlova sig», torde sakna betydelse i 
sammanhanget, ty förelåge här en påverkan, så borde man vänta 
sig, att ordet tro i nordiska språk skulle ha fått denna betydelse. 
Men så är ju ej fallet.8 

Det av Falk-Torp framhävda mit. trûwelovede är dock av in
tresse. Visserligen torde det icke ha inlånats i de nordiska språken 
eller ens påverkat betydelseutvecklingen, men det synes vittna om 
en för tyskan och de nordiska språken gemensam källa, nämligen 
latinet. Innan sistnämnda fråga diskuteras, torde det emellertid 
vara lämpligt att undersöka, om verbet kan förklaras ur rent in
hemska förutsättningar. 

Naturligast är då att pröva, om verbet kan vara denominativt 
liksom de flesta av ordtypen. Av hithörande nomina är endast fsv. 
trolovan f., fvn. trûlofan f., aktuellt som möjlig utgångspunkt för 
verbbildningen. Det förra förekommer i bet. 1) högtidligt löfte, 
bekännelse (Bu) 2) trolovning (Su). I lagarna föreligger det endast 
i SdmL Add. 1: 5 (MEL, KrL 5: 5) och betyder där »trohetslöfte». 
Det kunde vara en sammansättning av tro och lovan f. ; det senare 
är väl belagt (Bir, MB 1, KL m.fl.). Alternativt kunde det vara ett 
syntetiskt kompositum, bildat t.ex. till ordfogningen lova a tro, 
som är rätt vanlig: Bir 2: 257, Bil 315, SdmL Add. 1: 5 m.fl. Verbet 
trolova skulle sålunda kunna vara en retrogradering med trolovan 
som utgångspunkt. Mot ett dylikt antagande talar emellertid det 
förhållandet, att verbet är betydligt vanligare. Efersom verbet har 
c. 30 belägg men substantivet bara ett tio-tal, är man snarast be
nägen att betrakta det senare som avlett av verbet. Av allt att döma 
har verbet haft större spridning. Man observerar, att det över

8 Visserligen anses den betydelse »ge löfte», som  lova sekundärt har, vara 
lånad från mit. loven, laven, och eftersom detta betyder även »zur Ehe ver
sprechen, sponsare», vore ett samband ej otänkbart. Emellertid är lova aldrig 
belagt i denna betydelse, vare sig i fsv. eller i fvn. 



väldigande flertalet av beläggen på trolovan hämtats ur samma 
källa, nämligen den sena Su. 

Fvn. trùlofan f. har följande betydelser: 1) högtidligt löfte 
(NGL III 124, år 1316, ib. 127 d:o, ib. 148, år 1319) 2) borgen 
(Heil. II 134) 3) fästning (NGL III 296, år 1346—49, Fid. II 69). 
Förhållandena äro rätt oklara. Substantivet kunde vara en sam
mansättning: lof an f. är tidigt styrkt (No. hom.), men anmärk
ningsvärt nog har det anträffats bara en gång. Alternativt kunde 
trùlofan vara ett syntheton, men det är påfallande, att uttrycket 
lofa å trä är så sällsynt. Fritzner ger inget belägg därpå. I Registre 
till NGL Anden Raekke art. lofa och tro anföres uttrycket loffuar 
vpa mina godha tro, 193, 98 DN n. 743 (1441). 

Av källornas vittnesbörd får man en rätt deciderad uppfattning 
om verbets och motsvarande substantivs ålder och stilistiska karak
tär. Orden tyckas vara relativt unga; av allt att döma ha de bör
jat användas mera flitigt först framemot år 1300. Vidare är det 
troligt, att de icke ha talspråkligt ursprung; de ge intrycket av 
skriftspråkliga modeord, som rönt en snabbt uppflammande popu
laritet. Visserligen förekommer verbet i ögL, men det kan trots 
detta ej betecknas som ett lagord. Våra landskapslagar använda 
ordet fästa, liksom de fvn. lagarna nyttja festa eller fastna. Även 
i ÖgL användes i övrigt fästa (14 ggr mot 2 för trolova). De nya 
orden höra framför allt hemma i de översatta uppbyggelseskrif-
terna, men de ha sin plats också i de kyrkliga statuterna och di
plomen.9 Kort sagt: de brukas i stilarter, som äro starkt påverkade 
av latinet. Under sådana omständigheter är det skäl att undersöka, 
om icke inflytande från detta språk kunnat spela in vid till
komsten. 

Latinet äger åtskilliga ord med kasusformer av fides »tro» i 
förleden, dels verbkomposita, dels avledda nomina. Hit höra bl.a. 
några tekniska termer, som äldst användes av de romerska juris
terna, t.ex. fidedicere (även »fidem dicere»), fideiubere, fidepro-
mittere9 samtliga med bet. »lova borgen», och avledningarna fide-

9 Utvecklingen i senare tid styrker omdömet, att trolova är ett kyrkans ord. 
1734 års lag använder uteslutande fästa, ej  trolova; subst. trolovning förekom
mer där någon gång men i regel fästning. I 1571 års kyrkoordning brukas 
orden fästa och  fästning vid sidan av trolovning (s. 107 f.), men i senare 
kyrkoordningar blir det nya ordparet trolova och  trolovning allenarådande. 



dictor, fideiussor, fidepromissor »borgensman».10 Liksom många 
andra ord och uttryck, som först brukats av romerska rättslärde, 
voro ord av denna typ gängse i medeltidslatinet, där man f.ö. fin
ner även andra komposita med förleden fide, såsom fideiurare.11 

Intressant nog användas flera av de nämnda ordbildningarna inte 
bara i skrifter och dokument med juridiskt innehåll utan också i 
den religiösa litteraturen.12 Sålunda brukade Augustinus orden 
fidedictor (»pro eis ad baptismum offeruntur parentes tamquam 
fidedictores respondent») och fidedicere (»quos fidedixistis ut bap-
tizarentur»).13 Substantivet fideiussor förekommer bl.a. hos 
Cyprianus, Ambrosius, Leo (den sistnämnde: »deus idoneus fide
iussor est pauperum») och i Vulgata (t.ex. i Syraks bok 29: 20: 
»gratiam fideiussoris ne obliviscaris : dedit enim pro te animam 
suam»). Man ser av exemplifieringen, att de ursprungliga fack
termernas precisa innebörd i dylika sammanhang naturligt nog 
gått förlorad. 

Det är frestande föreställa sig, att något eller några av dessa 
latinska ord tjänat som förebild för de nordiska ordbildningarna 
med tro i förleden. Visserligen kan man ej säkert fastställa, i vil
ken utsträckning de varit kända i Norden under medeltiden, men 
så mycket är obestridligt, att de på skilda vägar ha kunnat nå hit. 
Åtskilliga måste ha blivit bekanta här genom religiösa skrifter av 
olika slag. Än betydelsefullare var kanske att en del användes i 
diplomstilen. 

Vid stickprov i det svenska diplomatariet finner man stundom 
former av fideiubere, t.ex. SD 4: 538 (år 1337), ib. 4: 645 (år 1339), 
samt av fideiussio och fideiussor i SD 5: 50, 51, 66, 574. I en över
sättning från slutet av 1400-talet, SD 5: 212, ib. 206, återges origi
nalets fideiussores med tr olovar e. Vad den religiösa litteraturen 
beträffar, kan noteras, att i en fornisländsk tolkning från latinet, 
Nikolaus saga erkibyskups, Heil. II 134: 32, ordet trulofanarmadr 
förekommer. I motsvarande parti av Speculum historiale, vol. 2, 
bok 13, kap. 77, står fideiussor, liksom i (den betydligt kortare 
versionen i) Legenda aurea, s. 27. Överensstämmelserna i de 

10 Georges, Handwörterbuch I 2750, Thesaurus linguae latinae VI, I s. 654 f., 
668. 

11 du Gange III 485 f .  
12 Thesaurus Linguae latinae a.st. 
13 Enligt Thesaurus är dock »fidedixistis» osäker läsning. 



nämnda fallen ge näring åt misstanken, att nordiska ord med för
leden tro haft förebilder i latinet. Det kan knappast vara ett slum
pens verk, att det inom hela komplexet av hithörande ord finns 
motsvarigheter där. Det gäller såväl verb som nomina actionis 
och nomina agentis, och man kan tillägga: troligen även ordfog-
ningar. Det stereotypa lova a tro (t.ex. i Bil 315: »lovadhe hanum 
thät a sina tro») har väl förbindelsen fide promittere att tacka för 
sin tillkomst. Sistnämnda uttryck brukas t.ex. i SD 4:441 (år 
1335), ib. 651 (år 1339), ib. 731 (år 1340). Jfr SD 5:206 och 
ib. 213. 

Mot bakgrunden av det här anförda synes det möjligt, att tro-
lova efterbildar ett latinskt verbkompositum med förleden fide. 
Detta har dels haft grundbetydelsen »gå i borgen, ansvara för», 
dels en förtunnad innebörd »i högtidliga former förplikta sig till». 
Den senare betydelsen äger såväl fvn. trulofa som fsv. trolova, den 
förra däremot är styrkt endast i fvn. En tredje betydelse, »fästa», 
som ordet äger i fvn., fsv. och fda., är sekundär och har utvecklats 
ur den allmänna betydelsen »högtidligt lova»; det synes icke tro
ligt, att sistnämnda betydelseutveckling beror av främmande in
flytande. 

Om trolova är ett översättningslån från latinet, är det rimligast 
antaga, att fidepromittere varit mönstret, eftersom dettas båda 
leder som simplex betyda tro och lova. Visserligen har jag icke an
träffat det latinska verbet i diplomatariet, men att ordet nyttjats i 
medeltidslatinet, är obestridligt. — Alternativt kunde antagas, att 
fideiubere varit förebilden, vilken hypotes har det företrädet fram
för den förra, att fideiubere verkligen belagts i diplomatariet; en 
svaghet är emellertid, att trolova ej kan vara en mekanisk efter-
bildning därav, eftersom iubere ej betyder lova. Invändningen 
synes dock icke vara väsentlig. Det förhåller sig ju så, att redan 
före tillkomsten av trolova ord funnos för begreppet, bl.a. fsv. 
lova, som betyder både »genom löfte förbinda sig till» och »an
svara, gå i borgen». Då man ville försvenska latinets fideiubere, 
var det naturligt, att man valde det ord, som man var förtrogen 
med, nämligen lova. Men det inses lätt, att frestelsen att förse detta 
med en förled, m.a.o. att göra det så likt den latinska förebilden 
som möjligt, stundom kunde vara stark. Så kan trolova ha kom
mit till. (Här bör emellertid erinras om att fsv. trolova icke belagts 
i betydelsen »gå i borgen», vilket däremot är fallet med fvn. tru-



lofa. Jfr dock den ovannämnda försvenskningen tr olovar e, »löftes
man, borgensman», av fideiussor). 

Mycket talar för att det var framfpr allt stilistiska hänsyn, som 
ledde till det nya verbets tillkomst. Därom synes bl.a. det förhål
landet vittna, att de nordiska fornspråken i t.ex. fvn. heita, sveria, 
festa, fsv. svaria, fästa, lova redan ägde ord för föreställningarna 
i fråga. Man frapperas av att det nya verbet ofta samordnas med 
något eller några av dessa äldre ord, vilket kan tyda på en med
veten strävan att förläna språket en pompös, högtidlig karaktär. 
Ex.: »sveri eör trulofi» (NGL III 254), »Item hverr sa karlmaÖr 
sem festir eöa trülofar eina konu annarri |>eirri sem hann haföi 
äÖr fest ебг trülofat» (ib. 287), »heita, sveria еба trülofa» (ib. 291). 
Såvitt man kan se, tjänar det nya verbet här blott som stilprydnad. 
I samband därmed står att man i lärd stil favoriserade ord av just 
den struktur, som trolova representerar. Som ofta påpekats, finns 
där en uppenbar tendens att föredraga längre, sammansatta ord 
framför kortare, enkla. Bl.a. därför kunde trolova stundom te sig 
som ett lämpligare ord än lova, trots att det senare tycks ha 
samma innebörd. Jfr »louage guf>i renliue», Bu 5, »trolouade badhin 
renlifue», Bil 581. 

Emellertid är jag ej övertygad om att betydelsen hos trolova 
alltid tillfullo sammanfaller med betydelsen hos de ord det ersät
ter. Min skepsis på denna punkt gäller särskilt trolova, då det an
vändes i st.f. fästa. Den grundar sig bl.a. därpå att det synes omöj
ligt att i fsv. finna ett enda fall, som klart visar, att de båda orden 
täcka varandra. Endast fästa har en innebörd, som kan noga 
fixeras; det är ju den tekniska termen för vad som förehades på 
fästningastämman i kvinnans hem mellan hennes giftoman och 
fästmannen, då avtal av ekonomisk art träffades. Trolova där
emot har en vagare innebörd, omöjlig att precisera.14 Det faktum 
att trolova med tiden kan helt ersätta fästa9 bevisar inte, att de 
äldst haft samma samma betydelse; nämnda faktum kan tydas så, 
att innebörden av fästa omsider blivit en annan än den ursprung
liga.15 Sannolikt bör den möjligheten lämnas öppen, att de båda 

14 Mest brukas ordet i religiös litteratur i bet. »lova tro i mystik eller andlig 
mening». Kristus är brudgummen, som trolovar eller trolovas. 

15 Det är obestridligt, att fästningen under medeltidens lopp förlorar i bety
delse och blir formlösare. (Jfr Kyrkoordningen 1571, s. 107.) Å andra sidan 
vinner kyrkans krav på obligatorisk vigsel allt mera terräng. Det är därför ej 



verben äldst ej varit fullt synonyma. Visserligen kan det (som 
sagt) vara framför allt hänsyn av stilistisk natur, som förklara 
användningen av trolova, men det är ej uteslutet, att ordet ansågs 
nödvändigt, därför att fästa ej tillfyllest uttryckte tanken. Därför 
kan jag ej instämma med Schlyter (Ordboken), då han beträffande 
ÖgL G 6: 1 (»Nu hulikin sum hana fästir. trolouar älla giptir utan 
rätzs gipta manzs uilia £>a böte han fiuratighi markär») deklarerar: 
»o. trolova är öfverflödigt, emedan det i detta sammanhang ej kan 
betyda annat än fästa.» Visshet i frågan om de två orden här äro 
synonyma, kan väl ej nås, bl.a. därför att flocken som helhet är 
dunkel. Jag kan här endast skissera min uppfattning. 

Stadgandet har tolkats så: »var och en som bortfäster, trolovar 
eller bortgifter en kvinna utan rätt giftomans samtycke, böte fyrtio 
marker».16 Subjektet skulle sålunda vara »orätt giftoman». Det 
framgår emellertid av fortsättningen, att den som skall böta, är 
den man, som gifter sig med kvinnan. Man har därför tvingats 
antaga, att »två olika fall oklart sammanfattats; dels då någon 
obefogad utövat giftomansrätt — och för detta skall han böta — 
dels då någon tagit en kvinna till hustru utan giftomannens sam
tycke — och för detta skall han böta.»17 Men godtager man den 
tolkningen, så måste man erkänna, att flocken förutom nämnda 
oklara sammanfattning av två olika fall, företer betänkliga brister. 
Redan flock 4 föreskriver nämligen straff för den, som obefogad 
uppträder som giftoman och bortfäster kvinna, och flock 9 stadgar 
böter för den, som orätt fungerar som giftoman och bortgifter 
kvinna. Om man accepterar den citerade tolkningen av flock 6:1,  
är man sålunda tvungen medge, att flocken dels upprepar ett tidi
gare givet stadgande om böter för olaga fästning, dels föregriper 
ett senare stadgande om böter för olaga giftermål. 

underligt, o m  fästa så småningom mister sin ursprungliga, precisa innebörd, 
i samma mån, som de faktiska förhållandena ändras. I Karlskrönikan v. 5165 
synes fäst betyda »förmäld, vigd» (så Sdw med tvekan). Ett ovedersägligt bevis 
på att fästa och  trolova kunna ha olika betydelse, lämnas i Peder Swart, 
Konung Gustaf I:s krönika (Edéns uppl.), s. 124: »Vtaff thetta hans konung-
lige rådh hende, att ganske monge wehlborne quinnor och jungfruer wordo 
ther troloffuade, och en part fäste.» Trolova tycks här betyda »förlova», 
fästa »äkta». 

16 Holmbäck-Wessén, Svenska landskapslagar. Första serien, s. 102. 
17 a.a., s. 117, not 13. 



Utgår man ifrån, att flocken är logiskt uppbyggd, så måste man 
antaga, att subjektet till »fästir, trolouar älla giptir» i stället är 
den, som tagit en kvinna till hustru utan rätt giftomans samtycke. 
Då blir sammanhanget fullt klart. Flock 6: 1 stadgar under denna 
förutsättning endast om ett och samma fall. Vidare bortfaller då 
anmärkningen mot flocken, att den innehåller en upprepning och 
ett föregripande av flock 4, resp 9. Stadgandet skulle då betyda: 
»var och en som fäster (eller) trolovar (henne) eller gifter sig med 
henne utan rätt giftomans samtycke •. » Denna översättning är 
utan tvivel att föredraga, såvida den låter förlika sig med den 
betydelse, som fästa, trolova och  gipta äga. Vad fästa beträffar, 
medger det lätt denna tolkning. På flera ställen i ÖgL är det lika 
med »despondere sibi», d.v.s. med mannen-brudgummen som sub
jekt, t.ex. i G 5: 1: »Nu fästir man kunu». Ej heller trolova vållar 
svårigheter. I Karlskrönikan är det visserligen inte den blivande 
brudgummen, som trolovar, men en riddare gör det på hans väg
nar. Och i den religiösa litteraturen, där ordet ju är vanligast, är 
det mannen (Kristus) eller kvinnan själv, som är den handlande. 
I fvn. heter det trulofa копи (NGL III 287) eller trûlofa sér копи 
(DN I nr 160, s. 140), alltid med brudgummen som den hand
lande; betydelsen »bortfästa» genom giftoman är här okänd. Över 
hela området saknas ex. på giftoman, som »trolovar». Vad till 
slut gipta angår, är det ju vanligen den tekniska termen för bru
dens överlämnande genom giftoman, men det har ofta en vid
sträcktare betydelse, i det att verbet brukas även om mannen, som 
gifter sig, t.ex. ÖgL G ind. 5, eller om man och kvinna, G ind. 29. 
Här liksom på flera andra ställen syftar gipta ej på ett bestämt 
moment vid äktenskapets ingående utan har en allmännare bety
delse. (Jfr gifta sig i nsv.) På samma sätt kan det förhålla sig med 
giptir i G 6: 1, även om uttrycket man giptir kunu ej är belagt i 
fsv.18 Den aktiva formen beror kanske på kombinationen med två 
andra aktiva verb. 

Om man sålunda genom den här föreslagna tolkningen kan 
bringa reda i flocken, så återstår den besvärliga frågan om inne
börden av trolova. Enligt min mening är det i varje fall tänkbart, 

18 I nsv. användes förr stundom gifta transitivt^ »taga ngn till äkta». Ex.: 
»Hans Kongl Maj:t kan obligera honom att gifta en Protestantisk Prinsessa», 
G. Gyllenborg (1715) i HSH 10: 164 (SAOB G 380). Detsamma är fallet i 
danskan; nu vulgärt eller dialektalt (ODS 6:942, II gifte 2.2). 



att ordet här åsyftar vigseln och snarast det moment av denna, 
som ägde rum utanför kyrkdörren och som bestod bl.a. i ringarnas 
åsättande och fästfolkets avgivande av förklaringar, d.v.s. avtalet 
om äktenskap. Vad som här skedde, var en förnyad fästning, 
fastän i andra former än den tidigare skedda fästningen i brudens 
hem.19 I kyrkans ögon måste den gamla fästningen med sin form
löshet ha saknat allt värde. Ingången av giftomannen och friaren 
och avseende ekonomiska förhållanden i det framtida äktenskapet, 
innebar den ingalunda en förpliktelse, som hade sin grund i det 
ömsesidiga samtycket mellan kontrahenterna; redan enligt den 
äldre kristna kyrkans lära var detta samtycke, consensus mutuus, 
nödvändigt vid ingående av äktenskap: »consensus facit nuptias». 
Det synes tänkbart, att kyrkan också genom olika terminologi 
sökte göra en åtskillnad mellan de båda slagen av fästning, åt
minstone så länge nödvändigheten av en kyrklig trolovning inte 
trängt in i folkmedvetandet. — Ur den synpunkt, som här anlagts 
på innebörden av trolova, tycks det signifikativt, att ordet brukas 
just i ögL, den fsv. lag, där det kyrkliga inflytandet är starkast, 
t.ex. med avseende på vigseln.20 

19 Om formerna för avtalet se t.ex. Åbomanualet i: Grath, Svenska kyrkans 
brudvigsel, s. 45. 

20 Se därom Schlyter, Juridiska afhandlingar, Första häftet, s. 157; Win-
roth, Äktenskaps ingående, s. 90. 



Kap. VIII. 

Egentliga komposita. 

Som bekant hävdade Jacob Grimm, att egentlig komposition av 
nomina och verb ej kunde ske i germanska språk, eftersom den 
skulle strida mot verbets natur. För att demonstrera hur egen
domlig och främmande för språkkänslan sådan ordbildning skulle 
te sig, konstruerade Grimm ord som (ich) adlerfliege, weintrinke. 
Det har inledningsvis framhållits, att Grimm så till vida torde ha 
rätt som det stora flertalet verb av ordtypen synas vara denomi
nativa, men att Grimm väl kategoriskt formulerade sin teori, 
eftersom det utan tvivel finns ett och annat verkligt kompositum. 

För oss lyder nu den aktuella frågan: har egentlig verbalkompo
sition förekommit i de nordiska fornspråken och i så fall i vilken 
utsträckning? Delvis har frågan i denna framställning fått ett 
svar, ty mycket få verb återstå, sedan de övriga placerats bland 
denominativer, rena analogibildningar och verb, som kommit till 
genom främmande inflytande. Efter all sannolikhet kan det ej 
vara stor procent av de bevarade verben, som äro egentliga kom
posita. 

Självfallet är det omöjligt att säkert fastställa ett sådant bild-
ningssätt: t.o.m. dagsfärska nybildningar i nusvenskan göra iakt
tagaren ofta tveksam, så mycket mer de fornspråkliga verben. 
Visserligen kan väl i regel påvisas att ett aktuellt verb troligen icke 
bildats genom analogi eller genom inflytande från ett annat språk, 
men möjligheten att det är denominativt, återstår i regel.1 Även 
om varje spår saknas efter ett lämpligt nomen, som kunnat ge 

1 När man betraktar de verb, som Hermann Paul i Deutsche Grammatik 
V 42 anför som exempel på »wirkliche Zusammensetzungen», undrar man, o m  
Paul ej något underskattar möjligheten av att komposition skett i den sub-
stantiverade infinitiven; några se f.ö. ut att vara analogibildningar. Se exkurs 
s. 251. 



impulsen vid verbbildningen, så kan man sällan vara helt över
tygad om att ett sådant aldrig existerat. Endast i de fall då man ej 
ens förmår konstruera ett dylikt nomen, kan verklig komposition 
under vissa omständigheter misstänkas. 

Ett påpekande må här inskjutas, ehuru det måhända är en 
truism. Även om det förefunnits ett visst motstånd mot egentlig 
verbkomposition (och det förefaller sannolikt), bör det med tiden 
i viss mån ha försvagats, ty förekomsten av verb, tillhörande andra 
ordbildningstyper, måste ha underlättat tillkomsten av egentliga 
sammansättningar. Ur denna synpunkt äro också komposita ana
logiska bildningar: ordtypen har mer eller mindre medvetet tjänat 
som mönster. Man bör ingalunda utplåna gränserna mellan ord
bildningstyperna, men det är ju uppenbart, att det finns ett drag, 
som är gemensamt för alla verb av ordtypen: de äro starkt kon
centrerade, »syntetiska» bildningar. Jfr t.ex. fvn. 'naudbeygja, 
skrinleggja. När i vissa stilarter det uppstod behov att i koncen
trerad form återge en föreställning, så kunde själva ordtypen 
vara en förebild för nybildningen. I enskilda fall kan t.o.m. ett 
bestämt verb, t.ex. ett denominativum, ha föresvävat nyskaparen 
och jämnat marken. Jfr nedan om fvn. ilspornat. Ofta nog står 
en sentida iakttagare utan möjlighet att genomskåda samman
hanget. 

