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Sammandrag 

I den här uppsatsen undersöks uppkomsten och utvecklingen av den obestämda artikeln einn i 

fornisländsk litteratur från 1200- till 1400-talet. Undersökningen sker utifrån analysen av den 

tidigare forskningen samt Bernd Heines (1997) och Paul J. Hoppers & Elizabeth Traugotts 

grammatikaliseringsmodell (2003) av einn:s funktioner (från räkneord till obestämd artikel). 

Modellen kontextualiseras i mina undersökningsresultat av fyra isländska släktsagor, Íslendinga 

sögur. 

    Undersökningens resultat visar tydligt att det inte finns någon obligatorisk användning av 

obestämd artikel i Íslendinga sögur under den nämnda tidsperioden. Det som kan påpekas är dock 

att ordet einn bär på en viss potential att utvecklas till obestämd artikel. Denna potential räcker ändå 

inte för att en egen inhemsk isländsk obestämd artikel ska kunna uppstå. Det blir tydligt när man 

betraktar de få fall jag utrett. I dessa fall framträder nämligen en viss grad av främmande påverkan 

vad gäller einn:s användningsområden. 

 

 

 

 

Nyckelord: einn, grammatikalisering, Íslendinga sögur, isländska släktsagor, obestämd artikel 
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1 Inledning 

Denna uppsats handlar om uppkomsten och utvecklingen av den obestämda artikeln i fornisländsk 

litteratur mellan 1200- och 1400-talet. 

    Vid en jämförelse mellan olika germanska språk kan man lägga märke till att den obestämda 

artikeln saknas i modern isländska. Detta motiverade mig att undersöka denna företeelse 

noggrannare. Efter en litteraturgranskning fick jag reda på att så inte alltid hade varit fallet; den 

obestämda artikeln fanns nämligen, visserligen förhållandevis outvecklad i sin användning, under 

den äldre nyisländska perioden. Dock beskrivs den obestämda artikeln under denna period som ett 

resultat av utländsk påverkan. Under den språkpuristiska fasens höjdpunkt (1800-talet) försvann den 

obestämda artikeln ur bruk, antagligen eftersom den ansågs återspegla dansk påverkan. Detta har 

fått mig att vilja analysera den obestämda artikelns situation under den fornisländska perioden 

närmare. Åsikterna kring obestämd artikel i tidigare forskning kunde inte ha varit mer olika: från att 

den var icke-existerande (Leijström 1934 s. 4), till antagandet att artikeln existerade under den 

fornisländska perioden (Bandle 1956 s. 330 f.). Somliga menade att artikeln som existerade i 

fornisländskan bara var en tidig form (Iversen 1972 s. 125) av den moderna obestämda artikeln, 

som i de västra europeiska språken blev regelbundet genomförd först efter 1000-talet (Leijström 

1934 s. 169). 

    För att kunna bidra med en lösning till detta problem har jag bestämt mig för att undersöka den 

obestämda artikeln från grunden. I min undersökning utgår jag från en grammatikaliseringsprocess 

från räkneordet einn till obestämd artikel. Undersökningen är begränsad till de isländska 

släktsagorna (Íslendinga sögur). Denna genre har valts eftersom den anses vara mindre påverkad av 

främmande inflytande än exempelvis riddarsagor (Leijström 1934 s. 85). Om det fanns någon form 

av obestämd artikel under den fornisländska perioden borde man alltså kunna hitta den och dess 

utveckling i den här genren. För att undersöka materialet kommer jag att använda mig av en 

konkordans över en nyisländsk utgåva av släktsagorna, Íslendinga sögur og þættir (1998). Med 

hjälp av denna konkordans ska jag utreda samtliga för undersökningen relevanta exempel på einn. 