Bedömningen är kort sagt vansklig. Emellertid kan man troligen 
få  någon hjälp av att studera de moderna nybildningar, som kunna 
förmodas vara komposita.2 Det visar sig, att dessa vanligen ej 
kunna återföras på syntaktiska förbindelser, på verbuttryck med 
mer eller mindre enhetlig betydelse. Det ligger sålunda ingen 
gängse ordfogning till grund. M.a.o. de föreställningar, som ut
tryckas genom resp. leder i ett sådant verb, bruka icke förbindas 
med varandra, vare sig i ett sammansatt nomen eller i en ordfog
ning. De verb, som äro av denna art, låta sig lättast avslöja som 
komposita. När en kåsör skriver: »Jag funderade ett tag på att 
bengå» (AB 4.7.49 s. 9), vill man ogärna betvivla, att nybildningen 
är en verklig sammansättning. Orden »ben» och »gå» kombineras 
aldrig: det finns ej något »bengång» eller »bengående» eller »gå 
med benen». Och även i de fall då grundvalen för en nybildning 
är en ordfogning, torde denna oftast vara av mera tillfällig natur. 

2 Se Nysvenska studier 32, s. 25 f., s. 34 ff.  



Vidare är det tydligt, att egentliga verbalkomposita av ordtypen 
ha en bestämd stilistisk karaktär. De kunna ej brukas i vilken 
stilart som helst. Det är påfallande, att de grekiska och tyska verb, 
som anses vara verkliga sammansättningar, uteslutande tillhöra 
den vittra stilen, diktens språk. Detsamma är fallet med de nu-
svenska verben; det är framför allt i romaner de anträffas. I nu
svenskan användas i viss utsträckning dylika ordbildningar även i 
kåsörstil; i båda fallen äro de skapade av speciella stilistiska hän
syn. Det tycks vara helt individuella bildningar, tillkomna för visst 
tillfälle och därefter måhända aldrig brukade. Sakprosan däremot 
står främmande för ordbildningstypen. (Vad rubrikstilen beträffar, 
råda där särskilda förhållanden, som sakna intresse i detta sam
manhang.) Ord av detta slag synas i allmänhet äga en så excep
tionell stilistisk karaktär, att de äro obrukbara i saklig framställ
ning med mera alldagligt språk. Det torde krävas motiv och kraf
ter utöver de normala, för att sådana ord skola komma till stånd. 

Troligen skadar det icke att ha erfarenheterna från analysen av 
moderna verbkomposita presenta, men därmed är ej sagt att för
hållandena i fornspråken varit analoga. De fornspråkliga verb, 
som kunna betecknas som egentliga sammansättningar, äro visser
ligen fåtaliga, men redan detta kvantitativt obetydliga material 
låter oss ana, att gränserna för dylik verbkomposition då voro 
mindre snäva än nu. Av de fem verb, som i det följande diskuteras, 
brukas ett i en skaldedikt (ilspornat), ett i sagastil (svinbeygt), två 
i lagspråk (fsv. benbärici, fvn. froskhleypa), ett i religiös litteratur 
(skólemr). 

Verbet ilsporna »trampa på» användes endast i Snorres Hâttatal 
v. 51: »Herstefnir laetr hrafn / hungrs fullseöjask ungr, / ilspornat 
getr orn / aldrlausastan haus». 

Det har sagts om Snorres Hâttatal, att dikten vittnar mindre om 
originell diktarbegåvning än om skaldens herravälde över språket 
och versifikationens tekniska medel.3 I denna karakteristik vore 
man beredd instämma, även om man som åskådningsmaterial 
hade endast den citerade strofen. I allt är den ett gott prov på tra
ditionell skaldedikt utan djupare originalitet, först och främst vad 
sceneriet beträffar. Man finner sålunda här det hävdvunna moti
vet i dikter, som prisa en segerrik hövding: korpen, örnen, ulven 

3 Finnur Jönsson, Den isländske litteraturs historié tilligemed den old-
norske, s. 190. 



stilla sin hunger på slagfältet efter striden.4 Detta bildspråk åter
kommer ju i dikt efter dikt helt schablonmässigt, men det torde 
vara mindre vanligt, att alla dessa bilder koncentreras i en enda 
strof såsom här. Det är emellertid fallet också i Grani skâlds dikt 
om Harald Hårdråde v. 2, med vilken Hâttatal v. 51 företer vissa 
likheter. 

Typisk skaldedikt är strofen även i formellt avseende. Skalde
dikten, som innehåller så många avvikelser från det normala språk
bruket, röjer också i fråga om ordbildningen sin särart, t.ex. en 
stark förkärlek för olika slag av sammansättningar.5 De citerade 
raderna ur Hâttatal rymma ej mindre än fyra komposita, av vilka 
f ullsedjask, ilsporncit och aldrlauss äro hap. leg. Vad ilspornat be
träffar, är det ej ordtypen i och för sig som gör ett främmande 
intryck (jfr det rätt vanliga, till betydelsen likartade fóttroda), 
utan effekten beror snarare på att i nybildningen sammanfogats 
två ord, som ej bruka förknippas med varandra, ej  ens i skalde
diktningen. Man finner t.ex. sporna fótum i Hard 19, sporna ver-
fótum i Eyv Lv 13, men il förekommer aldrig som komplement 
till sporna. 

Undersöker man under vilka omständigheter il och sporna an
vändas i skaldediktningen, så tycker man sig finna en förklaring 
till Snorres egenartade nybildning. 

Substantivet il f. »fot(sula) » är ett av skalderna favoriserat ord, 
som ofta nyttjas, bl.a. i talrika kenningar. På ytterligare ett ställe 
i Hâttatal användes det, nämligen i v. 32, där det är förled i ken-
ningen ilstafn m. »klor (på en korp»). I Torf E 4 förekommer 
ännu en kenning för »klor» : standa und ilporna arnar. Intressant 
i detta sammanhang är, att il, liksom i sistnämnda fall, ett par 
gånger kombineras med ari eller çrn: ilrjoôr ara I v. 18, ilrjódr 
arnar t>joö. A. 1, 3, »örnens fotrödfärgare=krigare». Mot bakgrun
den av dessa kenningar ter det sig ej överraskande, att Snorre bru
kar ordet il om örnens fot. Detta språkbruk är stereotypt, han 
följer en tradition. 

Verbet sporna i betydelsen »träda, beträda» är likaså ett ord, 
som skalderna gärna använda; även i Eddan förekommer det: 
Vsp 24 och Oddrgr 8. Ur skaldedikter ger Lexicon poeticum åt

4 ib. s. 88. 
5 Ett speciellt slag av komposita behandlas av E. Noreen, Studier i forn-

västnordisk diktning I, s. 27 f f .  



skilliga belägg, av vilka två äro av särskild vikt, eftersom de synas 
sprida ljus över tillkomsteii av Snorres ilspornat. I Grani skalds 
tidigare nämnda dikt v. 2 heter det: aett spornaöi arnar/ allvltt of 
valfalli». Och i Jyjoöolfr Arnórssons Magnusflokkr v. 3: Aur spor-
nuöuö, arnar / ilrjoör, af svi]yjôôu». Sammanställer man dessa 
citat med Hättatals »ilspornat getr orn / aldrlausastan haus», så 
frapperas man av likheten: i alla dikterna ingå som viktiga ele
ment çrn och sporna. Med Granis dikt har Snorres det gemensamt, 
att motivet med örnen som den verksamme är detsamma, med 
|)jôôolfs att ordet il finns i bägge. Viktigast är att çrn och sporna 
i alla dikterna utgöra en hending. Det är tydligt, att icke heller 
valet av efterled i ilspornat är så originellt: i kombinerandet av 
çrn och sporna har Snorre haft föregångare. Likaså är det tyd
ligt, att verstekniska skäl spelat in. Det vore kanske för djärvt att 
påstå, att eftersom situationen krävde en çrn (efter första vers
parets hrafn), så måste skalden också finna ett passande rimord, 
alltså sporna. Men säkert är att hendingen i çrn — sporna fanns 
före Hâttatal och att Snorre även här följde en tradition, medvetet 
eller omedvetet. 

Även om det står klart, att Snorre här haft att arbeta med ett 
komplex av element, çrn, il, sporna, inbördes förenade genom olika 
associationer, måste erkännas att det är oklart, hur det gått till, 
när ilspornat uppstod. Omständigheterna tala emellertid för att 
verbet är ett verkligt kompositum. Om man över huvud taget är 
benägen förmoda, att egentlig verbkomposition kan ha förekom
mit i fornspråken, bör man vänta sig exempel därpå just i dikt
ningen. Visserligen är ordtypen ej vanlig i skaldediktningen, och 
de få  verb av detta slag som finnas där, äro denominativa. Men 
med tanke på den konstskicklighet, som krävdes för att dikta en 
klanderfri strof i det svårbemästrade versmåttet, vore det ej över
raskande, om skalden tagit sig en sådan frihet. Verbet är ej ett 
vardagsord utan en tillfällig nybildning, skapad av stilistiska och 
verstekniska skäl. Man har ett intryck av att det nära nog tvingat 
sig fram. Vilken roll det betydelsebefryndade fóttroda spelat i 
sammanhanget, är naturligtvis omöjligt att säga: det kan ha visat, 
att en ordbildning av denna innebörd var möjlig. 

Det intressanta fvn. svinbeygja »böja som ett svin, förödmjuka» 
brukas dels i Snorres Edda, dels i Vatsdœla saga. I Snorres Edda 



berättas, hurusom Rolf krake under flykten över Fyrisvallarna för 
att undkomma de förföljande svearna »sår ut» guld. Då konung 
Adils ser ringen Sviagriss på marken, böjer han sig fram över 
hästryggen för att på spjutspetsen uppfånga ringen. Rolf krake 
utbrister då: »svinbeygt hefi ek nu J>ann er rikastr er т е б  Svium», 
SE 142 (ed. 1931). Jfr Arngrim Jonssons utdrag ur Skjoldunga-
sagan: »Nu heff eg svinbeygt hann, sem rijkastur var med Svijum 
э: Nu haffuer jeg ladet hannem bucke som itt svijn ».6 När 
Bergr i Vatsdœla saga kap. 33 (s. 88) fäller repliken: »SvinbeygSa 
ek nü }>ann, sem œztr var af Vatnsdcelum», så är det säkerligen 
icke fråga om självständig nybildning av verbet, överensstämmel
serna i ordval, ordföljd och satsbyggnad visa, att Vatsdœla saga 
här är låntagare. Vogt anför i inledningen till sin edition av sagan 
i ASB s. XXXIV: »Die grundlage der situation der Vd ist so, wie 
sie dasteht, erfabelt; in dieser fabel ist das motiv des Hrólf-stoffes 
verwendet, wohl nach mündlicher Überlieferung.» Vogt påpekar 
vidare, att verbet med hänsyftning på Sviagriss ursprungligen kan 
ha haft bibetydelsen »böja för ett svin», men att ordet i Vatsdœla 
saga kan betyda endast »böja som ett svin, förödmjuka». 

Verbet synes ej kunna vara denominativi ett nomen som kun
nat vara utgångspunkten, existerar icke och låter sig ej ens kon
strueras. De båda orden svin och beygja ha tydligen aldrig tidi
gare stått i relation till varandra, vare sig i ett kompositum eller i 
en ordfogning. Av allt att döma är svinbeygja en rätt egenartad 
ordbildning. Belysande synes en jämförelse med v.l. svirbeygja, 
vars troliga bildningssätt har många paralleller: till uttrycket 
beygja svira å e-m har först bildats p.p. svirbeygdr, varefter detta 
fått verbal funktion. (Se ovan s. 104.) Vad svinbeygja beträffar, 
kan man icke antaga motsvarande bildningssätt. Förhållandena 
äro icke analoga. Uttrycket beygja svira a e-m »böja nacken på 
någon», i överförd bemärkelse »kuva, kväsa någon», har troligen 
varit ett vanligt talesätt, men ett uttryck som t.ex. beygja sem 
svin kan näppeligen ens tänkas, ty vilken konkret situation skulle 
det motsvara? Ett adjektiv svirbeygör »nackböjd», bildligt »kuvad» 
(jfr »nackstyv» = stolt), är en naturlig ordbildning, men ett adjek
tiv svinbeygdr som beteckning på ungefär samma egenskap torde 

6 Axel Olrik, Skjoldungasaga i Arngrim Jönssons Udtog, i: Aarboger for 
Nordisk Oldkyndighed og Historie. II Raekke. 9 Bind, s. 118; Bibliotheca Arna-
magnaeana, Vol. 9 (1950), s. 347. 



icke ha varit gängse. Lederna i svinbeygja ha utan tvivel fogats 
samman utan att de dessförinnan som simplex kombinerats med 
varandra syntaktiskt. 

Ett ögonblick snuddar man vid tanken, att svinbeygt är ur ord
bildningens synpunkt jämförligt med exempelvis fvn. svingalinn, 
nisl. svindrukkin} svinfullur, sålunda metaforiska komposita, i 
vilka förleden snarast tjänstgör som ett prefix med nedsättande 
innebörd. Emellertid synes det mig rätt uppenbart, att svinbeygt 
förr bör sammanställas med de moderna djärva nybildningar, som 
skulle kunna kallas koncentrationskomposita. Som exempel därpå 
må anföras Eva Bergs Nybildning i Klarnande april, s. 53: »Luften 
skulle kanske ha känts lättare att andas, det skulle inte myrkrypa 
över huden». Det är här fråga om en verklig sammansättning, 
vari de väsentliga elementen i en metafor energiskt pressats sam
man. Kanske är svinbeygt en likartad bildning. 

I detta fall kunna vi ej säkert veta, vari likhetspunkten ligger. 
Nybildningen kan vara ett koncentrerat uttryck för tanken: »Jag 
har tvingat honom böja sig, så att han bökar som ett svin i smut
sen». Men tänker man sig in i hur det bör ha tagit sig ut, när 
Adils böjde överkroppen för att med spjutspetsen fånga upp Svla-
griss, undrar man, om icke uttrycket i själva verket är mera åskåd
ligt än så. Ordet bygger snarast på den för alla välkända bilden av 
en svinrygg med sin långsträckta båge. Innebörden kan ha varit: 
» så att hans krökta rygg ser ut som en svinrygg». 

Om sagoberättaren vid utformandet av Hrólfs känsloladdade 
replik nyttjat ett så ovanligt medel som direkt verbalkomposition, 
vore det ingalunda överraskande; det är ingen alldaglig scen, som 
skildras. 

Naturligtvis kan verbet dessutom rymma en anspelning på nam
net Svfagriss, men det är mera ovisst. Skulle emellertid Vogt ha 
rätt i sin förmodan, att ordet först ägt bibetydelsen »böja för ett 
svin», är det ännu starkare skäl att betrakta verbet som en egent
lig sammansättning. Det är ju uteslutet, att det i detta fall funnits 
ett gängse uttryck, som verbbildningen kunnat bygga på: situa
tionen var helt unik. 

Fsv. benbäria har anträffats endast i VgL II Urb 2: 13. Stadgan
det lyder: »f>ät är nijnngs värk at benbäria man til bana». Det 
saknar motsvarighet i VgL I. 



Schlyter översätter verbet med »slå så att ben brytes eller kros
sas». Mot denna tolkning har Axel Kock i ANF 24, s. 179 invänt, 
att b aria aldrig betyder »krossa», utan »slå». Med åberopande av 
fvn. och fda. källor hävdar han, att det här är fråga om att »slå 
med djurben» (fvn. beria beinum) och översätter »slå ihjäl genom 
benkastning». 

Kochs hypotes är visserligen rent språkligt sett ganska tillta
lande. Till uttrycket beria beinum kunde ha skapats ett samman
satt prêt. part. beinbarör (nyttjat om person som utsatts för miss
handel av angiven art), varefter övriga former tillkommit ana-
logiskt. Men ur saklig synpunkt är den föga sannolik, såsom upp
visats i Holmbäck-Wessén, a.a., Femte serien, s. 252 f. 

Om man antar, att Schlyters översättning är riktig, så återstår 
att förklara ordets bildningssätt. Man inser genast, att ett substan-
tiviskt kompositum, som kunde ha givit impulsen till verbbild
ningen, icke står att finna. Närmast till hands ligger antagandet, 
att komposition först skett i prêt. part. Emellertid måste man då 
fråga sig, vilken ordfogning som ytterst ligger till grund för ett 
verb, som betyder »slå så att ben krossas»; en sådan kan icke på
visas. Jfr däremot den nyss nämnda förbindelsen beria beinum. 
Visserligen kunde utgångspunkten för benbäria vara ett particip 
av mycket koncentrerad typ, men därtill saknas veterligen varje 
parallell. Om ett supponerat p.p. benbarper »slagen så att benen 
krossats» sammanställes med ett par andra ord med förleden ben-, 
inses lätt, hur apart den första ordbildningen är. Fvn. beinbrjóta 
»krossa någons ben» (fsv. benbrutin, p. adj. »som fått benen sön
derbrutna») går ytterst tillbaka på uttrycket b r jota b ein; förleden 
anger sålunda objektet. I fda. participet benhugget, som brukas i 
satsen »er det hulsaar eller benhugget» (Kalkar I 154), betecknar 
förleden platsen eller målet: »hugget ända in till benet». I motsats 
till benbäria låta sig sålunda de båda anförda verben lätt analy
seras. Det förefaller kort sagt osannolikt, att benbäria skulle utgå 
från prêt. part. Ordbildningen synes här ha gått andra vägar än 
de traditionella. 

Måhända förefaller det vågsamt att i detta fall antaga egentlig 
komposition: en iakttagare, som möjligen vill acceptera hypote
sen, att verkliga sammansättningar förekommit i utpräglat litterär 
stil, ryggar i förstone tillbaka för tanken, att sådan ordbildning 
skett i lagspråk. En individuell, djärv nybildning i t.ex. en skalde



dikt frapperar icke, men vågar man tänka sig en motsvarighet i 
ett lagstadgande? Mot dylika invändningar bör emellertid erinras 
om att benbäria ingalunda behöver vara en ockasionell ordbild
ning; det kan mycket väl ha varit brukligt i talspråk. Och även om 
verbet vore helt tillfälligt, individuellt, är det ej  säkert, att det 
uppfattades som en »djärv nyhet». Jag har tidigare som beteck
nande för verb av ordtypen framhävt, att de äro starkt koncen
trerade. Mellan exempelvis en retrogradering som åtlepa (jfr lepa 
i ät) å ena sidan och benbäria å den andra är steget icke alltför 
långt. Gränsen mellan dessa ordbildningstyper torde ha varit så 
vag, att en nybildning utan stöd i gängse nomina och ordfogningar 
näppeligen sårade språkkänslan. Självfallet har den denominativa 
typen varit den normala: ordbildning medelst avledning eller 
retrogradering har skett smidigt och oreflekterat, i det att ett ofta 
brukat nomen lätt gav impulsen till verbbildning. Egentlig sam
mansättning synes ha fordrat ett större uppbåd av kraft och 
tvingats fram av situationens krav. I detta fall är behovet av ett 
koncentrerat verbuttryck uppenbart. När lagstilen är som bäst, 
kännetecknas den av förmågan att prägla korthuggna, sentens-
artade uttryck, som lätt fästa sig i minnet. Måste man ej säga sig, 
att en ordbildning som benbäria passar ypperligt i denna stil? 
Lätt inses vilken stor vinst ett enhetligt, kort uttryck som detta 
kompositum innebär. Såvida Schlyter har rätt i sin tolkning (vil
ket knappast kan betvivlas), har i ett enda ord pressats samman 
element, som normalt skulle kräva två satser: »döda en man genom 
att slå honom så svårt att benen i hans kropp krossas». Tack vare 
utnyttjandet av den förmåga att direkt komponera nomen och verb 
som fanns latent i språket, har stadgandet fått sin pregnanta ut
formning. Hur överlägset är icke det fornsvenska lagbudet format 
med de innehållsrika orden framhävda och sammanhållna genom 
allitterationen: »J)ät är nij>ings värk at benbäria man til bana». 

Även om det sålunda enligt min mening finns skäl att karak
terisera benbäria som en egentlig sammansättning, måste erkän
nas, att förloppet vid tillkomsten är oklart. Det kan visserligen 
vara fråga om en helt spontan ordbildning, men möjligt är att 
något betydelsebefryndat ord föresvävat nyskaparen, t.ex. den för
ut nämnda synonymen fsv. benbrutin (som haft stor spridning 
över det nordiska språkområdet) eller fsv. prälbäria (även i fda.), 
enligt Rietz känt också i sv. dial. (Sm.) och märkligt nog i MEL 



Dr VI 16 brukat i likartat sammanhang som benbäria. Det heter 
nämligen där: »{)ässin mal äru ni|)ings verk: äller f>rälbär 
man at han far bana». 

Liksom benbäria brukas fvn. froskhleypa eg. »få att hoppa som 
en groda» i en fornnordisk lagtext. Det förekommer endast i NGL 
II 132: »oli J)au tré er fallin ligg ja if ir J)jó5veg J)veran ok skal hesti 
froskhleypa if ir undir manni». Det märkliga verbet står alldeles 
isolerat: det finns inga ledtrådar i form av syntaktiska förbindelser, 
vari ordets leder som simplex ingå, ej heller sammansatta nomina. 
Tänkbart vore visserligen att betrakta ordet som avlett av *frosk-
hlaup n. »grodhopp», en fullt naturlig ordbildning lika väl som 
nsv. grodhopp. Att grodans karakteristiska sätt att hoppa väckt 
uppmärksamhet, finner man exempel på från skilda områden. 
Jfr ty. Froschhiipferlein n. »dvärg» (Grimm D Wb), sv. grod
hopp (SAOB G 955, Östergren II 1308). Men hypotesen synes föga 
sannolik, ty om verbet vore en avledning, borde dess grundord ha 
varit så vanligt, att något spår därav blivit kvar. Att ett *frosk-
hlaup ej belagts i forntida texter, är väl ej i och för sig förvånande, 
men om det funnits till, borde det någon gång under tidernas lopp 
ha anträffats. Det förefaller sålunda mindre troligt, att froskhleypa 
är ett denominativum. Däremot för verbet gärna tankarna till 
moderna nybildningar, särskilt sådana som rymma en jämförelse, 
en koncentrerad bild, t. ex. det nyss anförda myr krypa. Det synes 
möjligt, att froskhleypa är en dylik s.a.s. »syntetisk» ordbildning 
av starkt åskådlig karaktär. 

Det egendomliga fvn. verbet skólemja »trampa, stöta ned» före
kommer endast i Eluc. 135: »hina hatar hann, er hann skólemr i 
hel vi tis djupi». Ordbildningen är gåtfull — även med tanke på att 
den i det latinska originalet motsvaras av mergit. Verbet synes ej 
vara denominativt. Lederna passa ej synnerligen väl samman, 
varför det är svårt att tänka sig en syntaktisk förbindelse som 
grundval; i varje fall kan det ej vara fråga om någon mera all
mänt brukad fras. Det är ej lätt att inse, vad översättaren åsyftat 
med sin nybildning. Man kan emellertid gissa, att han velat skapa 
ett verb, som var uttrycksfullare och åskådligare än en mera all-
daglig ordbildning. Kanske bör man i sammanhanget även erinra 
sig, att den lärda, latinpåverkade stilen gärna favoriserar längre, 
»tvåledade» verb framför enkla. 



Kap. IX. 

Till frågan otti kasuskomposition. 

Såsom framgått av den i inledningen meddelade forskningshisto
riken, ha några forskare gjort gällande, att en del fornnordiska 
verb äro resultatet av kasuskomposition. Denna åsikt ter sig i förs
tone rätt lockande med tanke på de gynnsamma förutsättningar 
för dylik ordbildning, som ordföljdsförhållandena i fornspråken 
stundom erbjuda.1 Speciellt i vissa stilarter ställas bestämningar 
(t.ex. objekt och adverbial) till infinita verbformer ofta framför 
dessa.2 

Syntaktiska förbindelser, ur vilka de motsvarande verbsamman
sättningarna skulle kunna tänkas ha framgått, äro t.ex.: 
f>ann J)yborinn sun skal i œtt leiba, NGL I 209 
svâ at vèr megim tår fella, Isl. hom. 136 
kristin man thär gudhii är a hand gangin, JP 77 
{>a skal Jrät i tak sättias, UL M 44: pr. 

Förespråkaren för hypotesen att sammansättning ägt rum i 
juxtaposition, kunde med visst fog göra gällande, att i dessa fall 
det första steget mot komposition tagits, så till vida som de an
förda uttrycken icke äro helt tillfälliga syntaktiska förbindelser, 
utan vart och ett av dem är konventionellt uttryck för en total
föreställning. Infinitiven med sin bestämning utgör en begrepps
enhet. Därmed föreligger en viktig förutsättning för uppkomsten 
av ett kompositum.3 

Antagandet att sammansättning kunnat uppstå i dylika verb
uttryck, där en bestämning vanemässigt placerats framför en infi-

1 Jfr A. Schagerström, Upplandslagens ordskatt samlad och ordnad, s. IV, 
A. Nordling, Ordskatten i Södermannalagens textkodex, s. IV f.  

2 E. Wessén, Svensk språkhistoria II, s. 60, M. Nygaard, Norrcen syntax, 
s. 361. 

3 Jfr V. Åkerlund, Fornsvenska ordföljdsprinciper, ANF 51, s. 60. 



nit verbform, ligger onekligen nära till hands, men är åsikten 
sannolik? Först måste sägas att vår kunskap om ordföljdsförhål
landena i fornspråken, särskilt vad de infinita formerna beträffar, 
är relativt bristfällig, varför bedömningen av frågan om kasus-
komposition blir vansklig. Man skulle önska noggranna undersök
ningar av ett omfattande material, som representerade skilda 
tider och skilda stilarter. Nu brukar det heta, att i fornsvenskan 
ordföljden adv. el. obj. +infinit  verbform är »vanlig» eller t.o.m. 
»den normala», men var och en vet, att det ingalunda är en regel, 
som gäller generellt. I de fsv. lagarna dominerar utan tvivel denna 
ordföljd, men gör man stickprov i andra skrifter, kan man mången 
gång finna, att bestämningar till infinitiver vanligen placeras efter 
dessa. 

Men även om man förutsatte, att de mest gynnsamma förhållan
den för kasuskomposition förelåge (d.v.s. att bestämningarna till 
infinita former alltid sattes framför dessa), måste man räkna med 
hämmande faktorer. Det förhåller sig helt naturligt så, att varje 
komposition försvåras i samma mån som uppmärksamheten rik
tas på de enskilda delarna, d.v.s. här verbet och dess bestämningar. 
Och det råder intet tvivel om att så är fallet vid de finita formerna 
(frånsett i en del bisatser). Även om det alltid skulle ha hetat t.ex. 
»at guö lasta», skulle man knappast vara benägen att tro på sam
mansättning i detta läge. Ty ordföljden i satser som »hann lastaöi 
guö» måste i hög grad ha försvårat denna komposition eller helt 
omintetgjort den. Låt vara att ordföljdsförhållandena ej äro klar
lagda — en sak är dock viss: ordföljden »hann lastaöi guö» är den 
normala. Ser man förhållandena i stort, så måste man medge, att 
det har varit långt vanligare, att verbformen föregått sitt objekt 
eller adverbial, än att den ställts efter denna. Därmed är också 
sagt att sammansättning av berörd art a priori måste anses mindre 
sannolik. Visserligen är det tänkbart, att vissa verbuttryck över 
huvud taget mest brukas i infinita former, men det förda resone
manget äventyras knappast därav. 

Vidare må man kasta en blick på förhållandena i nyhögtyskan. 
I detta språk äro ju ordföljdsreglerna långt gynnsammare för upp
komsten av dylika verbkomposita (om det nu ligger någonting i 
nämnda teori!), eftersom de infinita verformerna regelbundet pla
ceras sist i huvudsatser och de finita formerna ha slutställning i 
bisatser och bestämningarna i båda fallen ställas framför verbet. 



Såvida åsikten om ordföljdens betydelse vore riktig, skulle man i 
tyskan under dessa lyckliga omständigheter vänta sig ett mycket 
stort antal kasuskomposita. I själva verket är ju detta ingalunda 
fallet: tyskan kan uppvisa rätt f å  verb av ordtypen över huvud 
taget. (Om »Zusammenrückungen» se ovan och exkurs, s. 249 f.) 

Åtskilligt mera kunde anföras, men jag inskränker mig till en 
synpunkt. Då en partikel komponeras med ett verb, modifieras det 
senares betydelse i relativt obetydlig mån i jämförelse med den 
betydelseförändring, som blir följden, då ett nomen sättes samman 
med ett verb. Trots att en förening av de båda begrepp, som par
tikel och verb representera, sålunda bör ha kunnat ske relativt 
lätt och trots att ordföljdsförhållandena erbjuda rikliga tillfällen 
till komposition, kommer »fast sammansättning» med partikel till 
stånd huvudsakligen endast i vissa stilarter, som stå under latinsk 
påverkan.4 Det nu sagda synes mig mana till försiktighet även vid 
bedömningen av det inflytande, som ordföljden kan ha utövat vid 
uppkomsten av verb med nominal förled. 

Efter dessa inledande reservationer är det skäl att mer i detalj 
undersöka förutsättningarna för komposition i de olika fallen. Det 
torde därvid vara ändamålsenligt att först behandla verbuttryck 
av typen a bak binda, där bestämningen är ett framförställt pre-
positionsuttryck. Först några exempel: 

Kalf skal han i fórn fœra, Stj. 318. 
ef hann vil hânum eigi i hçnd sel ja, Landsl. 8, 13: 11. 
nü munu vèr å på hœttu leggja, Flat. II 38. 
J)â skal hann svâ mikla iQrö i ved setja, NGL I 403. 
£>a skal han \>iuf a bak binda9 VgL I J> 5: 1. 
t>a ma biskuper han i ban såtia, ÖgL Kr 25: 1. 
]эа skal |)ät i tak sätias, ,UL M 44 : pr. 
ok eig vil i vald fästa, MEL R 14. 

Det torde vara förbindelser av denna art, som Fr. Tamm åsyftar, 
då han hävdar, att i vissa uttryck preposition »elliptiskt bortfallit». 
(Se ovan, s. 17.) Man lämnas dock av Tamm i ovisshet om hur 
detta bortfall skulle ha gått till. Möjligen har han ansett det vara 
en ren ljudutveckling, så att prepositionen fallit i svagton. Under 
alla omständigheter är det klokt erinra sig den åsikt om ellips, 

4 K. G. Ljunggren, a.a., s. 197 ff .  



som Brugmann framlagt i avhandlingen Über das Wesen der 
sogenannten Wortzusammensetzung. Han anför där, s. 396 f., 
exempel på förbindelser av preposition och nomen, vari preposi-
tionen försvunnit, bl.a. nht. weg i st.f. mht. en wee, fht. in weg; 
wegen av von wegen; statt av an — statt; kraft av in kraft. Med 
skärpa vänder sig Brugmann mot åsikten, att det här vore fråga 
om »lautmechanische Kürzungen». Han hävdar, att prepositionen 
utelämnas, därför att den är det mindre karakteristiska och därför 
umbärligare elementet i förbindelsen. 

Vad svenskan beträffar, kunde man bland jämförliga fall an-
draga t.ex. bland av i bland, det vardagliga fall av i fall, hop av 
i hop, kull av i kull eller om kull. De två sistnämnda äro i detta 
sammanhang beaktansvärda, eftersom de tjäna som förleder till 
verb och ursprungligen båda äro substantiv. Det är ett intressant 
faktum, att hop i allmänhet föredrages i sammansättningar, medan 
ihop företrädesvis användes utanför dylika (SAOB H 1153), och 
att kull mest användes som förled i sammansättningar, under det 
att i denna användning omkull är mindre brukligt och ikull föga 
brukligt (SAOB K 3139). 

Detta förhållande kunde till äventyrs åberopas av den som tror, 
att t.ex. bakbinda direkt skapats ur juxtapositionen a bak binda 
med bortfall av prepositionen; en parallell vore ju kullkasta av 
ikullkasta. Då måste genast invändas att det ingalunda är bevisat, 
att prepositionen i ikullkasta bortfallit i ett likartat läge. Det torde 
icke vara riktigt föreställa sig, att ikullkasta hastigt och lustigt 
blivit kullkasta. Det senare ordet representerar av allt att döma 
ett sent stadium i utvecklingen. Man får tänka sig denna så: av 
uttrycket kasta i kull bildas först part. prêt, kullkastad, varpå 
infinitiv och övriga verbformer analogiskt skapats efter part. prêt. 
Den omständigheten att prepositionen utelämnas, då ett nomen 
(ett substantiv eller particip) bildas på grundval av ett verb
uttryck, är den väsentligaste faktorn härvidlag. Det är lätt att 
finna nusvenska exempel på denna företeelse. Till uttrycket skriva 
på maskin bildas först part. prêt, maskinskriven och substantivet 
maskinskrivning, till löpa i terräng bildas terränglöpning o.s.v. 
Karakteristiskt är sålunda att prepositionen utelämnas i detta slag 
av ordbildning. »Bortfallet» sker icke i infinitiv eller i finita for
mer, ty det har redan skett: ett particip eller ett substantiv är all
tid nödvändigt som mellanstadium mellan verbuttrycket (»skriva 
14 



på maskin») och det enhetliga verbet (»maskinskriva»). Allt talar 
för att ordbildningen skett på samma sätt i fornspråken. Till binda 
a bak bildades först part. prêt, bakbundiri och analogiskt efter 
detta de övriga verbformerna. 

Ett visst stöd för denna åsikt erbjuda partiklar av typen åstad, 
fsv. af stadh, a stadh, alltså ursprungliga prepositionsuttryck. Om 
det förhölle sig så, att prepositionen bortfölle i juxtapositionen, 
t.ex. a bak binda, måste man fråga sig, varför den ej fallit i ut
trycket a stadh koma, ehuru betingelserna synas vara analoga. 
Det heter i fsv. t.ex. han kwnne thz ey astadhkoma, Su 152, liksom 
det heter än i dag åstadkomma.5 Den väsentliga skillnaden mellan 
typerna bakbinda och astadhkoma är den, att i förra fallet på 
grundval av binda a bak bildades p.p. bakbundin, varvid preposi
tionen »föll», medan till a stadh koma ingen nominalsammansätt-
ning (vare sig particip eller substantiv) veterligen har skapats i 
fsv. eller nsv. tid. Därför finns prepositionen kvar i detta och lik
nande fall. 

När det är fråga om ordfogningar, som bestå av infinitiva verb
former med prepositionsuttryck, synas alltså flera skäl avgjort 
tala emot antagandet av kasuskomposition.6 

Det återstår att bedöma, huruvida hypotesen om dylik samman
sättning har fog för sig, när det gäller syntaktiska förbindelser av 
annan art, d.v.s. där bestämningen icke är ett prepositionsuttryck 
utan en kasusform, styrd av verbet självt, t.ex. fvn. skipta ham, 
fella tår. 

Bedömningen är vansklig redan av det skälet, att materialet är 
mycket knapphändigt. Det förhåller sig nämligen så, att typen tår-
fella är relativt sällsynt i motsats till de i föregående avsnitt 
nämnda verben. I fornnordiska verb av ordtypen är relationen 
mellan lederna sålunda oftast adverbiell, och i de fall, då man kan 
föra tillbaka nybildningen på en ordfogning, finner man, att denna 
oftast innehåller ett predikatsverb med ett prepositionsuttryck som 
bestämning. 

Materialet är alltså torftigt. Även om man räknar generöst (d.v.s. 
tar med också ovissa fall), rör det sig om högst ett 40-tal i fvn. och 

5 Om accentförflyttningen i detta och liknande fall se Palmér, Lunds Uni
versitets Årsskrift N F  Avd. 1 Bil. 38 (1942), s. 19. 

6 Emellertid kan ifrågasättas om icke ordföljden av typ i skat lagt kan 
ha medverkat vid uppkomsten av sammansatta prêt. part. 



ungefär lika många i fsv. Då är att märka att i nämnda antal in
räknats även en del verb, som efter all sannolikhet äro denomina
tiva. 

Därtill kommer att man bara i undantagsfall kan påvisa, att 
det ligger en ordfogning till grund för nybildningen. Det kan ju 
bero på att verbuttrycket av en tillfällighet icke bevarats i käll
skrifterna. Men ett annat antagande ligger lika nära till hands: 
det har aldrig existerat något sådant verbuttryck. M.a.o. förutsätt
ningen för den antagna kasuskompositionen har aldrig förelegat. 

Av de hithörande fvn. verben går, såvitt man kan se, endast 
hälften tillbaka på ordfogningar, men ej ens dessa 20 erbjuda ett 
lämpligt undersökningsmaterial, eftersom det endast sällan är 
möjligt att studera, hur bestämningen placerats i förhållande till 
den infinita formen — endast i 10 fall har sålunda den önskade 
kombinationen (infinitiv eller particip med ett nomen som be
stämning) kunnat anträffas. Även då det är fråga om rätt vanliga 
verbuttryck såsom fella tar9 streng ja heit, av vilka man har finita 
former rikligt belagda, äro de infinita sällsynta. Ehuru förhållan
det måhända skulle ha gestaltat sig annorlunda med en mer om
fattande excerpering, är det dock anmärkningsvärt. 

Naturligtvis skulle t.o.m. detta knappa material kunna tänkas i 
någon mån stödja hypotesen om kasuskomposition. Det vore näm
ligen skäl att på allvar räkna med möjligheten av dylik samman
sättning, om man funne, att ordföljden nomen + verb kraftigt 
dominerade i materialsamlingen. En översikt av hithörande verb 
och motsvarande syntaktiska förbindelser visar emellertid, att det 
ingalunda råder dominans för denna ordföljd. 

fôrnfœra: Det finns två ordfogningar, nämligen dels »fœra i fórn», 
dels »fœra fórn», av vilka blott den sistnämnda här är aktuell. 
Exempel på framförställd bestämning har ej anträffats. Ord
följden »fœra fórn» föreligger i No. hom. 60, 105, 151. 

gjaflauna: Förbindelsen »launa gj<?f» brukas i Sturi. I 23: »eiga 
gjof at launa». Bestämningen är visserligen framförställd men 
skild från infinitiven genom infinitivmärke. 

guölasta: Det enda belägget i inf. härrör från O Hm 29 (k. 33): 
»at lasta svâ mjçk vår guS». 

hamskipta: Ordfogningen användes i Str. 34: »svä at hann msetti 



eigi ham si'num skipta aptr». Närmare kontakt förhindras så
lunda genom »smum». 

heit streng ja: Uttrycket »streng ja heit» brukas i inf. i Hkr. 27 med 
efterställt objekt. 

hugrenna: Ytterst går verbet tillbaka på »renna hug», som i Isl. 
hom. 21, 42, No. hom. 41 har bestämningen efterställd, och i No. 
hom. 154, Isl. hom. 88 har »hug» framförställt men skilt från 
verbet: »J>ä skulum vèr hug vârum renna til guSs», No. hom. 
154: »opt skulum vér hug vârum til f>ess renna», Isl. hom. 88. 

meingera: Uttrycket »gera mein» användes med objektet efterställt 
i Vatsd., med objektet framförställt i emfas i Didr. 326: »ekki 
mein vil ek gera Niflungum». Sistnämnda ordföljd förekommer 
också i Str. 33: »at engi skyldi mein gera ne liósta dyr hans», 
ib. rad 14, »myndi pä hafa ubœtiligt mein gort hânum», 
ib. rad 34. Att döma av det senare belägget, vari »ubœtiligt» 
är attribut till »mein», torde båda meningarna ur Str. innehålla 
ordfogningen »gera mein». Av de tre språkproven kan sålunda 
på sin höjd det ur Str. 33: 14 ge näring åt misstanken, att mein
gera är ett kasuskompositum. 

raöleggja: Objektet »räö» är framförställt inf. i några fall, men 
antingen har det ett attribut eller finnas ord mellan objekt och 
inf.: »viltu nokkut räÖ leggja til meÖ mér», Flat. II 77, »baÖ 
hann räÖ â leggja», Nj. 7, »kunni hann til alls goÖ räÖ at leggja», 
Eg. 3. 

tårfella: I förbindelsen »fella tär» är objektet efterställt i Elucid. 
76, Bevers saga 219: 43, framförställt i Isl. hom. 136: »svä at vér 
megim tär fella». Eftersom Isl. hom. använder ordfogningen 
»fella tär» på flera ställen, t.ex. s. 203, 207, och det är osanno
likt, att en så tidig källa brukar det enhetliga tårfella, vågar man 
hålla för säkert, att Isl. hom. 136 ger prov på den fria förbin
delsen. 

vardveita: Uttrycket »veita vorô» tycks icke vara vanligt, väl bero
ende på att verbet vardveita tidigt har kommit till och gjort 
ordfogningen överflödig. Denna brukas emellertid i Gulatings
lagen på 9 ställen, varav 7 innehålla infinitiven. I samtliga fall 
är objektet efterställt: Gul L 43, 57 (2 ggr), 115, 117, 128, 276. 

Om komposition över huvud taget skall vara tänkbar, måste 
substantivet (utan attribut av något slag) stå omedelbart framför 



verbet, men blott i två fall finner man sålunda detta gynnsamma 
läge: mein дета, Str. 33, tår fella, Isl. hom. 136. 

Som nyss påpekats, är det möjligt, att förhållandena skulle te 
sig annorlunda, om materialet vore rikhaltigare, men i den mån 
exempelsamlingen kan sägas vara representativ, måste man er
känna, att den ger föga stöd åt tanken på kasuskomposition. Sär
skilt anmärkningsvärt synes mig vara, att Gulatingslagen på icke 
mindre än sju ställen har ordföljden veita vçrd, aldrig vçrd veita. 

Även andra omständigheter tala emot hypotesen om kasus
komposition. Om fvn. vardveita vore resultatet av dylik samman
sättning, hur skulle man då förklara vokalen i förleden? Det är 
uppenbart, att det här icke kan vara fråga om en spontan sam
mansmältning av ack. vçrd och veita. Även fvn. gaumgœfa måste 
göra iakttagaren misstrogen mot åsikten om kasuskomposition. 
Resultatet av kasuskomposition borde ha blivit gaumgefa, men nu 
heter det gaumgœfa. Formen vittnar sålunda klart om ursprunget: 
gaumgœfi n. och f. Slutsatserna ha intresse ej blott i dessa enskilda 
fall. 

I fornsvenskan synas förhållandena vara analoga: högst ett 
40-tal verb äro av typen tårfella, endast i hälften av fallen finner 
man motsvarande ordfogningar, och i dessa är det oftast finita 
verbformer, som ju här sakna intresse. Blott i följande fall före
komma resp. substantiv tillsammans med en infinitiv eller ett 
particip i en syntaktisk förbindelse. 

adhersla: Objektet är placerat efter inf. i LB 1: 98 (s. 8: 11, 15, 20), 
LB 3:43, LB 7:96, S Tb 1:397, Hästläked. i AS 137. Endast 
en gång finner man substantivet omedelbart framför inf.: »tha 
skal ingen latha sigh adrä slaa eller koppa», LB 7: 96. Men här 
föreligger sannolikt ej en ordfogning utan en ordenhet. Ord
följden objekt + inf. vore frapperande, eftersom den skulle bryta 
mot den naturliga, talspråkliga stilen i LB; jfr på samma sida: 
»i thenna manen skal man ey sia sigh adra». Att märka är f.ö. 
att verbet adhersla anträffas i samma källa LB 7: 93: »tha skal 
inghen man latha blodh, koppa eller adersla, som liffua vil». 

blodhlata: Objektet står efter inf. i minst 30-talet belägg: LB 2: 62, 
3: 12, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 32, 39, 40, 42, 7:83 f., 86 m.fl. 
Trots särskrivningen kan man lugnt förutsätta ordenhet i: »Tha 
moth tu blodh latha ffran varffru dag i ffasto», LB 2: 62, och i: 



»Ther epther skal man blodh lata» ib. (s. 35: 15, resp. 35: 19). 
Jfr blodhlata, s. 35:17. På två ställen har objektet i ordfogningen 
ställts framför sin inf.: »Innan ianuario ta skal tu ey mikit blod 
lata», LB 3: 36, »Tha är goth blodh ath latha oppo then tiiden 
och purgatia ath tagha», LB: 7: 179. I båda fallen är det lätt in
sedda stilistiska hänsyn, som vållat den avvikande ordföljden. 

botradha: Efterställning av objektet förekommer i Iv 3481, RK 
1: 2091, Sami. 34: 280; ex. få  väl inte utan vidare anses vittna 
om den för uttrycket normala ordföljden, eftersom radha a bot 
i samtliga rimmar på a mot. — Objektet har framförställts inf., 
dock ej omedelbart, i: »må thet bätras ok bot å rådhas», KS 82 
(202, 89). I Troj 197 står: »ho är then läkare meg kan thetta bod 
rada». Möjligt är att här föreligger ordenhet, liksom i Bil 301: 
»hanum gat engin bot radhit». 

bönhöra: Grundvalen för denna ordbildning är något oviss. Den 
kan nämligen vara höra bön, som motsvarar den i fvn. vanliga, 
eller höras i bön. Två infinitivuttryck äro belagda, båda med 
substantivet efterställt, MB 1: 188, Bir 1: 46. 

hedherveta: Objektet står efter inf. i Bil 188 f., före i: »swa som 
then man ther gerna wil / sinom winom hedher wetha», RK 
1: 3558, »han lot honum mera hedher weta», Al 9521. Rim
ställningen kan givetvis ha orsakat ordföljden i dessa fall. (För 
bedömningen av frågan om här föreligger ordenhet eller icke, 
jämför Al 9513: »Alexander loot honum hedher söma». Ordet 
»mera» i Al 9521, vilket naturligast uppfattas som attribut till 
»hedher», tyder också på att vi här ha att göra med en ordfog-
ning. Uttrycket »hedher wetha» i RK 1:3558 synes mera 
ovisst.) 

högöra: Objektet har en gång anträffats efterställt supinum, Svartb 
470 (1460). 

korskyssa: I motsvarande verbuttryck finner man endast efterställ
ning av objektet: Rydberg Tr 3: 293, 362, 580. 

köpgöra: Man finner objektet två gånger placerat omedelbart 
framför en inf.: »tha skal ängin man nokot köp göra vm sun-
nodagh» MESt Kp 20; »Jtem vnnom vi mestärämannom at the 
oc {>errä svenä magho frälslikä sökiä allä köpstaj)a oc köp gyora 
hwar £>er koma til berhsens nyttä oc gagn», KP. I förra fallet 
visar ordet »nokot», att här föreligger blott och bart en ord-



fogning. I senare fallet är man oviss om verbuttryckets rätta 
karaktär, men betydelsen talar för ett tvåledat uttryck. 

matgöra: Ordbildningen kan ytterst utgå från göra til mat, MB 
1: 212 rad 15 och 27. En ordfogning, vari mat är objekt, finner 
man i MB 1: 213, där substantivet är efterställt en inf. I Bo 50 
anträffas satsen »nar abbac propheta hafdhe mat giort», där 
»mat giort» snarare är ordenhet än en fri förbindelse. 

radhspyria: Motsvarande verbuttryck är belagt i Bo 264, där 
objektet är ställt efter sin inf.: »tok han til at spöria radh af 
sinom mannom ». 

vinlåggia: Efterställning av objektet är det normala: Bo 128, RK 2; 
5546, Va 34, FM 215. Ex. på omedelbart framförställt objekt 
saknas. 

Undersökningen av de hithörande fvn. och fsv. förbindelser, i 
vilka substantivet är objekt till en infinit verbform, har sålunda 
visat, att i synnerligen få fall de yttre förutsättningarna för kasus-
komposition förelegat, nämligen ifråga om fvn. meingera, târfella, 
fsv. hedherveta, botradha, köpgöra, matgöra, medan i de ojäm
förligt flesta fallen antingen objektet står efter verbet (t.ex. lata 
blodh), eller objektet är skilt från detta av mellanstående ord 
(t.ex. bot a radha). Liksom man måste ställa sig tvivlande till 
teorien om kasuskomposition i fråga om typen a bak binda9 måste 
man göra det även ifråga om typen blodh lata. 

Självfallet kan man icke helt utesluta möjligheten av dylik 
sammansättning i enstaka fall, men bildningssättet måste i stort 
sett anses mindre sannolikt. Eftersom praktiskt taget alla verb, 
som diskuterats i detta avsnitt, kunna förklaras som denomina
tiva, har man desto starkare skäl att avvisa en hypotes, som på 
intet sätt kan styrkas. Det är t.ex. sannolikt, att fvn. tårfella är 
en retrogradering av tår felling f., och långt mindre sannolikt, att 
verbet uppstått i juxtapositionen tär fella. Det är högst troligt, att 
fsv. blodhlata avletts av blodhlat п., och föga troligt, att verbet är 
resultatet av kasuskomposition. Full visshet om ett verbs bildnings-
sätt kan ej alltid nås, men det torde vara möjligt att skilja mellan 
olika grader av sannolikhet. 



Kap. X. 

Översikt över verbens förekomst i de nordiska forn-
språken. — Fördelning på ordbildningstyper. — 
Gemensamma ordbildningar. — Det samman
satta prêt. part. — Frekvens i skilda stilarter. 

Såsom man kan vänta med hänsyn till den bevarade litteraturens 
omfattning inom respektive språkområden, äro i det material, som 
här sammanbragts, de fornvästnordiska och fornsvenska verben 
talrikast. De fsv. uppgå till 144, de fvn. till 127. Forndanskan re
presenteras av 44 och forngutniskan av 2. Större vikt bör ej  till
mätas dessa sifferuppgifter; man kan naturligtvis ej av dem draga 
t.ex. den slutsatsen, att verbtypen varit produktivare i fsv. än i de 
övriga nordiska språken. Eftersom verb av detta slag i stort sett 
äro sällsynta, beror ofta ett ords förekomst i källorna av en till
fällighet. Sålunda kan ett visst ord vara belagt exempelvis i fsv. 
men ej anträffat i fvn., ehuru det finns skäl att tro, att det brukats 
även där. I åtskilliga fall finner man verb (med motsvarighet i 
något av de övriga fornspråken) belagda först i det nyare språket, 
t.ex. da. handgaa, varpå Kalkar II 147 ger belägg från 1538 (jfr 
fsv. handganga), da. hårdrage med belägg bl.a. från 1544, Kalkar 
II 333 (jfr fsv. hardragha). En god illustration ger också fsv. ögh-
lysa, som tydligen avletts av adj. *öghlius. I fvn. har adj. augljóss 
belagts men ej det därav avledda verbet, som anträffats först i nisl. 
I detta sammanhang må erinras om att av flera ord endast prêt, 
part. kunnat uppvisas i ettdera eller två av fornspråken, medan i 
grannspråken eller ett av dem infinitiv eller finita former föreligga. 
Jfr t.ex. fsv. blodhlata — fvn. blóSlàtinn, fsv. eterblanda — fvn. 
eitrblandinn, fsv. handfa — fvn. handfenginn, fsv. handganga — 
fvn. handgenginn, fsv. hulstinga — fda. hulstungin, fsv. butnfrysa 
— da. bundefrossen, fsv. golfläggia — da. gulvlagt, fsv. madhkäta 
— da. markaedet, fvn. handtaka »gripa» — fsv. handtakin, fvn. 



hertaka — fsv. härtakin, fda. haertakin, fvn. rântaka, fsv. rantaka 
— fda. rantakin. 

Det framgår redan av det nu sagda, att antalet verb i verklig
heten med all sannolikhet varit högre än de ovannämnda siffrorna 
angiva. Det bör även beaktas, att rätt många verb, t.ex. mera till
fälliga nybildningar, kanske aldrig belagts. Åtskilliga ord, som bru
kats blott i talspråket, ha försvunnit utan spår. Det kan antagas, 
att flera ord, som anträffats endast i prêt, part., i själva verket 
redan i fornspråken nyttjats som verb. Man kan ej utesluta möjlig
heten av att t.o.m. ord, som haft relativt hög frekvens, tillfälligtvis 
ej brukats i bevarade källor. En i detta sammanhang intressant 
upplysning ger ett dokument, som innehåller det överhuvudtaget 
tidigaste belägget på ett fsv. ord av verbtypen. Det är ett av konung 
Erik Eriksson utfärdat dombrev, avtryckt i SD 1: 228 (år 1222 
—30). Där står bl.a.: »hoc ea lege facimus quod lingua patria 
uocamus mulscota». Uttrycket tyder på att verbet muldsköta vid 
den tiden varit ett rätt vanligt ord — onekligen överraskande, då 
man betänker, att det i övrigt ej anträffats i fsv. (Även i fvn. finns 
ett enstaka belägg.) — Vi få givetvis nöja oss med en ungefärlig 
uppskattning av antalet verb. De ord, som i infinitiv eller i finita 
former anträffats i fornspråkliga källskrifter, synas vara tillräck
ligt många för att skänka behövliga upplysningar om verbtypens 
förekomst, bildning och användning. 

En tablå över antalet verb inom varje ordbildnings typ har föl
jande utseende: 

A. Denominativa verb. 
1) Typen 'beinbrjöta': fvn. 22, fsv. 10, fda. 4 
2) Typen 'bannsetja': fvn. 56, fsv. 73, fda. 23, fgutn. 1 
3) Typen 'fòtfara': fvn. 1, fsv. 2 
4) Typen 'fornfœra': fvn. 11, fsv. 7 
5) Typen 'hœldrepa': fvn. 4, fsv. 3, fda. 1 

B. Analogibildningar: fvn. 26, fsv. 39, fda. 11, fgutn. 1 
G. Lån, översättningslån o.dyl.: fvn. 3, fsv. 7, fda. 5 
D. Verkliga komposita: fvn. 4, fsv. 1. 

(Fsv. fotfylghia, köpslåf som ej kunna infogas här, tillkomma. 
Se s. 46 och s. 181.) Med avseende på verbens fördelning på ord
bildningstyperna råder det som synes en del olikheter mellan språ
ken. De äro dock icke avsevärda och låta sig under alla omstän



digheter förklaras av de bevarade källornas olika art. Man frap
peras snarare av de påtagliga överensstämmelserna, framför allt 
den dominerande roll, som typen 'bannsetja' spelar över hela 
språkområdet. 

Då man studerar materialet i dess helhet, är det måhända de 
för fornspråken gemensamma ordbildningarna, som först tilldraga 
sig vårt intresse; tänkbart är ju att en sammanställning av dessa 
verb kan ge någon upplysning om verbtypens förekomst och pro
duktivitet under äldre skeden. Följande fsv. verb ha motsvarig
heter både i fvn. och fda. : 

bansätia korsfästa pantsätia 
bönhöra köpslagha skrinläggia 
daghf>inga laghbiuf>a taksätia 
halshugga laghvinna trolova 
hu|)stryka laghväria väj^sätia 

Det är uppenbart, att de flesta av dessa verb ej äro nedärvda 
från ett tidigt skede. Några ha kommit till genom främmande in
flytande: daghpinga, köpslagha, pantsätia, sannolikt (om än endast 
indirekt) även korsfästa, vilket ju i alla händelser bildats först i 
kristen tid (möjligen i början av missionstiden), och trolova, som 
av beläggen att döma i varje fall är relativt ungt. Jämförelsevis 
sena torde också bansätia9 bönhöra och skrinläggia vara, vilka 
skapats efter kristendomens införande. Verben med förleden lagh-
äro svårbedömda; ord av denna typ äro karakteristiska för fsv. 
lagstil men anmärkningsvärt nog ganska ovanliga i fvn. Vad de 
tre aktuella verben beträffar, bör observeras, att fvn. logvinna, 
som belagts i diplom men ej i lagarna, har innebörden »vinna 
genom rättegång», det fsv. laghvinna däremot »lagligen överbevisa, 
fälla». Fsv. laghbiupa, liksom den fda. motsvarigheten, användes i 
lagarna, men fvn. Içgbjoda är belagt bara i diplom från 1300-talet; 
i annan betydelse föreligger det i NGL IV 351 (isl. réttarbót år 
1314), Fvn. Içgverja slutligen tycks likaså vara okänt i lagarna; 
det har anträffats endast i sena diplom. Efter denna sovring kvar
stå halshugga, hupstryka, taksätia och väpsätia, vilka (möjligen 
med undantag av det förstnämnda) torde kunna betecknas som 
ett äldre skikt. 

Följande verb äro gemensamma för fornsvenskan och fornväst-
nordiskan: 



fänyta leghosälia 
matboa 
matgöra 
muldsköta 

radhläggia 
rantaka 
ätlej>a 

handtaka 
knäfalla 
laghbinda 

(Till denna grupp hör även varpveta, varom nedan s. 221.) Det 
är åtminstone teoretiskt möjligt, att det bland dessa finns gamla, 
nedärvda ord, som tidigt försvunnit i de andra dialekterna eller i 
varje fall icke skriftligt fixerats. Det kan dock näppeligen vara 
fallet med knäfalla9 vilket sannolikt är en ganska sen ordbild
ning, tillkommen i religiöst skriftspråk, ej heller fvn. Içgbinda, 
belagt endast i Fsk., ej i lagarna, och med annan betydelse än det 
fsv. verbet. Ytterst tveksam måste man vara inför fsv. handtaka 
»bekräfta, lova med handslag», matboa, vilka brukas endast i 
MB 1. Visserligen är ej uteslutet, att de äro gamla fornvästsvenska 
ord (jfr B. Hesselman, Språkformen i MB 1, s. 21 ff.), men tro
ligare synes, att de äro litterära lån från fornnorskan. (Se ovan, 
s. 76, 99.) Det sistnämnda behöver ej nödvändigt antagas beträf
fande det (likaledes blott i MB 1 belagda) även i sv. dial, nyttjade 
matgöra. (Se ovan, s. 141.) Vad de återstående angår, är varken 
fsv. leghosälia eller fvn. leigselja tidigt styrkt; det förra brukas 
först i MEL, det senare blott i Heil. II 58, sålunda intet av dem i 
de äldre lagarna. (I GulL heter det sel ja å leigu.) Möjligt är emel
lertid att ordet haft högre frekvens i det talade språket; det repre
senterar en ålderdomlig ordbildningstyp. Av de övriga är fvn. œtt-
leida, fsv. ätlepa utan tvivel ett gammalt lagord med talspråklig 
upprinnelse. Detsamma torde gälla även fvn. fényta, fsv. fänyta. 
Om man överhuvudtaget vill antaga som en möjlighet, att något 
av de här anförda verben tillkommit redan i samnordisk tid, borde 
ätlepa och fänyta främst komma i åtanke.1 Till samma grupp vore 
man frestad att hänföra även radhläggia, ehuru detta är sent be
lagt i fsv., samt det förut nämnda muldsköta. Men källornas tyst
nad varnar till försiktighet. (Ordet boföra, som brukas i sv. och 
no. dialekter, har belagts först i y. fsv. och ej alls i fvn. Utan tvivel 
är det en gammal ordbildning.) 

1 »Samnordisk» får här beteckna den första övergångstiden efter den ur-
nordiska perioden. Se E. Hellquist, Det svenska ordförrådets ålder och ur
sprung I, s. 289. 



Följande verb äro gemensamma för fornsvenskan och forn-
danskan: 

Av ordens förekomst och andra omständigheter får man ett 
starkt intryck av att det i stort sett är påfallande sena ordbild
ningar. Två av dem äro i fsv. belagda endast i skrifter från medel
tidens sista årtionden, nämligen hudhsla och lofgiva. I några fall 
synes ordbildningen ha medellågtyska verbuttryck som förutsätt
ning: kostvåria, merisväria, speskära. Även hughsvala och sten-
läggia torde ha tillkommit relativt sent. Huruvida i ovan anförda 
fall lån förekommit mellan språken, vilket ibland kan misstänkas, 
eller om det är självständig ordbildning på grundval av likartade 
förutsättningar, kan väl ej avgöras och har ju i detta sammanhang 
mindre intresse, eftersom orden av allt att döma äro unga. Vad 
de övriga beträffar, äro beläggen i allmänhet så sparsamma och 
sena, att det är svårt bilda sig en uppfattning om verbens ålder. 
Om bakbinda kan anmärkas, att det ej brukas i landskapslagarna 
utan först i KrL; i VgL I användes förbindelsen binda a bak. Det 
synes ej heller finnas anledning att förlägga tillkomsten av de med 
lagh- och vald- sammansatta verben till ett tidigt skede. Dessa 
typer ha varit produktiva endast på östnordiskt område; det är på
fallande, att verb med förleden vald- överhuvudtaget ej  äro kända 
i fvn. Vad pinglysa beträffar, kan det vara en tillfällighet, att 
ordet i fsv. anträffats först i diplom, ej i lagarna (i fda. däremot i 
lagarna) ; till sin typ verkar det ålderdomligt. Detsamma kan sägas 
om prålbäria, en dunkel ordbildning, som torde ha hög ålder. Om 
stradöia slutligen har förut talats, s. 148 f. 

Genom de sammanställningar, som här gjorts av de för två eller 
tre av fornspråken gemensamma ordbildningarna, förmår man 
uppenbarligen icke nå fram till ens en ungefärlig uppskattning av 
verbens ålder; alltför många osäkra faktorer spela in. Men det 
synes mig viktigt att söka urskilja de ord, som troligen äro äldst, 
och sålunda göra åtminstone en relativ datering. I det föregående 
har jag till ett dylikt äldre skikt velat hänföra fänyta, hupstryka, 

bakbinda 
hudhsla 
hughsvala 
kostväria 
laghkräfia 

mensväria 
speskära 
stenläggia 

laghsökia 
lofgiva 

stradöia 
valdföra 
valdtaka 
pinglysa 
f>rälbäria 



taksätia, väpsätia, ätlepa, pinglysa, prälbäria samt (med någon 
tvekan) halshugga, leghosålia9 muldsköta, radhläggia. Det är av 
stort intresse konstatera, att de nämnda verben (så när som på 
fänyta och halshugga) synas vara av typen ' bannset ja', sålunda 
verb, som utgått från prêt. part. Till samma ordbildningstyp torde 
även det märkliga varpveta höra, det enda ord av verbtypen, som 
brukats såväl i vn. (fvn. varöveita), ön. (fsv. varpveta) som i fgutn. 
(goti. dial, vardvaita) och vars uppkomst alltså på goda grunder 
kan förläggas till urnordisk eller samnordisk tid.2 

Om man granskar de verb, som användas i de äldre nordiska 
lagarna, stärkes intrycket av den roll ordbildningstypen 'bann
set ja' redan i ett tidigt skede spelat. Bortsett från de med lagh-
sammansatta verben (som onekligen överhuvudtaget intaga en 
viss särställning) tycks det i gammalt lagspråk ha brukats nästan 
uteslutande ord av typen 'bannsetja'. De enda undantagen synas 
vara det troligen analogibildade fda. takforse och de dunkla fvn. 
froskhleypa, fsv. benbäria, vilka jag antagit vara verkliga kompo-
sita, samt fvn. fényta, fsv. fänyta. (Om excerperingsurvalet se 
ovan s. 22.) 

Gråg.: eiöfcera, varÖveita. 
GulL: fényta, skuldskeyta, varöveita. 
L.: froskhleypa, logfesta, skrâsetja, skuldfesta, varöveita, aettleiöa. 
VgL / :  laghbiuf)a, laghböta, laghdöma, laghklanda, laghskipta, 

taksätia, varpveta, ätlepa. (Även bl.a. p.p. huf>strukin.) 
VgL II: benbäria, fänyta, huf>stryka, kastläggia, laghbiu£>a, lagh

döma, taksätia, varpveta, ätlepa. (I Add.: flatfaras.) 
UL: domföra, huf>stryka, laghbinda, laghbiuj)a, laghsighia, lagh-

vinna, lagh{)inga, svintäppa, valdföra, valdtaka. (Även bl.a. 
p.p. väf>sätter.) 

E Sj L: flaetforae, laghbiuthae, laghvinme, takforae, takssettae, thing-
liusae. 

GL: laghry{)ia, }3ingfyra. 

Att typen 'bannsetja' är av jämförelsevis hög ålder, förefaller 
sannolikt. Såvida varpveta (som ju torde vara urnordiskt eller 
samnordiskt) otvetydigt vore av denna typ, skulle hypotesen vara 
än troligare. Huruvida typen tidigt varit produktiv, är ovisst. Man 

2 E. Hellquist, a.a., I s. 370. 



vågar emellertid tro, att i den mån sammansatta prêt. part. funnits 
i fornspråken, ha även förutsättningar för verbbildning av denna 
art förelegat. I detta sammanhang har det sitt intresse att något 
dröja vid participets förekomst i germanska språk. Charles Garr, 
som i sin undersökning Nominal compounds in Germanic behand
lar även dylika particip, framhåller (s. 205), att det finns två tidiga 
paralleller i feng. och fvn., nämligen goldhroden — gullhroÖinn, 
cyneboren — kynborinn. Av hans redogörelse i övrigt framgår, 
att typen är sällsynt i gotiskan och tyskan (utom i tysk poesi efter 
c. 1750), vanligare i engelskan. I got. representeras den endast av 
handuwaurhts, översättningslån från grek. I fht. föreligga sex ex., 
bl.a. wintrunckan, i fsax. blott ett. Lika sällsynt är typen i mht. 
I nht. blir den (efter engelsk förebild) vanlig i poesiens språk efter 
c. 1750, men i prosan är den alltjämt ovanlig.3 I den fornengelska 
litteraturen däremot är den vanligare och den förekommer även i 
modern engelsk prosa (a.a., s. 207). Slutligen betonar Garr (s. 208), 
att particip av detta slag äro talrika i fornnordiska språk (liksom 
i de nyare språken) och att enbart Eddan innehåller ett tjugotal.4 

Av det sagda framgår, att typen är gammal, även om dess pro
duktivitet starkt skiftar i olika språkområden. De fornnordiska 
språken äga en så rik flora av sammansatta prêt, part., att den 
saknar motstycke. Under excerperingen har antecknats ett antal 
av ung. 160 i fsv., 270 i fvn., därtill något mer än 100 enbart i fvn. 
poesi. De uppträda talrikt redan i de äldsta källorna och brukas 
såväl i poetisk stil (i Eddan finns som nämnt ett 20-tal) som i gam
mal lagstil, varför man bör förutsätta en lång förhistoria.5 Om man 
granskar participen i de skilda nordiska språken, finner man, att 
huvudparten saknar motsvarighet i grannspråken, vilket ju är att 
vänta. Över hela området har funnits samma förmåga att kom
ponera particip av detta slag, och ordbildningen har oavbrutet 
fortgått. I åtskilliga fall föreligga emellertid parallellbildningar: 
någon gång kan lån misstänkas (såsom gulboin, gullaghdher Didr, 
gästkomin MB 1), men flera otvivelaktigt gamla ord höra hit. Jfr 
ovan, s. 216 f. En ordbildning av hög ålder föreligger i fvn. pjóf-

3 Se även H. Paul, Deutsche Grammatik V, s. 14 f.; O. Behaghel, Geschichte 
der deutschen Sprache, s. 63. 

4 Jfr J. Grimm, a.a., s. 590, Rydqvist, a.a., s. 65. 
5 Jfr Noleby-stenen: »runo fahi raginakundo», som tolkats »runor skriver 

jag från makterna stammande». Se A. Noreen, Aitisi. Gramm., s. 383. 



stolinn GulL, Grâg., fsv. piufstolin VgL, ÖgL, UL, fda. piufstolen 
SkL, sv. dial, tjuvstjäla (Rietz 741). (Jfr nht. Diebstahl, holl. dief-
stal.) — Kort sagt: allt talar för antagandet att i ett tidigt skede 
sammansatta particip i relativt stort antal uppkommit och brukats 
i de nordiska fornspråken och i många fall blivit utgångspunkt för 
verbbildningen. 

I jämförelse med denna ordbildningstyp äro de övriga tämligen 
sparsamt företrädda i fornspråken. Av denominativerna är typen 
'beinbrjota' relativt vanlig endast i fvn. Den brukas där i viss 
utsträckning i lagar och isl. sagor och har väl ävenledes till en del 
sin upprinnelse i talspråket; typen kan ju funnits tidigt. Typen 
'fórnfcera' däremot förefaller att vara relativt sen och synes höra 
hemma nästan uteslutande i lärd eller preciös stil. 

Följande redogörelse för excerperingen av några representativa 
verk (se ovan s. 22) avser att ge någon föreställning om verbtypens 
frekvens och användning i skilda stilarter. (Siffran efter ett verb 
anger det antal gånger ordet anträffats.) 

A. Fvn. litteratur. 
Eddan: gullbóka. 
Skaldediktningen: bœnheyra, fottroÖa, ilsporna, varöveita. 
Grågås: varöveita 42, eiöfcera 3. 
GulL: varöveita 4, fényta, skuldskeyta. 
Bjark: fényta. 
Landsl.: varöveita 19, lQgfesta 9, settleiöa 6, handselja 2, frosk-

hleypa, skrâsetja, skuldskeyta. 
Hkr.: varöveita 25, hertaka 3, hugleiöa 2, knésetja 2, leiörétta 2, 

fényta, guölasta, halshoggva, handtaka, handvaetta, matbua, 
veösetja. 

Korm.: varöveita 2. 
Hrafnk.: varöveita. 
Eb.: varöveita 5, matbua 2, veösetja. 
Laxd.: varöveita 8, hugleiöa 2, handtaka, veösetja. 
No. homvaröveita 37, leiörétta 11, krossfesta 10, hugleiöa 7. 
Isl. hom.: varöveita 55, leiörétta 12, krossfesta 8. 
Heil.: varöveita 19, bannfoera 4, krossfesta 3, halshQggva 2, bann-

setja, handtaka, handvaetta, hertaka, hugleiöa, knéfalla, leiö
rétta. 



Stj.: varöveita 24, guölasta 3, groörsetja 2, hlutskipta 2, bannsetja, 
fottroöa, hugleiöa. 

Barl.: hugleiöa 5, varöveita 4, halsfengja. 
Flor. : varöveita 3, halshoggva, handselja, hugleiöa, matbua. 
Kim.: varöveita 28, halshQggva 3, bannsetja. 
Str.: varöveita 15, halsfaöma 8, hamskiptast 4, hertaka, hugleiöa, 

trufesta, veösetja. 
Forns. Sudrl.: varöveita 19, halshQggva 2, hugleiöa 2, trülofa 2, 

halsfanga, handselja, handtaka, herfanga, hernaema, hertaka, 
meingera, rântaka. 

Åtskilliga av verben äro naturligt nog förbehållna en viss stilart, 
såsom lagtermerna eiôfœra, skuldskeyta. Sådana ord som hals-
f cid maf hamskiptast synas karakteristiska för stilen i Strengleikar, 
medan halsfanga och verben med förleden her- utgöra ett egenartat 
element i ordskatten i Fornsögur Suörlanda. Några verb äro emel
lertid i allmännare bruk, framför allt varöveita, troligen en tal-
språklig ordbildning, som först nyttjats i lagstil men tidigt vunnit 
hemortsrätt även i den religiösa litteraturen. Å andra sidan finns 
det ord, som från uppbyggelseskrifterna synas ha kommit in i pro
fan stil, såsom leidrétta. 

Verbens sällsynthet manar givetvis till försiktighet vid bedöm
ningen. Men även om excerperingen sålunda ej kan leda till vitt
gående slutsatser om typens frekvens, synas vissa förhållanden på
tagliga. Typen har ett relativt starkt fäste i den religiösa littera
turen, särskilt i ett yngre skikt, samt i profana översättningar, 
romantiska sagor etc. Å andra sidan är den sällsynt i sagastilen, 
och även i lagarna är frekvensen i stort sett låg. Karakteristiskt är 
också att Eddadiktningen blott kan uppvisa det rätt tvivelaktiga 
gullbóka. (I prosan i Grimnismâl brukas handtaka.) Med viss rätt 
kan hävdas att ordbildningar av detta slag (möjligen med undan
tag av Snorres ilsporna) saknas i skaldepoesien. Det bör påpekas, 
att bœnheyra är belagt i religiös dikt (Mariudråpa 29), fóttroda 
i en saga (Haeng II 8), varöveita i en anonym strof (Anon XII G 7), 
som lyder: Styrir himinrlkis hefi ok varöveiti, styrki ok staö-
festi . Detta är icke skaldediktningens språk. 

På det hela taget överensstämma de resultat, som excerperingen 
ger, med det allmänna intryck man helt visst har från studiet av 
verk i olika stilarter: verb av denna typ brukas gärna i lärt skrift



språk, i preciös eller sentimental stil, överhuvudtaget i stilarter, 
som stå under främmande inflytande. Däremot gör man mindre 
bruk av dem i enkel, naturlig stil, som står det folkliga talspråket 
nära. 

B. Fsv. litteratur. 

(Det har synts riktigast att utesluta de talrika verben med för
leden lagh-, som ju äro tämligen schablonartade och vilkas med
tagande här kunde ge ett missvisande intryck.) 

VgL 1: taksätia 6, ätlej>a 4, var})veta 2. 
VgL II: taksätia 7, ätle^a 4, hu{)stryka 4, kastläggia 2, varf>veta 2, 

benbäria, fänyta (i Add.: flatfaras). 
UL: svintäppa 2, valdtaka 2, domföra, hu|)stryka, valdföra. 
SdmL: vä^sätia 5, barklöpa 2, valdtaka 2, domföra, huj)stryka, 

väghlef>a. 
KS: harmäggia, raf>spyria. 
MB 1 : bansätia 2, handtaka, knäfalla, korsfästa, matbo, matredha, 

valdföra. 
Fsv. leg.: halshugga 4, korsfästa 2, skrinläggia 2, valdföra. 
ST: halshugga 11, korsfästa 4, mensväria 4, hadhveta 3, kost-

väria 3, hudhstryka 2, valdtaka 2, bakbinda, daghthinga, har-
dragha, hughsvala, lastföra, skambränna, trolova. 

MB 2: fotfylghia 6, hughsvala 5, nödhdriva, radhspyria, skatläg-
gia, valdtaka. 

Barl: hughsvala 2, daghthinga, hadhveta, korsfästa. 
Ansg: hughsvala 8. 
RK I: daghthinga 5, mensväria. 
LB: blodhlata 3. 
PK : stradöia 6. 
Troj: jordhföras 8, landstigha 7, hughsvala 5, hedherveta 3, hugh-

fallas 2, botradha, daghthinga, landsökia, madhkätas. 
A Tb: pantsätia 15, köpslagha 8, hardragha 6, halshugga, kostväria. 
STb: stuposlas 14, hardragha 10, köpslagha 4, halshugga, hul-

stinga, pantsätia, valdföra, valdtaka. 

Av ord, som äro knutna till en viss stilart, kunna nämnas en 
del rättstermer, såsom de i landskapslagarna brukade taksätia, 



väpsätia, ätlepa, och de i tänkeböckerna vanliga paritsåtia, har-
dragha, stuposlas. I jämförelse med vad fallet är i fvn., tycks den 
religiösa litteraturen i fsv. ej förfoga över så många särpräglade 
ord; hadhueta och hughsvala torde kunna betecknas som typiska 
för denna stilart. 

Med avseende på frekvensen möter oss i jämförelse med den fsv. 
litteraturen en delvis annan bild, i det att bruket i fsv. synes vara 
mera begränsat; antalet excerperade sidor är ungefär lika i fsv. 
och i fvn., men de fvn. verken rymma åtskilliga flera belägg. 
Vidare observeras att verben i fsv. fördela sig jämnare på de olika 
stilarterna. Bruket av verbtypen i religiös litteratur är måttfullare 
i fsv. än i fvn. Men samma tenden är märkbar; i ett yngre skikt är 
frekvensen högre, såväl i religiös litteratur (ST) som i profan över
sättning (Troj). Den fsv. lagstilen synes nyttja typen i ungefär 
samma utsträckning, som den fvn. gör det. Slutligen är det av 
intresse konstatera, att två skrifter, som prisats för sin kärnfulla, 
naturliga stil och sin relativt stora självständighet gentemot origi
nalen, nämligen MB 1 och KS, använda rätt få  verb av denna typ. 

C. Fda. litteratur. 

E Sj L: taksaettse 10, flsetforae 6, takforae, thingliusae. 
JL: flaetforae 6, taksaettae 2, torghkobae. 
Fragm.: hudstrygge 2, banforae, halshuggas, korsfaestae, trolovae. 
Mariager Legende-Haandskrift: husvalse 10, halshuggae 4, hud-

strygae 2, korsfaestae, skrinlaeggae, solbsergaes. 
Harpestreng: — 

Excerperingen lägger som synes intet nytt drag till bilden. För
hållandena överensstämma i stort sett med de fsv. 

På det hela taget ger excerperingen (och även iakttagelser i sam
manhängande text) det intrycket, att den lärda stilen i sin använd
ning av typen intager en särställning. Sålunda är det märkligt, att 
den fvn. religiösa litteraturen nyttjar ett relativt stort antal olika 
verb, varav många äro sällsynta; i lagarnas språk däremot ingå 
förhållandevis få  skilda verb, och de synas i stort sett vara tradi
tionella, allmänt brukade. Medan ett verb som det i Landslagen 
använda froskhleypa är nära nog unikt, därför att det i övrigt e j  



belagts, kunna uppbyggelseskrifterna uppvisa många motstycken 
därtill. Detta gäller särskilt den yngre religiösa litteraturen. Man 
kan beträffande typens användning finna avsevärda skillnader i 
källor av olika ålder. I ålderdomligt språk, såsom homilieböcker-
nas, är antalet verb ganska lågt, liksom i lagarna. Karakteristiskt 
för detta äldre skikt av religiös litteratur synes vara det flitiga bru
ket av ett litet antal verb. Längre fram i tiden möter en annan 
bild: antalet ordbildningar är väsentligt högre. För att åskådlig
göra det sagda anför jag här de verb, som brukas i Heilagra 
manna sögur och i Stjórn. (Dessa ha ej excerperats i sin helhet, 
utan uppgifterna grunda sig på upplysningar hos Fritzner, varför 
det verkliga antalet troligen är högre.) 
Heil.: bannfœra, bannsetja, halshoggva, halsljósta, handtaka, 

handvaetta, hertaka, hjartfesta, huöstrykja, hugleiôa, knéfalla, 
krossfesta, leiörétta, leigselja, logtaka, oröfleygja, trulofa, 
varöveita. 

St jr. bannsetja, fórnfcera, fóttroSa, groörsetja, guölasta, hals-
hQggva, halsspenna, handfesta, herleiöa, hlutskipta, hugleiÖa, 
haeldrepa, knéfalla, matbua, matgera, räöfréttast, varöveita. 

Medan No. hom. innehåller 4 ex. på verbtypen och Isl. hom. 3, 
ha sålunda Heil. 18 och Stj. 17; kontrasten förklaras e j  enbart eller 
ens huvudsakligen av att de senare äro av större omfång. För
hållandena tyda på att benägenheten att bruka sådana verb, klart 
märkbar redan i den äldsta religiösa litteraturen, ökar under tidens 
lopp. Konkreta ex. finner man däri, att nybildningar som fórn-
fœra, gudlasta äro gängse i Stjórn, då No. hom. däremot brukar 
förbindelserna fœra fórn, lasta gud. 

I detta sammanhang torde det vara lämpligt att skärskåda de 
verb, som belagts endast en gång. Naturligtvis vågar man ej påstå, 
att alla äro individuella ordbildningar, som brukats bara vid ett 
enstaka tillfälle. Man bör sålunda avskilja bl.a. de ord, som ha 
motsvarigheter i grannspråken eller som blivit brukliga i nyare 
tid. Av de fornsvenska engångsorden kunna troligen av dessa eller 
liknande skäl följande betecknas som mer eller mindre usuella: 
butnfrysa, fänyta, golfläggia, grundläggia, hiärtstinga, hudhsla, 
högöra, knäböghia, lof giva, madhkätas, matbiärgha, matgöra, 
muldsköta, nödhdriva, ordhkasta, silfsla, stenläggia, väghle{>a, 
J>rälbäria. (Även de i MB 1 brukade handtaka, matboa böra av



skiljas, oavsett om de betraktas som lån från fornnorskan eller ej.) 
Kvar stå följande: 

benbäria (VgL II), gar})bära (ögL), halsdragha (GU G 20), hals-
örghia (Lg 3), handklappa (STb), harmäggia (KS), iärnbränna 
(MP), kastlaf>a (VgL II, ej  texths) köpgöra (FM), laghkära (ATb), 
landganga (HSA), maktgiva (Brask Kop), malmsla (GU C 20), 
nödhdragha (Ber), skambränna (ST), skatläggia (MB 2), sköt-
läggia (SD), stadhhughsa (Bil), stadhthänkia (GU G 20), valdfästa 
(MEL), vaxläggia (GU G 20), vaxstrykia (d:o), väf>falla (BtFH). 

Man finner sålunda, att endast fyra av verben tillhöra lagarnas 
ordskatt. Det stora flertalet brukas i översättningar från latinet, 
framför allt i religiös litteratur, eller överhuvudtaget i stilarter, 
som stå under latinskt inflytande. 

Av de fornvästnordiska engångsorden är det rätt få, som sanno
likt ej äro helt tillfälliga nybildningar: beinbrjóta, bœnheyra, hug-
leggja, leigselja, logbinda, lçgfâ, moldskeyta, mulbinda, pantsetja, 
rântaka. Kvar stå följande: bóksetja (Kgs), dómdraga (Thom.), 
dómleggja (DN), faömleggjast (Post.), flóttreka (Bp.), friÖleggja 
(Fm. IX), froskhleypa (Landsl.), hagsnua (DN), halsfeöma (Mar.), 
halsfengja (Barl.), handraena (NGL II п.), handvega (Flat. I), her-
fanga (Bev.), hjartfesta (Heil.), hugrenna (DN), hseldrepa (Stj.), 
haettleggja (Bp.), ilsporna (Hâttatal), kaupmanga (Sturi.), kné-
beygjast (Mar.), kynfœra (Post.), leiôfœra (NGL II), letrsetja 
(Post.), lQgvinna (DN), munnsetja (Rb.), oddfylkja (Gyö.), orö-
fleygja (Heil.), räöspella (Bp.), skólemja (Elue.), spânbrjôta (Flat. 
Ann.), stafnkasta (Bp.), stafnleggja (Fm. VIII), svirbeygja (SE), 
trufesta (Str.). Givetvis är det beträffande vissa av dessa osäkert, 
om de borde betraktas som ockasionella eller usuella, men sanno
likt kan det senare gälla blott ett fåtal ord. I stort sett äro förhål
landena här liksom i fsv. fullt klara. Man finner mycket få verb, 
som höra hemma i lagarna, och obetydligt flera, som nyttjas i saga-
stilen. De flesta förekomma i fornaldarsagor, romantiska sagor, 
religiös litteratur, diplom — kort sagt i översättningar av olika 
slag, i stilarter, som rönt påverkan från främmande språk, framför 
allt från latinet. 



Kap. XI. 

Drivkrafter i ordbildningen. 

1. Liksom de moderna nybildningarna synas vara till god hjälp 
vid särskiljandet av ordbildningstyperna i fornspråken, torde ett 
studium av dem vara till nytta, även då man söker komma under
fund med själva drivkrafterna i ordbildningen. När Wellander i 
sin förut nämnda undersökning (s. 49 f.) efterlyser orsakerna till 
ordtypens produktivitet i nusvenskan, betonar han med rätta, att 
det denominativa verbet innebär »en möjlighet att ge ett enkelt 
verbalt uttryck åt en totalföreställning, som har sitt specifika ut
tryck i ett nominalkompositum». Endast om ett verb avledes av 
eller genom retrogradering bildas till ett visst nomen, är det möj
ligt att på ett enkelt sätt i verbal form återge den enhetliga före
ställning, som detta nomen uttrycker. Utan tvivel är detta den 
väsentligaste synpunkt, som kan anläggas såväl på de nusvenska 
verben som på de fornnordiska. Förhållandet har tidigare berörts 
och exemplifierats ovan s. 40. Här skall jag ej diskutera de verb, 
som avletts av nominalkomposita, såsom fvn. mótmarka : mót-
mark п., utan inskränka mig till några reflexioner om de retro
grada verben. 

Undersökningen har visat, att många fornnordiska verb när
mast utgå från prêt, part., t.ex. fsv. väpsätia, skrinläggia. Man frå
gar sig, varför dessa nyttjas och föredragas framför de ursprung
liga uttrycken sätia i väp, läggia i skrin. Det torde finnas flera för
klaringar därtill, men den viktigaste är nog, att det redan i formen 
väpsatter, skrinlaghdher förelåg ett enhetligt uttryck, en samman
sättning, som i det aktuella läget ej  var lätt att komma förbi. Att 
märka är att participen oftast äro så vanliga, att kraftiga impulser 
till bildandet av infinitiv och finita former måste ha utgått från 
dem. Det kan tilläggas, att det ofta nog var rent av ett nödtvång 
att nybilda verb av detta slag,, i synnerhet om ett particip fått mer 



eller mindre specialiserad betydelse. Fvn. knésettr användes som 
en fackterm, »accepterad som fosterbarn», medan det till grund 
för participet liggande set ja ä kné återger den konkreta situationen. 
Jfr: »Haukr setti sveininn ä kné Aôalsteini konungi» Flat. I 47: 3, 
»Haukr svarar, knésett hefir J>u nü sveininn, konungr» ib. 47: 8, 
»Hann tók Harald sun Eiriks til fóstrs ok knésetti hann» Fsk. 18. 
Ett jämförligt fall är fvn. pirigborinn »förkunnad, antagen på 
tinget», sannolikt bildat till uttrycket bera til pings el. dyl., men 
ofta nyttjat i speciell betydelse i sammanställningar som pingborit 
skot, pingborit mark. Likartat är förhållandet med fsv. handgangin 
»underdånig» : ganga a hand, hedherhaldin »högt ansedd»: halda 
i hedher, kostvardher »kostbar, praktfull» : varia kost a. 

Den synpunkt, som här anförts, har naturligtvis sin giltighet vid 
alla slags retrograda verb. Mer än en gång har man intrycket, att 
den ursprungliga ordfogningen har trängts undan ur medvetandet, 
i samma mån som motsvarande nomen skjutits i förgrunden. Som 
ex. må nämnas fvn. gudlasta »häda», vilket troligen är en retro-
gradering till gudlastan f. »hädelse», i sin tur bildat till uttrycket 
lasta gud »smäda gud». Användningen av det nybildade verbet 
t.ex. i följande mening visar, hur fjärran det ursprungliga uttryc
ket lasta gud ligger: »at ]ш guölastir optar mins dróttins nafn» 
Flat. I 371. I samma riktning peka tautologiska uttryckssätt som 
»faöir t>eira haföi arfleitt J>au til arfs sms» Rb. 50, »thinglystes pa 
forskrivna thing» SD 4:585. Upplysande är också formuleringen 
gera handtekinn (i st. f. taka hondum el. handtaka) : »|)eir geröu £>â 
handtekna» Fbr. 54, även Gyö. 39. — Genom de nämnda exemplen 
torde man få en föreställning om det tryck, som nomina av olika 
slag utövat vid verbbildningen. 

Här må i förbigående erinras om att granskningen av verk i 
olika stilarter gjorde troligt, att verbtypen favoriseras i lärt skrift
språk men har en mera undanskymd plats i stilarter, som stå tal
språket nära. Detta resultat av excerperingen synes överensstämma 
rätt väl med vad som nyss anförts om den viktigaste faktorn i ord
bildningsprocessen. Den höga frekvensen i lärd stil förklaras så
lunda åtminstone delvis därav, att denna stil förfogar över många 
nomina med strängt fixerad betydelse. För att ge dessa verbalt ut
tryck gjordes gärna avledningar eller retrograderingar, bl.a. för att 
bevara den specifika betydelse, som resp. nomen ägde. Ex. fórn-
foera: fornfoering f., leiÖrétta: leidrétting f. 



2. En annan viktig fördel, som det retrograda verbet erbjuder, 
är dess bekvämare konstruktionssätt. Vad de nusvenska verben 
beträffar, ligger det i öppen dag, att en väsentlig orsak till att de 
brukas så flitigt framför allt i tidningsspråk, är att de äro kortare 
och lättare att handskas med än de ursprungliga verbuttrycken. 
I synnerhet i rubrikstil favoriseras därför typen. För den som är 
mån om utrymmet, innebär t.ex. nybildningen valscimverka (: val
samverkan) en påtaglig vinst i jämförelse med samverka vid 
valen.1 Som lätt inses, är enkelheten i den syntaktiska konstruk
tionen en given fördel, särskilt då verbet är transitivt.2 Uttrycket 
beräkna kostnaderna för ett bygge är osmidigt i jämförelse med 
kostnadsberäkna ett bygge. 

I nusvenskan är säkerligen denna strävan att skapa koncentre
rade bildningar en mäktig drivfjäder, i många fall den viktigaste, 
ja, kanske den enda. Vad de fornnordiska verben beträffar, vågar 
man ej antaga, att något tillkommit uteslutande eller huvudsak
ligen av det anförda skälet. Däremot kan detta ha varit en bidra
gande orsak vid verbens tillkomst och under alla omständigheter 
en orsak till vissa verbs ganska höga frekvens. 

Av intresse i detta sammanhang är att den syntaktiska rela
tionen mellan verbets leder i de ojämförligt flesta fallen är adver-
biell, d.v.s. då nybildningen i fråga går tillbaka på en ordfogning, 
består bestämningen oftast av ett substantiv i prepositionskasus : 
setja i bann, fœra meö eiö, reka â flotta, flaema or landi etc.3 När 
slutresultatet blivit bannsetja, eiÖfoera, flóttreka, landflaema, måste 
ju konstateras, att de nybildade verben erbjuda stora fördelar 
framför de ursprungliga verbuttrycken, i det att de äro kortare 
och bekvämare. 

Det behöver icke sägas, att vi röra oss på osäker mark, då vi 
söka bestämma, vilka stilistiska hänsyn som i olika fall varit väg
ledande för medeltida författare. Ofta kunna vi icke formulera 
annat än vaga förmodanden därom. Stundom tycka vi oss emeller
tid urskilja förhållandena något klarare. När man läser satsen 
»bakbundo varn herra som en rövara» Bo 198, vill man ogärna 
betvivla, att »bakbundo» här föredragits framför »bundo a bak» 
eller snarare »bundo händerna a bak», åtminstone delvis av det 

1 Wellander, a.a., s. 49; förf., a.a., s. 15 f., 45 f. 
2 Wellander, a.a., s. 49. 
3 Jfr förf., a.a., s. 26 f .  



skälet att nybildningen är lätthanterligare. Särskilt i längre satser, 
där predikatet har många bestämningar, borde ordtypen ha tett 
sig lockande att använda. Så torde ha varit fallet, även då två eller 
flera verb med gemensamt objekt äro samordnade, t.ex. i >фа 
lukka J)e ok raf>a ok harmäggia sina husbönder til mängt» KS 59 
(147, 65), »ingen kapitenare ma lofgifva äller tilstädhia nokrom 
fanga lösa sig fore päninga» PM 35. 

3. Som en tredje viktig drivfjäder i detta slags ordbildning har 
man säkert rätt att betrakta lusten att skapa nya ord efter mönst
ret av förut existerande verb eller verbgrupper. Det är givet, att 
ett ofta brukat verb kan visa sig attraktivt och lätt leda till efter-
bildning. Sålunda behöver man ej tveka om att vattenfyllas (när
mast utgånget från prêt, part.) är mönstret för oljefyllas, eller att 
geniförklara har helgonförklara (retrograd bildning till helgonför
klaring) att tacka för sin tillkomst. Dylika analogibildade verb äro 
talrika och vanliga i nusvenskan, särskilt i dagspressen, och utan 
tvivel har sådan verbbildning skett även i fornspråken. Låt oss an
taga, att i en framställning förbindelsen fvn. fœra i bann »bann
lysa» regelbundet användes. Trots att frasen är ett fullgott uttryck 
för tanken, kan man plötsligt finna den ersatt med bannfœra. Det 
är rimligt antaga, att det usuella bannsetja här givit impulsen till 
kompositionen; frestelsen att kopiera det vanligaste verbet för 
föreställningen har sålunda blivit för stark. Så torde ordbildningen 
ha gått till i åtskilliga fall. Någon gång kan man visserligen vara 
tveksam om huruvida benägenheten att nybilda ett motstycke till 
ett välkänt verb varit den enda drivkraften i ordbildningen; andra 
motiv ha kunnat spela in. Stundom har man sålunda intrycket, att 
en nybildning s.a.s. befunnit sig i ett fält av flera i samma riktning 
verkande krafter, vilkas betydelse det är oss omöjligt att gradera. 
Ett verb som fvn. arfleida kan å ena sidan förklaras som utgånget 
från p.p. arfleiddr (: leiöa til arfs), å andra sidan som analogibildat 
till synonymen œttleida; f.ö. äro flera alternativ tänkbara. Emeller
tid finns det ju många otvetydiga analogibildningar. 

4. Här ha sålunda diskuterats några av de viktigaste orsakerna 
till att ord av verb typen skapats och använts, men ämnet är där
med icke uttömt. Det finns t.ex. skäl förmoda, att det krav på stilis
tisk variation, som utan tvivel var starkt i sirlig, preciös stil, i viss 
mån tillgodosågs av verb typen. Jfr om fsv. hudhflångia, s. 157. 



Det stilprydande syftet är stundom märkbart. Så t.ex. infogas ver
ben då och då i bokstavsrimmade meningar. Visserligen kan en
dast undantagsvis ifrågasättas, att allitterationen möjligen orsakat 
nyskapandet av ett verb eller åtminstone medverkat därvid (se 
ovan om gallboka, s. 154), ty vanligen brukas ord, som äro kända 
från andra håll: »farit nü til ok fottroöit J)essa halsa t>eim til 
häöungar» Stj. 370, »farit til ok fôrnfœrit guÔi yörum» ib. 276. 
Men i några fall är man frestad misstänka, att en nybildning till
kommit mest för att ge ett effektfullt rim. Om ordet i övrigt ej  be
lagts och om ordbildningen förefaller egendomlig (t.ex. därför att 
förleden åtminstone i våra ögon är pleonastisk), så synes det fin
nas fog för en dylik misstanke. Ex. »\>k fellu hendrnar um heröar 
mér, sem hann halsfeömi mik» Mar. 1010, »haeldrepa helgar gjafir 
minar» Stj. 431, »en hann kynfœri sik ok kvisti lima kristinnar» 
Post. 584. (Likartat är förhållandet med en del av nominalkom-
posita avledda verb, som brukas i religiös litteratur: »heiöveröa 
hans hit helga nafn» No. hom. 158, »brjóstfesta J)au hin blezaöu 
boöorö» Barl. 142.) 

5. Större intresse erbjuder emellertid det förhållandet, att den 
lärda, preciösa stilen ofta föredrar ord av verbtypen framför enkla 
verb. Här ser man en tydlig skiljelinje — förut markerad i denna 
framställning — mellan enkelt, naturligt språk och ett mera sir
ligt, ofta förkonstlat skriftspråk, som strävar att nå vissa ytliga 
stilistiska effekter. Här må kanske en utvikning tillåtas mig, så till 
vida som jag vid exemplifieringen ej begränsar mig till retrograda 
verb utan belyser fenomenet även med hjälp av verb, som avletts 
av nominalkomposita. I Post. 496 har ett verb nybildats genom av
ledning av fadmlag п., trots att fad ma (st) vore ett fullgott uttryck 
för tanken: »hér faômlagist Jmgreint pinslarvaetti». I Mar. 850 an
vändes nauösyrija (avlett av nauö syn f.), fastän pur fa lika bra 
kunde återge föreställningen: »at ek fäi minni hjälp af henni, en 
mik nauösynjar». Visserligen kan som förmildrande omständighet 
anföras, att förekomsten av fadmlag och nauösyn innebar en stark 
frestelse att skapa dessa verb. Invändningen är berättigad, men 
man måste ju fråga sig, varför dylika fall äro så vanliga i denna 
stil. De båda nämnda nominalkomposita brukas även i t.ex. lagar 
och isl. sagor, men där ha veterligen dessa avledda verb aldrig 
brukats. M.a.o.: frestelsen att göra dylika avledningar har funnits 



också i andra stilarter, men endast i lärt skriftspråk har man givit 
efter för den. Och det har uppenbarligen icke skett motvilligt. 
Ytterligare några ex. »Draumar foruneyta miklar âhyggjur» Heil. 
II 87. Jfr fylgja. (Lat. originalet har secuuntur.) »J>vl biöja menn 
at biskupinn haettleggi eigi J>at» Bp II 66. Jfr hœtta. »at f>eir skript-
beri aliar sinar syndir» NGL III 254 (Stat.). Jfr skripta. »})ars hann 
gaumgaefir nu etki tiöahald» Isl. horn. 78. Jfr geyma, gefa gaum 
at. »J)u skammfyllist fyrir manna augum» Barl. 91. Jfr skemmast. 
— Ovanstående verb ha som synes hämtats från religiös litteratur, 
där fenomenet är påtagligast, men också i fornaldarsagans, den 
romantiska sagans sentimentala språk finna vi samma stilsträvan. 
Ex.: »{)at dyr f>yrmdi engu nema peim manni er { m  mat-
gipti» Forns. Suörl. 64; »svä fastliga hefi ek heitstrengt» El. 14. 
Jfr heita, streng ja heit; tårfella Fid. I 264: fella tår. En fullständig 
redovisning av de fvn. verben skulle kräva för stort utrymme, var
för jag nöjer mig med att anföra följande motsatspar som ex.: 
haldkvaemast — nœgjast; heiöveröa — heiöra, scema, tigna; fórn-
fœra — fórna; guölasta— haeöa; skuldgefa — kenna, saka; skuld
binda— skylda; meingera — meina. — Samma tendens att i st. f. 
enkla verb välja tvåledade är märkbar även i fsv., vilket fram
går exempelvis av botradha — böta; hadhveta — hädha, spotta; 
hedherveta — hedhra, ära; hedherhalda, hedhervirdha — hedhra; 
iordhföra — iordha; lof giva — lova, giva lof, varav de flesta bru
kas i den religiösa litteraturen; lof giva har belagts hos PM, iordh
föra brukas i Troj, båda sålunda i latinpåverkad stil. Också i 
diplomstilen användas åtskilliga ord av denna art, och bruket 
synes tilltaga under medeltidens lopp. I st. f. kosta skriver man så
lunda gärna kostväria (även i religiös litteratur), i st. f. sköta 
»överlåta jordegendom genom skötning» står skötläggia o.s.v. Jfr 
även radhläggia, maktgiva, valdgiva. 

Det synes obestridligt, att det i nämnda stilarter finns en viss 
benägenhet att rata de enkla verben. Man ser det kanske klarast 
i de fall, då förleden åtminstone för modern språkkänsla verkar 
mer eller mindre pleonastisk. Ex.: »eggjaöi ok hugdirföi ok maelti» 
Kim. 346. Jfr dirfa »inge mod». Trots förekomsten av hugdirfd f. 
skulle man nog i enklare, folklig stil ha nöjt sig med dirfa i st. f. 
att nyskapa hugdirfa. Likartat är följande: »ek maetti nu hals-
faöma £>ann dauöann» Mar. 1009. Jfr fad ma »omfamna». 



Det är icke lätt att inse, vilket uttrycksbehov typen här motsva
rar. Men eftersom det nämnda bruket florerar framför allt i över
sättningslitteraturen, både den religiösa och den profana, samt i 
diplomstil, är det rimligt sätta i fråga, om icke företeelsen beror på 
latinskt inflytande. Detta är ju i allmänhet synnerligen påtagligt i 
skrifter, som gå tillbaka på latinska original, eller överhuvudtaget 
i stilarter, som rönt påverkan av latinska förebilder. Att det gäller 
icke minst ordbildningen, har betonats av flera forskare. Här må 
erinras om att K. G. Ljunggren i sin undersökning av de med par
tikel komponerade verben i fsv. övertygande visat, att de »oskilj-
bart sammansatta» verben av detta slag förekomma särskilt ym
nigt i den yngre diplomlitteraturen och den yngre religiösa littera
turen samt att företeelsen beror framför allt på latinskt inflytande.4 

I talrika fall kan Ljunggren påvisa direkt motsvarighet mellan 
original och översättning, såsom vtdraghin : extracta, foresee: 
prouidere, vthuaelia: eligere, cringomgifuit: circumdederunt. 

Med tanke på att inverkan från latinska förebilder sålunda haft 
avgörande inflytande vid uppkomsten av dessa »oskiljbara sam
mansättningar» bland partikelverben, är det naturligt att fråga 
sig, om latinet icke spelat en roll, också när det gäller vissa verb 
med substantivisk förled. Jag avser icke ett omedelbart inflytande 
av den arten, att latinska verb skulle ha transskriberats i de nor
diska fornspråken. Visserligen är det troligt, att några nordiska 
verb äro direkta översättningslån från latinet (se s. 185 ff.), men 
det kan gälla högst få; ur principiell synpunkt erbjuda de mindre 
intresse. Det bör f.ö. observeras, att typen i latinet är sällsynt. — 
Om latinet här utövat något inflytande, torde detta ha varit av 
annan natur. 

Det är ett välbekant förhållande, att fornnordiska översättningar 
av latinska original i allmänhet äro påfallande trogna. Översätta
ren visar i regel en uppenbar iver att låta språkformen så nära som 
möjligt ansluta sig till originalets. Delvis beror det väl på pietet 
men framför allt på språklig oförmåga. I sin källa mötte översät
taren ett rikt utvecklat skriftspråk med en mångfald konstruk
tioner, som saknade motsvarighet i hans eget, och med en ordskatt 
av delvis annat slag än hans modersmåls. Det fanns visserligen för

4 K. G. Ljunggren, a.a., s. 197 ff .  Se även Carl-Eric Thors, Det latinska in
flytandet på fornsvenskan. En översikt, i: SNF 41 (1952), s. 15 ff .  



fattare, som aldrig dövade sin språkkänsla, men de äro fåtaliga 
undantag. I regel nära nog kopierade översättaren sin förebild i 
detalj, vilken metod ju innebar den minsta ansträngningen. Därav 
följde att hans arbete kom att innehålla många konstruktioner och 
ordbildningar, som icke hörde hemma i genuint, inhemskt språk
bruk. Även om det i hans eget talspråk hette ledde atir, sända ut, 
så skrev han kanske atirledde, utsända på grund av originalets 
reduxit, emittere. Men Ljunggrens exempelsamling synes visa ock
så något annat än blott detta att översättaren mekaniskt återger 
ett latinskt partikelverb med ett svenskt: i många fall tycks det 
finnas andra skäl att använda verb av detta slag. 

Det är nämligen överraskande ofta, som en översättning innehål
ler verb med sammanskriven partikel, trots att originalet där har 
enkelt verb. Jag anför några ex. därpå efter Ljunggren: inledha: 
duci (s. 59), wtfly aff skipeno: fugere de navi (ib.), vmskipta: mu
tabit (ib.), bortgå: ut irem (s. 60), äptir fölghia: sequi (s. 62, 70), 
ouervynna: vincere (s. 72), nidhirfiollo: ceciderunt (s. 115), til-
burdho: cœperunt (ib.). För att illustrera hur vanligt förhållandet 
är i vissa skrifter må nämnas att i Josua bok förekomma 30 dylika 
fall av sammanlagt 137 sammanskrivningar (s. 76), i Erik den 
heliges legend 10 av 21 (s. 79). I båda fallen är det fråga om in
finita former. (Siffrorna äro något missvisande, eftersom Ljung
gren medräknar även prêt, part.) Vad de finita formerna i huvud
sats beträffar, äro siffrorna för Judiths bok 10 av 50 (s. 121), för 
Lucidarius 30 av 78 (s. 132), för Josua bok 20 av 110 (s. 126). 

Av exemplifieringen ovan torde framgå, att översättaren i många 
fall tolkar ett latinskt verb med ett fsv. partikelverb, trots att det 
av allt att döma är onödigt: partikeln verkar mer eller mindre 
överflödig, t.ex. i: wtfly aff skipeno : fugere de navi. Verbet har så
lunda försetts med en förled, icke för att göra uttrycket distinktare 
eller lättare förståeligt utan av någon annan orsak. Det förefaller, 
som om förklaringen helt enkelt vore den, att översättaren i sin 
strävan att komma förebilden så nära som möjligt gärna »utvid
gar» verben, för att de skola bli de latinska mera lika, för att de 
skola göra ett likartat rytmiskt intryck. Redan de enkla latinska 
verben ha ofta på grund av sina långa ändelser rätt stort stavelse
antal, än större ha de talrika partikelkomponerade, för att icke 
nämna många avledda verb av olika slag, såsom magnificare, 
lœtificare, eller sammansättningar som animadvertere, manumit-



tere. I jämförelse därmed voro de nordiska verben påfallande 
korta. Är det icke troligt, att mången översättare ansåg dem vara 
för korta och därför efter förmåga förlängde dem? Det flitiga um
gänget med långa latinska verbformer måste väl omsider leda 
därhän. 

Avsikten med denna utvikning in på partikelverbens område in
ses lätt: det synes mig möjligt, ja troligt, att den här antydda or
saken gäller även för de verb, som ha substantivisk förled. För 
översättare, som ideligen stötte på långa latinska ord som excom-
municare, anathemizare, conversari, blasphemari, sacrificare måste 
det ha fallit sig allt naturligare att bruka ord som fvn. bannset ja, 
leidrétta, gudlasta, fórnfcera. Och det förefaller sannolikt, att en 
översättare gärna använde dylika ord (även då det fanns kortare, 
såsom hceòa, fórna), bl.a. därför att de gjorde ett ståtligare intryck 
än de enkla, korta orden. Måhända bör man i detta bruk se även 
en strävan efter starka, konkreta uttryck. 

Eftersom stildraget berörts på flera ställen i framställningen, 
vill jag här endast erinra om några verb, som möjligen höra hit: 
fsv. hudhflängia, hughsvala, halshugga, trolova, fvn. handfesta. 

Den här antagna benägenheten att pryda stilen med långa ord 
behöver naturligtvis ej ha haft avgörande betydelse vid något verbs 
tillkomst. Som förut framhållits, kunna flera faktorer samtidigt ha 
spelat in. Däremot kan med skäl hävdas att den relativt höga fre
kvensen särskilt i religiös litteratur till viss del kan bero på denna 
tendens att rata de enkla verben. 



Kap. XII. 

Sammanfattning. — Finita och infinita former. — 
Starka och svaga verb. — Orsaker till 

typens produktivitet. 

1. Av undersökningen har framgått, att de flesta fornnordiska 
verben med substantivisk förled torde vara denominativa. Detta 
har också varit den traditionella uppfattningen. Tillfogas bör emel
lertid att Grimm och många efter honom förbisett, att till nomina, 
som varit utgångspunkter för verbbildningen, höra även particip, 
i synnerhet prêt. part. Det har påvisats, att i stor utsträckning 
finita former och infinitiv bildats till sådana sammansatta parti
cip; det är den utan jämförelse produktivaste ordbildningstypen. 
Vidare måste framhållas, att denna äldre forskning väl ensidigt 
framhävde den denominativa typen, varigenom synfältet begrän
sades. Det är visserligen riktigt att skjuta denna i förgrunden, men 
det är uppenbart, att det vid sidan av denna typ funnits andra. 
Undersökningen gör troligt, att de analogibildade verben utgöra en 
rätt stor grupp — ett förhållande, som tidigare ej uppmärksam
mats. Därtill komma de verb, som böra betraktas som lån eller 
översättningslån; sannolikt äro de något flera, än man förut an
tagit. Vad de verkliga komposita beträffar, synes det förhålla sig 
så, att dylik ordbildning verkligen skett i fornspråken, ehuru i 
begränsad omfattning. Däremot finns det goda skäl att avvisa 
hypotesen om kasuskomposition. 

2. Av de uppgifter, som lämnats i redogörelsen för verbens bild-
ningssätt, har framgått att de infinita formerna äro vanliga i be
läggen. Dessa formers höga frekvens måste framför allt bero på 
att de i sin egenskap av nominalformer utgöra ett slags mellan
stadier i ordbildningsprocessen. Det synes i många fall vara så, att 
först ett nomen bildas, t.ex. fvn. fottrod п., därpå infinitiven fot-
trofìa, till sist de finita formerna. I den mån verbbildning av denna 



art haft något motstånd att övervinna, har infinitiven sålunda 
kunnat spela en viktig roll, så länge en viss ordbildning varit ny 
och kanske en smula främmande. Likaså gäller om sammansatta 
particip, som ursprungligen brukats adjektiviskt, att de lätt nog 
fått verbal funktion och att därtill omsider bildats finita former. 
Men därmed är ej sagt att inf. och sup. alltid äro nödvändiga län
kar i kedjan. I sammanhanget kan ifrågasättas om icke en äldre 
forskning väl starkt betonar de infinita formernas dominans och 
drar förhastade slutsatser. Det är dock så, att majoriteten av ver
ben brukas även i finita former. När Hainer, a.a., s. 32, beträffande 
»starka former i finit modus» framhåller att »språket visar obenä
genhet att använda dem», så torde böra invändas att det kan fin
nas även andra orsaker till de infinita formernas talrikhet än 
språkets »obenägenhet» att bruka de finita. En tänkbar orsak kan 
i vissa fall vara hänsynen till satsrytmen, en annan att åtskilliga 
verb på grund av betydelse och funktion brukas mest i infinita 
former. (Jfr ovan s. 85 f.) 

Det förefaller, som om Rydqvists och Hainers syn på denna 
fråga mindre beror på de iakttagelser de gjort, än på att de till
ägnat sig Grimms synsätt. Ett uttalande av Rydqvist i Svenska 
Språkets Lagar Bd 5, s. 63 synes vittna om det starka beroendet 
av Grimm. Det heter där: »Också har det sin fulla riktighet med 
uppgiften om den större lättheten för infinitiv och particip att sluta 
sig till ett föregående substantiv .» Troligen bör detta icke 
tolkas efter bokstaven. Eftersom Rydqvist delar Grimms åsikt att 
verben äro denominativa, kan han ej ha menat, att en infinitiv kan 
komponeras med ett substantiv på samma omedelbara sätt som ett 
particip med ett nomen.1 Att Rydqvist på detta dunkla sätt ställer 
inf. vid sidan av part., torde bero på att han utgått från Grimm. 
Man observerar, hur Rydqvist inledningsvis betonar, att Grimm ej 
ville erkänna »en komposition utöfver infinitiven och participet». 
För Grimm som grundade sina teorier framför allt på tyskt språk
material, var det naturligt att på detta sätt ställa part. och inf. på 
samma linje, eftersom i tyskan infinitiven substantiveras. Han 
förbisåg, att detsamma ej är fallet i de nordiska språken. (Jfr 
Grimm, a.a., s. 595 f.) 

1 Det egendomliga uttrycket »sluta sig till ett föregående substantiv» för 
visserligen tankarna till kasuskomposition, men ett dylikt ordbildningssätt 
har Rydqvist knappast åsyftat. 



3. Ett grundtema i Grimms framställning är betonandet av att 
verbtypen förekommer ytterst sparsamt, vilket enligt hans mening 
klart visar språkets motvilja mot att bruka dylika ordbildningar: 
verklig komposition av nomen och verb anser Grimm utesluten, 
och t.o.m. avledning av sammansatta nomina är ovanlig. Han 
framhåller, att språket endast undantagsvis begagnar tillfället att 
göra dylika avledningar, trots att nominalkomposita äro hart när 
otaliga. 

I stort sett finner man denna syn på verbbildningen även hos de 
svenska forskare, som tidigast behandlade ordtypen. Det är visser
ligen uppenbart, att den bild Grimm tecknat, bättre stämmer med 
tillståndet i tyskan, där denominativerna verkligen äro rätt få, än 
med förhållandena i de nordiska språken. Men även om det mate
rial, som Rydqvist och Hainer hade frambragt, motiverade en 
annan uppfattning, ville de gärna se med Grimms ögon. Hainer 
förtecknar ej mindre än 265 isl. verb men gör ej ens en antydan 
om att detta antal är rätt betydande och näppeligen vittnar om 
detta påstådda motstånd mot att bilda denominativer. 

Särskilt när diskussionen kommer in på de starka verben, märks 
åskilligt av Grimms skepsis även hos efterföljarna. Enligt Grimms 
teori kunde ju de starka verben icke vara avledda, varför han med 
stor misstro betraktade de isl. starka verb, som Björn Haldorsen 
upptagit i sin ordbok: ha de icke konstruerats av lexikografer, så 
äro de, anser Grimm, under alla omständigheter »oorganiska» och 
sena; han uppger, att de saknas i övriga nordiska språk. (Jfr ovan 
s. 13.) Rydqvist, som refererar Grimms åsikter, gör inga invänd
ningar mot resonemanget, ehuru han påpekar, att »finit modus, 
så väl i stark som svag böjning, icke allt för länge lät vänta på sig» 
(a.a., s. 63 f.). Han nämner själv som ex. valdtaks (UL), halshiog 
(Bil). Ej  heller Hainer gör några reservationer. Vid sin undersök
ning har han funnit 45 isl. starka verb men anser tydligen detta 
antal vara lågt, eftersom han påpekar, att det »icke uppgår till 
fjerdedelen af de svaga sammansatta verbens antal» (a.a., s. 32). 
Härtill måste ju anmärkas att de svaga verben i gemen äro flera 
gånger talrikare än de starka, varför man ej kan draga någon 
som helst slutsats av proportionerna 1: 4 i detta fall. Hainer be
tonar vidare, att han endast i 6 fall funnit finita former av de 
45 starka isl. verben och konkluderar: »språket visar obenägenhet 
för att använda dem.» 



I det för min undersökning hopbragta materialet ingå 34 fvn. 
starka verb (bland Hainers 45 finnas några nisl. verb jämte några, 
som belagts blott i p.p.) och 59 fsv. Av de fvn. föreligga 20 i finit 
form: 

bannsyngr, Sturi. II 181 
beinbrutu, Bärö. k. 5 
flóttrak, Bp. II 82 
fótfór: NGL II 489 
fóthjoggu, Sturi. I 253 
fóttreSr, Ketil h. s. 
halshjQggu, Hkr. 5 
herdraga, DN IX 186 
hertekr, Heil. II 359 
knéfallaSi, Flat. I 122 

litverpist, Baer. 106 
logbundu, Fsk. 57 
lggbauö, DN I 286 
logtók, Heil. II 53 
matbjó, Stj. 165 
mülbindr, Fid. II 231 
skriptberi, NGL III 254 
skuldbindum, DN IV 581 
skuldgaf, DN V 531 
spânbraut, Flat. III 560 

Av de fsv. brukas 32 i finit form: 
bakbundo, Bo 198 
famntok, Mecht 221 
gar[)bar, ÖgL R 20 
halshiog. Bil 128, 344 
halsslogho, Skrt Uppb 295 
handfik, SD 5: 208 
handganga, RK 2:9203 
handslogh, ATb 3: 50 
hardrogho, Bir 2: 186 
hiärtstak, ATb 1: 272 
hujDstryker, VgL II Fr 15 
hughfals, Troj 6 
hülstak, ATb 2: 119 
kôpslo, FM 318 
knäfiol, Al 1106 
laghbindi, UL 7: 6 

laghböj), VgL II Add. 11:9 
laghvinnis, UL M 41: 1 
landgingu, HSH 14: 26 
landstegh, Troj 114 ff. 
legholät, MEL J) 21 n. 26 
maktgiver, Brasks Kopieb 10 
mensvär, MP 1:315 
nödhbinda, MB 1: 67 
nödhdref, MB 2: 101 
rantok, ATb 3: 293 
sotdo, Bil 646 
speskar, Lg 3: 682 
strado, VgL IV 15: 17 
valdgiver, BSH 5:502 
valdtaks, UL J 17 
vädhfiollu, BtFH 1: 111 

Härav torde framgå att det knappast finns fog för åsikten, att 
finita former av starka verb undvekos; antalet belägg är betryg
gande. Medges skall att många av dessa former anträffats först i 
ganska sena källor, men däri råder ingen olikhet mellan starka 
och svaga verb. F.ö. är det ju tydligt, att redan gammal lagstil 
kunnat bruka starka verb i finita former. 



Grimms klentrogna inställning gentemot de isl. starkt böjda 
verben av ordtypen är förklarlig med hänsyn till att hans teorier 
byggde på tyskt material. Han kunde ju observera, hur avledda 
verb, som till »efterled» äga ett starkt verb, i tyskan ha svag böj
ning, t.ex. mht. rade-brëchen, hals-slagen, knie-vallen, a.a., s. 584. 
Jfr exkurs, s. 249. Verb av detta slag som böjdes starkt, uppförde 
han därför bland undantagen, bl.a. de isländska, a.a., s. 587. Dessa 
kunde icke vara avledda, ty »intet starkt verb uppstår ur ett no-
men», a.a., s. 585. Lätt inses att Grimms resonemang beträffande 
de isl. starkt böjda verben utgår från förutsättningen, att förhål
landena i detta avseende äro fullt analoga i tyskan och de nordiska 
språken. Men som bekant är detta ingalunda fallet. De fornnor
diska verben med starka verb som efterled böjas starkt. Det såvitt 
man vet enda säkra undantaget är fvn. knéfalladi Flat. I 122. 

Denna fundamentala skillnad mellan tyskan och de nordiska 
språken torde stå i nära samband med en annan olikhet, vars be
tydelse i sammanhanget Grimm icke heller insett: de nordiska 
språken äga redan på fornstadierna ett mycket stort antal prêt, 
part. med substantivisk förled, medan motsvarande ordbildnings
typ i tyskan är ytterst sällsynt ännu i mht. och aldrig blivit ens 
tillnärmelsevis så produktiv som i nordiska språk. Såsom förut 
framhållits, råder det intet tvivel om att många fornnordiska verb 
utgå från dylika particip. Grimm förbisåg (liksom de närmaste 
efterföljarna) detta bildningssätt, därför att tyskan saknade mot
svarighet därtill. 

För den som observerat existensen av denna ordbildningstyp, 
är det självfallet, att verb av detta slag (med starkt verb i efter-
leden) måste böjas starkt: p.p. skuldegefinn måste ge upphov till 
prêt, skuldgaf, p.p. spanbrotinn till prêt, spànbraut, p.p. Içgtekinn 
till prêt, logtók etc. Känslan av samband med det enkla verbet var 
aldrig bruten. 

Verb av denna produktiva ordbildningstyp ha sålunda helt själv
klart stark böjning och ha kunnat tjäna som förebilder även för 
verb av andra ordbildningstyper. Det är därför ej förvånande, att 
den starka flektionen genomförts generellt i nordiska språk. 

4. Måhända frågar man sig till sist, varpå det beror, att typen 
är avsevärt vanligare i nordiska språk än i västgermanska. En 
orsak torde efter det nu sagda ligga i öppen dag: de nordiska språ



ken äga i sina sammansatta particip naturliga utgångspunkter för 
verbbildningen; i de västgermanska språken däremot, som åtmins
tone på fornstadierna synas äga mycket få sådana particip, spelar 
denna ordbildningstyp praktiskt taget ingen roll alls. Vad engels
kan beträffar, tycks det ej finnas några hithörande ord i medel
tida belägg. Det verb, som Jespersen, a.a., s. 166, uppger vara det 
äldsta, nämligen backbite (c. 1300) anser han ej vara bildat till 
p.p. utan till backbiter el. backbiting. Av nyare verb synas sun
burn (1530) och henpeck »kujonera» utgå från prêt. part. Tyskan 
synes ej kunna uppvisa något enda fall av dylik ordbildning.2 

Av betydelse torde också vara det nyss nämnda faktum, att de 
nybildade verben i de nordiska språken ha stark böjning (såvida 
efterleden är ett starkt verb), i de västgermanska däremot svag 
böjning. (Se exkurs, s. 248 f.) Principen att ge verben svag böjning 
måste vara en i hög grad hämmande faktor. Den form de där
igenom få, fjärmar dem från motsvarande simplex, vilket vållar, 
att det naturliga sambandet med dessa brytes, så att de ställas iso
lerade och verka främmande för språkkänslan. Av enstaka av
vikelser som radebricht, ratschlug (exkurs, s. 249) framgår att det 
finns ett behov att associera med det enkla verbet, varför man 
böjer det avledda verbet starkt, trots att man därigenom bryter 
mot en hävdvunnen regel. Förhållandet måste leda till att bruket 
av dylika verb i finita former blir begränsat. Det är säkerligen 
ingen tillfällighet, att imperfektformer äro så sparsamt belagda, 
t.ex. i engelskan. (Jfr exkurs, s. 248.) Rätt talande är en jämförelse 
mellan eng. type-write och sv. maskinskriva, som båda äro retro
grada avledningar. Till maskinskrivning bildades maskinskriven, 
maskinskriver, maskinskrev; till type-writer (1875) bildades type
written (1887), type-writes (1894), men framför imperfektsformen 
gjorde man av allt att döma halt. (Se NED.) Ett * type-wrote  är i 
varje fall icke belagt i NED. Verbet type-write har f.ö. alltmera 

2 Vad tyskan angår, må  i förbigående anmärkas att bruket av nomina som 
Inanspruchnahme, Indienststellung, Ausserbetriebsetzung, Zurruhesetzung, vil
ket börjat florera i nyare tid (Siitterlin, Die deutsche Sprache der Gegenwart, 
s. 118, Behaghel, Die deutsche Sprache, s. 288), troligen decimerat möjlig
heterna för verbal retrogradering. Jfr den gamla typen Grablegung. Båda 
typerna utgå från syntaktiska förbindelser: in Anspruch nehmen, ins Grab 
legen. I senare fallet utelämnas alla slags formord, i förra fallet ingår hela 
den syntaktiska gruppen i avledningen. 



fått vika för type. Orsaken därtill är väl framför allt, att det senare 
är kortare men kanske också i e j  ringa mån, att språkkänslan 
instinktivt reagerar mot stark böjning av dylika verb. 

I de nordiska språken däremot synes det varken på fornstadierna 
eller i de nyare språken finnas någon tendens att undvika de finita 
formerna, förklarligt nog eftersom principen om verbens starka 
flektion helt slagit igenom. Det finns intet skäl att rygga tillbaka 
för t.ex. halshögg, knäföll, som visserligen äro unga i språket i 
jämförelse med högg och föll men brukas lika självfallet som 
dessa. Karakteristiskt är att man i något fall ger verben stark böj
ning, trots att detta icke är etymologiskt berättigat. Jag åsyftar fsv. 
köpslag ha, som återgår på mit. kopslagen. Redan under medeltiden 
undantränges det av köpslå; i ett belägg från år 1507 (FM 318) 
föreligger prêt, köpslo. Trots att köpslaghan f., som är rätt vanligt, 
måste ha verkat hindrande vid denna omformning, kom denna till 
stånd, vilket vittnar om styrkan hos de krafter, som här varit verk
samma. Möjligen bör här också nämnas fsv. speskära, vars efterled 
jag antagit vara identisk med ty. scheren och ej med skära »se
care». Prêt, speskar föreligger i Lg 3: 682. 

Mot bakgrunden av det nu sagda framstår det icke som slum
pens verk, att ord av typen kinhästa (d.v.s. med en efterled, som ej 
användes som simplex) ytterst sällan anträffas såväl i fsv. som i 
nsv. De ha verkat för säregna. Liksom kinpusta (: kinpuster m.) 
utgår kinhästa från ett nomen (kinhäster m.), men det förra an
sluter sig naturligt till pusta och har ett stöd däri, medan det se
nare står helt isolerat. 

över hela linjen tycker man sig sålunda i de nordiska språken 
skönja en strävan att ge de nya verben en form och böjning, som 
överensstämmer med efterledens form och böjning som simplex. 
Detta måste ha haft stor betydelse, om (såsom troligt är) verben 
till en början tett sig något främmande och man kanske skyggat 
för att skapa sådana nybildningar och att bruka dem. De nya ver
ben ha tidigt smält in i miljön och visat sig lika lätthanterliga som 
enkla verb.3 Därvidlag erbjuda sålunda de nordiska språken stora 
fördelar framför de västgermanska, vilket måhända förklarar 
verbtypens produktivitet både på fornstadierna och i de nyare 
språken. 

3 Man observerar f.ö., att verben med mycket f å  undantag äro av samma ryt
miska typ, i det att de ha enstavig förled. Jfr de partikelsammansatta verben. 



Exkurs. 

Ordtypens förekomst i vissa indoeuropeiska språk. 

I. Grekiska. Till nominalkomposita bildades i stor utsträckning 
verb genom tillägg av en avledningsändelse, vanligast -éw.1 Om det 
i grek. förekommit verkliga verbsammansättningar med nominala 
förleder, vilket ju Stolz gjort gällande, är omstritt. Debrunner för
kastar denna tanke; beträffande ansluter han sig till 
den traditionella uppfattningen och härleder verbet ur ^ерусф. Han 
anser vidare, att grek. är främmande även för verbalkomposita 
med ackusativobjekt i förleden, såsom lat. animadverto.2 Schwyzer 
däremot synes i viss mån ansluta sig till Stolz' mening, i det han 
uttalar, att i enstaka fall en nära syntaktisk förbindelse omgestal
tats efter mönstret av de nominala sammansättningarna.3 

II. Latin. I lat. sker egentlig verbsammansättning blott med 
prepositioner.4 De f å  verb med substantivisk förled som före
komma, äro i stort sett oegentliga komposita, uppkomna ur ord-
fogningar, vari en verbform och dess substantiviska bestämning 
vanemässigt kommit att stå intill varandra, t.ex. credere, animad-
vertere, venire (vendere har antagits vara analogiskt bildat till 
venire, kanske efter reddere, redire), manumittere, sannolikt osci-
tare, kanske auscultare. Med grek. verb, avledda på -éw, kunna 
jämföras a-derivater av typen œdificare till aedificus el. aedifex. 
Retrograderingar, tillhörande ordtypen, förekomma knappast; 
möjligen kunde här anföras det bl.a. hos Cato förekommande viti-
litigare (av vitium och litigare) »klandra», bildat till vitilitigator. 

1 Dylika verb äro synnerligen vanliga i den nytestamentliga grek. Se där
om Blass und Debrunner, Neutestamentliche Grammatik3, § 108. 

2 Debrunner, Griechische Wortbildungslehre, s. 41 anm. 3, s. 35, 20. 
3 E. Schwyzer, Griechische Grammatik, s. 644. 
4 Stolz-Schmalz, Lateinische Grammatik, s. 198, 195; Stolz, Historische 

Grammatik der lateinischen Sprache, s. 436 f.; V. Pisani, Grammatica latina 
storica e comparativa, s. 242 ff.  



III. Romanska språk. Franskan har ett fåtal verb, vari den lat. 
typen av juxtapositioner fortlever. Några återfinnas i galloromans
kan, t.ex. mentehabere (varav fornfr. mentevoir), vidare fr. manœu
vrer (lat. manuoperare). Senare bildningar i fr. äro billebarrer, 
bouleverser, chantourner, chavirer, culbuter, morfondre, pellever
ser, saupoudrer; colporter är en ombildning av fornfr. comporter 
i anslutning till col. Från övriga romanska språk kunna anföras: 
ital. calpestare (calce pistare), capovoltare, mantenere; sp. cap-
tener, manievar, mantener; port. manter; prov. calpisar, mentaver. 
Av verb, bildade till sammansatta nomina, kan blott nämnas arc-
bouter »stötta», retrograd avledning till arcboutant »strävpelare».5 

IV. Germanska språk. 
a) gotiska. I got. förekomma av allt att döma inga verbsamman

sättningar av ordtypen, däremot några få avledningar, delvis 
osäkra, nämligen puthaürnjan, piupspillon, faihugeigan. Det först
nämnda, belagt i 1. Kor. 15: 52, synes vara bildat till puthaûrn n. 
Verbet piupspillon, Luk. 3: 18, kan vara avlett av piupspill (jfr fe. 
30dspel, ne. gospel) och faihugeigan, Rom. 13: 9 (i övrigt gairnjan) 
sannolikt av faihugeigo f.6 

Att verb ty pen förekommer så sällan i got., kan synas förvå
nande, eftersom den är synnerligen vanlig i Nya testamentets gre
kiska och man kunde ha väntat, att Wulfila i större utsträckning 
skulle ha lockats att efter de grek. förebilderna skapa got. verb av 
ordtypen. Det är uppenbart, att ord av detta slag tett sig främ
mande för gotiskan. 

Förhållandet uppmärksammades redan av Gabelentz och Loebe 
i Grammatik der gothischen Sprache (1846). I kap. Wortbildungs-
lehre framhålles (s. 133 ff.), att Wulfila emellanåt inte varit i 
stånd att efterbilda vissa avledningar eller sammansättningar i 
grek. Särskilt starkt betonas, att de talrika grekiska avledda ver-

5 Kr. Nyrop, Grammaire Historique de la Langue Française III2 281 f., 
253 ff.; Darmesteter, Traité de la formation des mots composés dans la langue 
française2, s. 161 ff.; Dens., Cours de grammaire historique de la langue fran
çaise III 47 (Paris 1934). 

6 Jfr Heinrich Grewolds, Die gotischen Komposita in ihrem Verhältnis zu 
denen der griechischen Vorlage, i: Zeitschrift für vergleichende Sprach
forschung 60, 61, s. 46 not 4, s. 47, 51, 52 not 2. 



ben, t.ex. på -la), av Wulfila ej kunnat direkt överföras utan måst 
omskrivas. »Hier ist es, wo vorzüglich die Bildungsfähigkeit der 
gothischen Sprache hinter der der griechischen zurückbleibt.» En 
intressant jämförelse mellan den gotiska texten och den grekiska 
förlagan i detta avseende har senare gjorts i Grewolds' här förut 
(i not 6) nämnda undersökning. Där visas bl.a. hur Wulfila i regel 
förfar vid återgivandet av de grekiska verb, som ha substantivisk 
förled. Som ex. kunna nämnas (flertalet återfinnas redan hos 
Gabelentz-Loebe, a.a., s. 135) : 

xapîcoçopsïv акгап bairan, Luk. 8: 15 m.fl. 
xexvoyovslv barna bairan, 1. Tim. 5: 14. 
ùSpoTtoxelv wato drigkan, 1. Tim. 5: 23. 
yovtmexelv kniwam knussjan, Mark. 1: 40. 
XiftoßoXstv stainam wairpan, Mark. 12: 4. 
•̂Y]ptO|xaxsTv du diuzam weihan, Kor. 15: 32. 

Av denna lilla exempelsamling får man en klar bild av Wulf ilas 
metod: det grekiska tvåledade verbet upplöses och återges med 
enkelt verb + dess bestämning. För grekiskan föll det sig naturligt 
att avleda verb ur sammansatta nomina och att därvid bilda nya 
verb med »förleder» ur snart sagt vilken ordklass som helst, ej 
minst nomina, men för goten tycktes detta sätt att nyskapa ord 
främmande: de bibliska begrepp han skulle återge, voro nya, och 
hans språk saknade i stort sett de nominalkomposita, som kunde 
ha tjänat som grundord för nya avledningar. Kontrasten mellan 
verbtypens produktivitet i grekiskan och dess sparsamma bruk i 
gotiskan är talande: Nya testamentet är skrivet på ett språk, som 
under århundraden utvecklats till ett smidigt verktyg för tanken; 
Wulfila däremot är just i färd med att utbilda ett litteraturspråk. 

b) engelska. De verb av ordtypen, som förekomma i engelskan, 
synas vara av två slag, exemplifierade å ena sidan av hungerstrike, 
å andra sidan av type-write. Det förra är ett fall av »conversion», 
d.v.s. grundord till verbet är ett substantiv med samma form. Det 
senare är en retrograd avledning, »backformation», till typewriter. 

Typiskt för engelskan är att den utan någon formell förändring 
kan bilda ett verb av ett substantiv (adj., adv. el. vilken ordklass 
som helst), beroende på försvinnandet av de ändelser, som skilja 
verb från substantiv. Då ändeisen -en föll i medelengelskan, blevo 



de verb, som avletts av substantiv, fullständigt lika dessa substan
tiv: fe. horsian > me. horsen > to horse. Därmed voro förutsätt
ningarna givna, för att även substantiv, som icke hade ett dylikt 
verb vid sin sida, skulle kunna användas som verb. Detta blev 
vanligt fr.o.m. 1400-talet. Naturligtvis ha även sammansatta sub
stantiv kommit att användas på detta sätt, men de synas ej vara 
alltför vanliga. Av det 20-tal, som Jespersen anför må nämnas som 
ex. cockfight, daydream, peacock, stagewhisper, week-end.7 

De retrograda avledningarna äro vanligen bildade till nominal-
komposita på -er eller -ing, t.ex. housekeep (1842) : housekeeper 
(c. 1440), housekeeping (1552), stundom till prêt, part., t.ex. sun
burn (1530), horrorstrike (1811). De äldsta ex. äro enligt Jespersen 
(i not 7 anfört arbete, s. 166): backbite (c. 1300), partake (1500-
talet), soothsay, cony catch (Shakespeare). Jespersen anför ett 40-
tal verb av detta slag.8 

Jespersen uppger, att nybildade verb av ordtypen vanligen böjas 
svagt men nämner själv ett par undantag: hamstring kan böjas 
antingen starkt eller svagt; av hunger strike är formen hunger
struck belagd (a.a., s. 104). Frågan är svårbedömd, eftersom ver
ben äro sällsynta och beläggen ur litteraturen få, särskilt i imper-
fekt; de förekomma mest i pres. samt i inf. och part., sålunda i 
nominalformerna, där ju en förbindelse med substantivisk förled 
väcker mindre anstöt. Vad prêt. part. beträffar, tyckas under 
1500- och 1600-talen de svaga formerna överväga. Backbite är vis
serligen vacklande, men conycatch är belagt bara i svag form: 
Conny-catch't (1600).9 Å andra sidan kunna ur det nyare språket 
anföras horror-struck (1857), typewritten (1887). Att imperfekt-
formerna äro sällsynta, kan tyda på att de medvetet undvikas.10 

c) tyska. Redan i fht. förekomma verb av ordtypen, tydligtvis 
avledda av sammansatta nomina, men typen är aldrig särskilt 
produktiv. Som ex. kunna anföras: 

7 Jespersen, A modern English grammar. Part VI, s. 102 f.; Koziol, Hand
buch der englischen Wortbildungslehre, § §  618 f., 625, 182. 

8 Jfr även Koziol, a.a., §§  178—180, 606—611. 
9 NED, art. partake: »As a direct formation, a vb part-take, would have 

been against Eng. idiom. In 16—17 c., the feeling of connexion with take, vb, 
was so weak, that the pa. t. and pple were often partaked.» 

10 Det saknas dock inte helt ex. på stark böjning. Se t.ex. NED, art. hand
shake: »We handshook and 'candlestuck' as somebody said, and went to bed.» 



fht. herebërgon: heribërga, f. 
» râtslagôn: mht. râtslac, m. 
» halsslagôn: halsslac, m. 
» hantslagôn: hantslac, m. 
» râtfrâgôn: râtfrâga, f. 
» salmsangôn: salmsang, m. 

mht. brantschatzen: brantschaz, m. 
» hanthaben: hanthabe, f. 

nht. brandmarken: Brandmark, т . ,  п., Brandmarke, f.11 

I nht. ha givetvis nybildningar skett men tämligen sparsamt. 
Curme räknar upp ett 60-tal, som anges vara de vanligaste; av 
dem bortfalla dock några, som ej äro denominativa.12 Om avledda 
verb av denna typ gäller att de böjas svagt, även om ex. på stark 
böjning ej saknas: radebricht (A. Gryphius, Platen), ratschlägt 
(Goethe), ratschlug (Luther).13 Anslutningen till grundordet är i 
regel så intim som möjligt; till detta fogas helt enkelt den nödvän
diga verbändeisen, t.ex. feuerwerk-en, ohrfeige-n, windbeutel-n, 
wirtschaft-en. Även när grundordets efterled lätt kunde associeras 
med ett verb, tillgripes sålunda denna avledning: Holbergs Kande-
st0ber t.ex. gav upphov till Kannegiesser, varav avleddes kanne-
giessern; jfr däremot motsvarande svenska verb karinstöpa, retro
grad bildning till kannstöpare. 

I det nyare språket ha utbildats ett slags sammanskrivningar, 
som väl knappast böra räknas till ordtypen. Det är förbindelser av 
verb med ett ackusativobjekt i förleden, t.ex. achtgebeny haushal
ten, stattfinden9 teilnehmen, för vilka samma regler gälla som för 
sammansättningar med ab, an, auf, aus, bei, ein, mit, nach, ob, 
vor, zu. Man har i tysk ordbildningslära kallat dem Zusammen
schreibungen eller Zusammenrückungen. Behaghel beskriver ord
förbindelser av detta slag på följande sätt: »Eine ganz lose Art der 
Zusammensetzung, eine blosse Zusammenrückung, entsteht, wenn 
Wörter, die im Satze häufig nebeneinander stehen, zur Einheit 
zusammengesetzt werden, ohne dass bei der Vereinigung eine Ver
änderung eintritt, sei es in der Beziehung der Teile untereinander, 

I I  Efter W. Wilmanns, Deutsche Grammatik, Zweite Abteilung, § 92. 
12 Paul, Deutsche Grammatik IV 39 ff.;  G. Curme, A Grammar of the Ger

man Language, s. 342 f. 
13 Paul, a.a., I l l  § 185, anm. 6, § 14 anm. 2; Dens., Prinzipien der Sprach

geschichte5, s. 248. 



sei es in ihrem Verhältnis zu den benachbarten Teilen der Rede. 
So tritt das Zeitwort mit seinen Bestimmungen zusammen: teil
nehmen, gutheissen, aufstehen.»14 Dylika förbindelser stå otvivel
aktigt på gränsen till sammansättning, om de ej rent av borde be
traktas som komposita, vilken åsikt Brugmann hävdat.15 Enligt 
Pauls mening representera de »eine Zwitterstufe zwischen Kompo
situm und syntaktischem Gefüge.»16 Frågan saknar omedelbart 
intresse i detta sammanhang, även om det bör påpekas, att ur en 
ordförbindelse av detta slag i enstaka fall en sammansättning i 
traditionell mening synes kunna uppstå. Så t.ex. förmodar Paul, 
att lobsingen är en Zusammenrückung (av ack-obj. med verbet), 
varvid dock analogien till det redan mht. lobesanc kan ha med
verkat.17 Wahrsagen, som dock sannolikt rönt inflytande från 
weissagen, behandlas ännu under 1700-talet ofta som en skiljbar 
sammansättning men redan under 1400-talet som en oskiljbar lik
som nu. Glückwünschen kan vara avlett av Glückwunsch (efter 
analogi Wunsch: wünschen) men har troligen uppkommit ur ord-
fogningen (einem) Glück wünschen.18 

Även verklig komposition av verb med substantiviska förleder 
förekommer i nht., men i ringa omfattning. Det synes vanligen 
vara helt tillfälliga verb, som av en författare nyskapats för ett 
visst behov, ofta i poesi. I undantagsfall äro de belagda hos flera 
författare; det kan då vara så, att nyskapelsen ifråga lever vidare 
en tid på grund av upphovsmannens auktoritet. Goethe t.ex. har 
skapat ordet nasführen, »driva med ngn»: »Ein Mägdelein nas
führet dich», Faust 3535, Urfaust 1227. Det synes vara en fullt 
självständig nybildning, som utgår från uttrycket einen an der 
Nase führen. (An der Nase ziehen, Fausts första monolog.) Paul, 
Deutsches Wörterbuch 369, art. Nase, tillfogar: »wohl von dem 
Nasering, mit Hilfe dessen man Pferde und Bären leitet.» De driv
krafter, som varit verksamma vid verbets tillkomst, torde vara 

14 Behaghel, Die deutsche Sprache, s. 396. 
15 К. Brugmann, Über das Wesen der sogenannten Wortzusammensetzung, 

s. 359 ff .  
16 Paul, Prinzipien, s. 34. 
17 Numera behandlas det i pres. och imper, som ett »kontaktkompositum» 

(du lobsingst; lobsinge), i part. och inf. som ett »distanskompositum» (lob
gesungen, lobzusingen). 

18 Paul, Deutsche Grammatik V 40 f. Jfr även Sütterlin, Die deutsche Spra
che der Gegenwart5, s. 169. 



hänsynen till versschemats krav och kanske i än högre grad lusten 
hos en stor språkkonstnär att skapa ett nytt, målande ord, som är 
en smula chockerande genom sin djärvhet men likväl fullt klart 
till sin betydelse. Efter Goethe har nasführen brukats även av 
andra författare.19 

Paul anför i Deutsche Grammatik V 42 förutom nasführen föl
jande i skönlitteraturen anträffade verb, vilka han betraktar som 
verkliga sammansättningar: kopfbrechen, kopfnicken, köpf schüt
teln, lobjauchzen, lobpsalmen, lobreden, lustfeiern, seitblicken, 
siegjauchzen, siegprangen. Emellertid kan tvekan råda, om alla av 
de nämnda äro fullt självständiga; ett eller annat kunde vara ana-
logibildat. Det antagandet ligger nära till hands, att verben med 
lob som förled kommit till i anslutning till lobsingen. Jfr lobprei
sen, som Paul själv håller för att vara efterbildat lob singen, a.a., 
s. 40. Även beträffande uppkomsten a v  kopfnicken o c h  köpf schüt
teln synes man böra vara tveksam. Det är nämligen icke osanno
likt, att sammansättning först skett i nominalformerna, varefter de 
finita formerna bildats i analogi med dessa. Det nyss anförda kopf
nicken, belagt i imperfekt, kan ha sin utgångspunkt i den substan
ti verade infiniti ven (»unter knixen, beugungen, kopfnicken», 
Goethe 28, 45) eller i pres. part., som Grimm, Deutsches Wörter
buch uppger vara brukligt. Även kopfschütteln (»aber weise und 
erfahrene Männer kopfschüttelten», Arndt, Geist der Zeit, s. 341) 
kan återgå på den substantiverade infinitiven. Det av Paul anförda 
belägget från Arndt lyder i fortsättningen: »und dies kopfschütteln 
machte vielen guten bange» (Grimm). Pres. part. är emellertid 
också här tänkbart som utgångspunkt. Campe saknar verbet och 
anför bara pres. part. som »niedrig». — Även om sålunda i vissa 
fall kan betvivlas, att verklig komposition föreligger, äro dock 
några av de verb, som Paul anför, troligen fullt självständiga 
sammansättningar. 

Jämte det redan påpekade faktum att verb av detta slag äro 
mycket få, föga använda och som det synes uteslutande belagda 
i det poetiska språket, är det iögonenfallande, att dylik komposi
tion med substantiv nästan genomgående sker med svaga verb. 
Kopfbrechen är belagt endast i inf., där ju verbets starka form 
inte kommer till uttryck. (Det av Paul diskuterade Wettlaufen är 

19 Paul Fischer, Goethe-Wortschatz, s. 452. 



enligt Duden nu bara »lös sammansättning»: ich laufe wett, wett
gelaufen.) 

Sammanfattande kan om ordtypens förekomst i tyskan sägas, 
att flertalet verb äro avledda av sammansatta nomina. Därjämte 
förekomma verb, som tillkommit genom Zusammenrückung, s.k. 
lösa sammansättningar, vilka i några fall utvecklats till fasta. En 
tredje typ företrädes av de fåtaliga självständiga, verkliga sam
mansättningar, som sporadiskt uppträda i nht. skönlitteratur. Vid 
sidan av huvudtypen stå en del verb, som bildats genom analogi. 

Till sist några ord om Wilmanns' framställning av ordtypen i 
Deutsche Grammatik 2 § 93. Han gör gällande (i försiktiga, ibland 
dunkla ordalag), att självständiga komposita eller »Zusammen
bildungen» skulle ha förekommit inte bara i nht. utan även i fht. 
och mht. Följande verb nämnas: nht. lobpreisen, lustwandeln, 
schwänz-, schweifwedeln, willfahren, mht. hônlachen, radebre
chen, de nu försvunna mht. luginstrâfen, nôtzogen, zagelweiben, 
kanske även vingerzeigen, vidare fht. halswërfôn, muotbrëchôn, 
mht. hoveliegen, vëderlësen, winkelsëhen och kanske fht. wint-
wërfan. I dessa ord har, säger Wilmanns, en närmare bestämning 
smält samman med verbet, och verbet har, alldeles som de av
ledda, svag form: halswërfôn, muotbrëchôn; dock saknas inte ex. 
på självständiga förbindelser med starka verb. 

Vilka betingelserna för en dylik sammansättning varit, anges 
icke, ej heller hur denna skett. Den term, som Wilmanns alterna
tivt brukar, Zusammenbildung, synes dock ge en fingervisning 
därom. Han använder nämligen eljest denna term för att beteckna 
syntetiska sammansättningar, såsom Ehebrecher, Hofhaltung, 
Freilassung9 breitspurig9 vilka äro varken avledningar av samman
satta ord eller omedelbara sammansättningar, ty efterleden existe
rar antingen icke som självständigt ord eller har en annan bety
delse, än sammansättningen kräver. De nämnda orden äro bildade 
till ordförbindelserna Ehe brechen9 Hof halten, frei lassen, breite 
Spur (a.a., § 2: 1). Wilmanns menar uppenbarligen, att alldeles 
som Ehebrecher bildats till Ehe brechen genom sammansmältning 
av bestämning + verbstam + suffix, skulle t.ex. halswërfôn ha bil
dats till hals wërfan genom sammansmältning av hals + wërf + ôn. 

Wilmanns' åsikt synes ej sannolik; den tycks ej heller ha beak
tats i arbeten om tysk ordbildning. Paralleller till ett dylikt bild-
ningssätt för verb saknas så vitt bekant. 



Granskar man de verb, som Wilmanns anför, så finner man, att 
flertalet kan förklaras utan tillgripande av hans hypotes: lob
preisen är som nyss nämnts, troligen bildat i anslutning till lob-
singen; lustwandeln torde utgå från Lustwandel, båda skapade av 
Zesen (Paul, a.a., s. 40) ; schwänz-, schweifwedeln äro möjligen 
bildade till den substantiverade infinitiven; willfahren kan vara 
en Zusammenrückung av mht. willen våren eller denominativt av 
Willfart9 vartill först bildades willfahrten, vilket uppfattades som 
ett imperfektum, varför willfahren tillkom (Paul, a.a., s. 40; van 
Dam, Handbuch der deutschen Sprache, Bd 2, s. 335) ; hohnlachen 
förekommer egentligen bara i inf. och pres. part. (Paul, a.st.) ; 
radebrechen uppfattas numera allmänt som avledning av *Rade
breche (van Dam, a.st., Sütterlin, a.a., s. 169, Paul, Deutsches 
Wörterbuch, s. 403) ; mht. lugenstrâfen kan ha som grundord 
lugenstrâfen n. (se Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch) ; 
nôtzogen kan utgå från nôtzoc m. eller nôtzoge f., liksom vinger
zeigen från vingerzeic m. eller vingerzeige f.; även vëderlësen är 
troligen denominativt (flera utgångspunkter äro möjliga; se Lexer, 
a.a.). Vad de övriga av Wilmanns anförda verben beträffar, för 
vilka grundord ej nu kunna uppvisas, får man ej draga slutsatser 
ex silentio. Nominalsammansättningen ifråga kan ha blivit obruk
lig och försvunnit utan att efterlämna spår. 



Ordregister. 

Här upptagas endast de fornnordiska verb, som anföras i avhandlingen. I de 
fall då hänvisning sker till flera ställen, markeras med kursiv den sida, där ordet 
ifråga utförligare behandlats. 

Fun.: 

âlborinn 25 
angrmœÔast 57 
ankvista 32 
arffallinn 84 
arfleiÖa 86, 230, 232 
arftekinn 24 
auknefna 57 
bannfoera 153, 223, 227, 

232 
bannsetja 86, 153, 218, 223, 

227, 231 f., 237 
bannsyngja 153 f., 241 
beinbrjóta 40 f., 71 f., 203, 

228, 241 
blôÔlâtinn 80, 216 
blundskaka 31 п. 9 
bly|)ekja 40, 55 
bóksetja 88, 228 
boÖlagÖr 25 
brjóstfesta 60, 233 
bœn bifast 32 f. 
bœnheyra 88, 218, 223 f., 

228 
daghj)inga 180 f., 218 
dómdraga 88 f., 228 
dómleggja 89, 228 
eiôfœra 89, 221, 223 f., 231 
eiöstafa 57 
eitrblandinn 111, 216 
eitrherÖr 25 
faÖmlagast 51, 233 
faÖmleggjast 72, 228 

farsselast 48 f .  
féflettr 25 
fényta 1A6, 219 f., 223 
fingrhpggvinn 26 
finnvitka 50 
fletgenginn 111 
flóttreka 89, 228, 231, 241 
fôrnfœra 138 f., 208, 211, 

227, 230, 233 f., 237 
fótfara 137, 241 
fótgangandi 24 
fóthpggva 72, 241 
fótstokkaSr 24 
fottroÖa 12, 39, 72, 223 f., 

227, 233, 241 
friöbenda 55 
friÖhelga 60, 67 f., 154 
friÖleggja 154, 228 
friÖmaelast 58, 221 
froskhleypa 205, 223, 228 
fpruneyta 50, 234 
gaumgaefa 51, 68, 70, 213, 

234 
gjaflauna 90, 211 
groÖrsetja 90, 224, 227 
grundvalla 52 
guÖlasta 12, 139, 211, 223, 

227, 230, 234, 237 
gullbóka 154, 223 f .  
gullleggja 90, 154 
hâbora 40, 56 
hagnyta 169 f. 
hagraeÖa 52 

hagsnua 170, 228 
haldkvsemast 49, 234 
halsfaöma 165, 224, 234 
halsfanga 72 f., 224 
halsfeÖma 165, 228 
halsfengja 73 
halshçggva 12, 72, 73 ff., 

218, 221, 223, 227, 241 
halsljósta 90, 227 
halsspenna 165 f., 227 
hamskiptast 139, 211, 224 
handabanda 52 
handdreginn 25 
handfenginn 25, 113, 216 
handfesta 166 f., 227, 237 
handgenginn 113, 216 
handhoggva 12, 90 f .  
handkroekjast 58 
handleggja 76 
handnuminn 25 
handrœna 76, 228 
handsala 39, 52, 68, 76 
handsama 12 
handselja 40, 76, 223 
handstyrkja 52 
handtaka »lova» 76, 219, 

223 
handtaka »gripa» 12, 91, 

223 f.  
handvega 167, 228 
handvaetta 167, 223, 227 
haugfoerör 25 
haugsettr 25 



heiÖlaunaÖr 24 
heiöveröa 49, 68, 233 f. 
heimsœkja 31 
heitstrengja 139, 212, 234 
herbergja 31 n. 9 
herfanga 41, 77, 228 
herfenginn 167 
herklaeÖast 40, 58 f., 68 
herleiöa 167, 227 
liernuminn 25, 77, 167 
hernaema 77, 167, 224 
hertaka 91, 223, 227, 241 
hervaeÖa 59 
hjartfesta 155 f., 227 f .  
hlutdeila 146 f. 
hlutskipta 92, 224, 227 
holhpggvinn 24, 122 
hryggspenna 56 
huöstrokinn 25 
huöstrykja 92 f., 218, 220, 

227 
huÖJ)aktr 25 
hugbleyöast 61 
hugdeila 33 
hugdirfa 59, 234 
hugfesta 12, 61, 156 
hugleggja 93 f., 228 
hugleiÖa 12, 33, 139, 223, 

227 
hugleysast 49 
hugrenna 41, 139, 212, 228 
hugsykja 49 
hseldrepa 147, 227 f., 233 
haettleggja 94, 228, 234 
hpfuösyndgast 40, 52 
ilsporna 198 ff., 223, 228 
jarösettr 25, 122 
jårnbita 50 
kaffoerÖr 25 
kaupmanga 154, 228 
kaupslaga 181, 218 
knébeygjast 94, 228 
knéfalla 38, 77, 219, 223, 

227, 241 
knésetja 94 f., 223, 230 
kollvarpa 31 

kostgaefa 53, 68, 70 
krossfesta 12, 95 ff., 218, 

223, 227 
kvennkenna 97 
kynfcera 97, 228, 233 
landflaema 97, 231 
lastmaelandi 24 
leiöfoera 156, 228 
leiÖrétta 140 f., 223 f., 227, 

230, 237 
leigselja 97, 219, 221, 227 f .  
letrsetja 98, 228 
liösinna 46, 59, 68 
liflåtinn 26 
limsettr 24 
litverpast 147 f., 241 
lundlagit 25 
lpgbinda 170, 219, 228, 241 
logbjoÖa 13, 78, 218, 241 
lpgdcemdr 25 
lpgfâ 170, 228 
lpgfesta »ge laga kraft» 

13, 61 
logfesta »fridlysa» 98, 221, 

223 
logleiÖa 98 
lograena 78 
logskila 78 
lpgtaka 13, 98, 227, 241 f. 
logverja 98 f., 218 
lpgvinna 170, 218, 228 
mâltryggt 25 
manntaldr 25 
matbüa 99,219,223,227,241 
matgera 141, 219, 227 
matgipta 53, 68, 234 
meineiÖa 53, 58 
meingera 41, 141, 212, 224, 

234 
meinlseta 53, 68 
meinmaela 59 
meinyrÖa 60 
moldskeyta 99, 217, 219, 

221, 228 
mótmarka 55 
mülbenda 56 

miilbinda 99, 228, 241 
munnsetja 100, 228 
nafngipta 53 
nafnkendr 25 
nâttsettr 25 
nattsaeta 141 
nauÖbeygja 175 
nauöoka 175 
nauÖpindr 25 
nauÖstaddr 84 
nauösynja 53, 233 
oddfylkja 100, 228 
orÖfleygja 79 f .  227 f. 
oröfleyta 61 
orÖroett 25 
pantsetja 100, 218, 228 
râbenda 56 
räÖfréttast 155, 227 
raÖleggja 101, 155, 212, 

219, 221 
råÖspella 79, 228 
rannsaka 53 ff., 68 
råntaka 101, 219, 224, 228 
rótfesta 62, 68 
rótsetja 102 
saktekinn 26 
silfrsleginn 129 
skammfyllast 62, 234 
skammfcerÖr 26 
skaprauna 55 
skattgilda 49, 68 
skattyröast 31 n. 9 
skauttoga 102 
skilkvångast 102 
skjaldbrikja 50 
skógfarandi 24 
skólemja 205, 228 * 
skrâsetja 102, 221, 223 
skrmleggja 102 f., 218 
skrmsettr 26 
skriptbera 103, 234, 241 
skuldbinda 103, 234, 241 
skuldfesta 62 f., 68, 221 
skuldgefa 103, 234, 241 f .  
skuldskeyta 103 f., 221, 

223 f .  



sorgmœÔast 63 
spânbrjôta ï104, 228, 241 f .  
staöfesta 13, 63 f., 68 
staÖnefna 176 f .  
staÖräÖa 177 
staÖtekinn 24 
stafnkasta 79, 228 
stafnleggja 79 f., 228 
stefsettr 26 
stólsettr 26 
svinbeygja 200 f f .  
svmfylktr 24 
svirbeyggja 104, 201, 228 
takset ja  104, 218 
târfella 85, 141 f., 212, 234 
tiglsettr 24 
trubundinn 26 
trufesta 155, 224, 228 
trulofa 187, 224, 227, 218 
J)ingbera 105, 230 
t>ingtaka 80 
{MÓfstolinn 223 
{)râhalda 31 
uvinsaela sik 50 
väÖvirkja 55 
vanddreginn 26 
vâpnsœkja 105 
varÖveita 105 ff., 212 f., 

221, 223 f., 227 
vâryrkja 56 f .  
vatnfasta 57 
vâttborinn 26 
veömaela 60, 68 
veÖsetja 107, 218, 221, 223 
véfengja 31 n. 9 
verÖ skylda 64 
viggyrÖla 51 
vigskarÖa 51 
vigaesa 51 
vinsœlast 50, 68 
aettleiSa 12, 107 f., 219, 221, 

223 

F sv.: 

adhersla 80, 213 
arftakin 84 

arzs tala 33 f .  
bakbinda 31, 108, 220, 225, 

231 f., 241 
bakbita 31 
bakdanta 31 
bakmäla 31 
baktala 31 
baktuska 31 
bakvita 31 
banlyster 86 
bansätia 87 f., 218, 225 
barklöpa 109, 225 
benbrutin 72, 203 f .  
benbäria 202 ff., 221, 225, 

228 
blodhlata 80, 213 f., 225 
boföra 85, 142 f. 
botradha 109 f., 214, 225, 

234 
buskhasa 65 
butnfrysa 85, 110, 227 
byborin 83 
bystungin 83 
bönhöra 88, 214, 218 
daghj>inga 180 f., 218, 225 
diurbitin 83 
domföra 110, 221, 225 
erslaghin 83, 129 
eterblanda 110 f. 
famntaka 80 f., 241 
flatfara 111, 225 
fotfylghia 46 f., 225 
fotganga 137 
fotgangande 47 n. 7 
fridhsama 31 
fri{)sökia 111 
fänyta 146, 219 ff., 225, 

227 
garj>bära III ,  228, 241 
giäldgälda 112 
glödhheta 66, 69 
golfläggia 27, 112, 227 
gorundadher 86 
grundläggia 112, 227 
gulboin 83, 222 
gullagdher 222 

gästbudhin 136, 222 
gästkomin 84, 222 
hadhveta 158 ff., 225 f., 

234 
halsdragha 157 n. 4, 228 
halshugga 73 ff., 218, 221, 

237, 241 
halssla 81, 141 
halsörghia 156 f., 228 
handfa 113 f., 241 
handganga 113, 241 
handgripa 34 
handklappa 168, 228 
handsla 81, 241 
handtaka »lova» 76 f., 219, 

225, 227 
handtakinn »gripen» 91, 

216 
handvardha 35 
hardragha 113 ff., 225 f., 

241 
harmäggia 117, 225, 228, 

232 
hedherhalda 117, 234 
hedherveta 159 ff., 214, 

225, 234 
hedhervirdha 66, 234 
hiärtstinga 117 f., 227, 241 
hovuf)tionda 66, 68 
hudhflängia 157, 237 
hudhsla 158, 220, 227 
hnj)stryka 92 f., 218, 220 

f., 225, 241 
hughfallas 118, 225, 241 
hughsvala 44, 118 ff., 220, 

225 f., 237 
hulhuggin 122 
hulstinga 121 f., 225, 241 
härbärgha 31 n. 9 
härfangin 77 
härklädha 58 f., 69, 180 
härtakin 91, 217 
högöra 144, 214, 227 
iordhaskipta 39, 66 
iordhföra 122, 225, 234 
iordhsatter 25 



iärnbränna 122, 228 
iärnsla 122 f. 
kalkslaghin 24 
kastla^a 123, 228 
kastläggia 123, 225 
kinhästa 65, 244 
kinpusta 66, 69, 244 
kirkiogangin 84 
klostergivin 83 
knäböghia 185 f., 227 
knäfalla 77, 219, 225, 241 
korsfästa 43, 95 ff., 218, 

225 
korsky ssa IM, 214 
kostvärdha 123 
kostväria 123 ff., 220, 225, 

234 
kostvärna 123 
köpgöra 27, 158, 214, 228 
köpslagha 181, 218, 225, 

244 
köpslå 27, 181, 241, 244 
laghbinda 171, 219, 241 
laghbiu^a 171, 218, 221, 

241 
laghböta 171, 221 
laghdöma 171, 221 
laghf angin 171 
laghfarin 171 
laghfylder 171 
laghf ylghia 172 
laghf älder 171 
laghf äster 171 
laghgangin 171 
laghgiordher 171 
laghgipter 171 
laghgöra 172 
laghhulpin 171 
laghhätya 172 
laghhäfta 172 
laghkalla{)er 171 
laghklanda 172, 221 
laghkomin 171 
laghkräfia 172, 220 
laghkära 173, 228 
laghlysa 173 

laghmäla 173 
laghsatter 171 
laghsighia 173, 221 
laghskikkadher 171 
laghskilder 171 
laghskipta 173, 221 
laghstanda 173 
laghstämder 86 
laghstämna 173 
laghsurin 171 
laghsökia 174, 220 
laghtakin 171 
laghvara 174 
laghvinna 174, 218, 221, 

241 
laghväria 17b, 218 
laghj)inga 65, 69, 221 
landganga 144, 228, 241 
landstigha 27, 44, 84 f., 

125, 225, 241 
landsökia 26 f., 158, 225 
lantaka 125 
lastföra 162 f., 225 
leghofäster 126 
leghoganga 85, 125 
legholata 125, 241 
leghostadder 126 
leghosälia 97, 126, 219, 221 
lij) täppa 27 f .  
lifaktogha 31 
limdraghin 26 
limlästadher 86 
lofgiva 126, 220, 227, 232, 

234 
lutskipter 92 
madhkätas 126, 225, 227 
maktgiva 127, 228, 241 
malmsla 127, 228 
matbiärgha 145, 227 
matboa 99, 219, 225, 227 
matgöra 141, 215, 219, 227 
matredha 127, 225 
mensväria 27, 182 ff., 220, 

225, 241 
muldsköta 99, 217, 219, 

221, 227 

nämdfälder 83 
nödhbinda 175 f., 241 
nödhdragha 176, 228 
nödhdriva 176, 225, 227, 

241 
nödhstadder 83 
nödhvräka 176 
ordhkasta 81, 227 
panthava 138 
pantsälia 100 f., 218, 225 f. 
radhfragha 184 
radhläggia 101, 219, 221 
radhspyria 127, 215, 225 
raläggia 128 
ransaka 53 f f . ,  68 f .  
rantaka 101, 219, 241 
ringsliunga sik 128 
rotfasta 62 
sakfälla 128 
saksökiande 24 
silfboin 129 
silfsla 128 f., 227 
skambränna 178, 225, 288 
skamklädder 178 
skamskapa 178 
skamstäkter 178 
skaptfara 129 
skaptföra 129 
skatläggia 129, 225, 228 
skrinläggia 103, 218, 225, 

229 

skötläggia 129, 228, 234 
sorghgripin 83 
sotdöia 148, 241 
speskära 184 f., 220, 241, 

244 
stadfästa 64, 69 
stadhhughsa 177, 228 
stadhthänkia 777, 228 
stenläggia 130, 220, 227 
stradöia 148 f., 220, 225, 

241 
strandsatter 83 
stuposla 85, 130, 225 f .  
svintäppa 130, 221, 225 



taksätia 104, 218, 220 f., 
225 

trolova 187 ff., 218, 225, 
237 

[>i{)borin 84 
J)inglysa 130, 220 f., 230 
J)iufstolin 83, 223 
J>rälbäria 131, 220 f., 227 
thrälbundin 84 
valdfästa 131, 228 
valdföra 131 f., 220 f., 225 
valdgiva 132, 241 
valdgästa 44, 145 
valdtaka 86, 132, 220 f., 

225, 241 
var{)veta 105, 221, 225 
vaxläggia 133, 228 
vaxstrykia 133, 228 
vinläggia 179, 215 
vädhfalla 82, 228, 241 
väj)sätia 107, 218, 225 f., 

229 
väghlejm 133, 225, 227 
värdhgäva 65 
värdhskylda 64 
ällebrutin 83 
atleta  107, 219, 221, 225 f 
ödheläggia 31, 133 
öghlysa 66 ff., 216 

F da.: 
arfkobae 82 
bagbindae 109, 220 

bannforae 153, 226 
bannsatter 88 
benbruten 72 
benhugget 203 
brungaerjjae 134 f .  
bundefrossen 110, 216 
baelbaeriae 135 f .  
bonhorae 88, 218 
dagtingae 180 f., 218 
flaetforae 136, 221, 226 
gulfaestae 136 
gulvlagt 216 
gaestaebiudae 136 
halshugg® 73 ff., 218, 226 
hudhflaengae 157 
hudhsla 158, 220 
hudhstrygae 93, 218, 226 
husvalae 118 ff., 220, 226 
hulstungin 216 
haertakin 91, 217 
korsfaestse 95 ff. ,  218, 226 
kostvaergae 123, 220 
kobslagae 181, 218 
laghbiuthae 174, 218, 221 
laghkraevae 174, 220 
laghs0kae 174, 220 
laghvinnae 174, 218, 221 
laghvaergae 174, 218 
lovgivae 126, 220 
markaedet 126, 216 
mensvaergae 182, 220 
pantsaettae 101, 218 
ransagnae 67, 69 

ransagae 53, 69 
rantakin 101, 217 
rebdraghae 137 
rodfaestae 62 
skrinlaeggae 103, 218, 226 
solbaerghaes 82 f., 226 
speskaerae 184, 220 
stadhfaestae 64, 69 
stenlaeggae 130, 220 
strado 148 f., 220 
takforse 163 f., 221, 226 
taksaettae 105, 218, 221, 226 
thingliusae 130 f., 220 f., 

226 
thiufstolin 223 
torgkobae 83, 226 
trolovse 187, 218, 226 
traelbaeriae 131, 220 
valdforae 132, 220 
voldbrytae 168 
voldtagae 132, 220 
vaethkobae 164 
vaethskotae 137 
vaethsaettae 107, 218 

Fgutn.: 
lagfeldr 174 
laggier tr 174 
laggiptr 174 
lagkauptr 174 
lagry})ia 174 
ransaka 53, 69 
J)ingfyra 137 
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