 

1.1 Syfte 

Målet med denna uppsats är att spåra den obestämda artikelns utvecklingshistoria i Íslendinga sögur 

från 1200- till 1400-talet. Detta ska ske genom en kontrastiv analys, där jag jämför mina resultat 

med framför allt Leijström 1934 samt vissa andra forskare. På detta sätt vill jag kombinera eller 

sortera ut olika åsikter bland forskarna och så bidra till forskningen om den obestämda artikeln i 

fornisländsk litteratur. Genom beskrivningen av explicita exempel i fornisländska från denna period 

vill jag fästa uppmärksamheten vid en möjlig grammatikaliseringsprocess från räkneordet einn till 
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en möjlig etablerad obestämd artikel. Detta ska genomföras med hjälp av Paul J. Hoppers & 

Elizabeth Traugotts grammatikaliseringsmodell från 2003 samt Bernd Heines five-stage 

grammaticalization-modell från 1997, se formel (2) avsnitt 2. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Den här uppsatsen är indelad i sju avsnitt. Efter en kort inledning kommer jag att ge 

bakgrundsinformation som är viktig för uppsatsens undersökning. Därpå följer en beskrivning av 

den tidigare forskningslitteraturen. Där lägger jag särskild vikt på presentationen av Gunnar 

Leijströms bok från 1934 Om obestämda artikeln: ett bidrag till nordisk språkhistoria. 

    Efter det presenterar jag metoden samt materialet som jag kommer att använda för 

undersökningen. Materialet täcker perioden från 1200- till 1400-talet och innefattar Egils saga 

Skalla-Grímssonar, Finnboga saga ramma, Flóamanna saga och Fljótsdæla saga. Efter metod- och 

materialbeskrivning ägnar jag mig åt materialundersökningen. I undersökningen analyseras exempel 

med einn som har indefinit betydelse eller en obestämd artikel funktion, varpå jag ger en resumé av 

analysen. I anslutningen härtill följer diskussionen av det vunna resultatet. Slutligen ger jag några 

avslutande tankar om mitt resultat och forskningen om den obestämda artikeln i fornisländskan. 

 

 

2 Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras all information som ligger bakom föreliggande studie. I första hand ska 

jag ge en sammanfattning av artiklarnas uppkomst och utveckling. Denna framställning slutar med 

konstaterandet att språkliga förändringar å ena sidan påverkar grammatiken medan å andra sidan en 

grammatikaliseringsprocess ligger bakom de språkliga förändringarna. Med denna insikt kommer 

jag att övergå till Hoppers & Traugotts (2003) grammatikaliseringsprocess, som jag kortfattat 

definierar och förklarar innan jag applicerar den på den obestämda artikelns utveckling. 

    För att beskriva artikelns utveckling mer detaljerat använder jag mig av Heines femstegsmodell 

från 1997. Denna modell beskrivs också och blir därefter integrerad i kontexten. I samband med 

stycket om grammatikaliseringsprocessen finns också ett avsnitt som behandlar språkbruk. I detta 

avsnitt visas även på att artikelns utveckling var en långvarig och långsam process. Här kommer jag 

också att presentera ett schema över denna utvecklingsprocess. 

    Därpå följer en sorts sammanfattande avsnitt som framställer det språkhistoriska perspektivet på 

grammatikaliseringsprocessen och framför allt på Heines femstegsmodell. Kapitlet avslutas med en 

framställning av den obestämda artikelns användning samt en utblick mot min undersökning. 
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2.1 Historien bakom artiklarna 

Artiklar som nuförtiden påträffas i alla språk i Västeuropa (Herslund 2012 s. 341) får man inte ta för 

givna. En blick på språkhistorien visar att det varken fanns bestämd eller obestämd artikel i den 

indoeuropeiska språkfamiljen för tvåtusen år sedan (Heine & Kuteva 2006 s. 99). Inom denna 

språkfamilj är det endast den klassiska grekiskan som utgör ett undantag eftersom detta språk 

relativt tidigt utvecklade en bestämd artikel. Betraktar man däremot den germanska språkfamiljen 

som står i centrum för denna undersökning eftersom fornisländska räknas hit, kan det fastställas att 

artiklarna är väldig unga i denna språkfamilj; de kan inte rekonstrueras till protogermanskan (Heine 

& Kuteva 2006 s. 99). För de nordiska språken, en undergrupp till den germanska språkfamiljen, 

representerar artiklar den yngsta ordklassen som dyker upp först efter runperioden (Falk & Torp 

1900 s. 60). I artikelns utveckling märks också att den var avancerad i sådana språk som ”are 

known to have had a long history of contact with article languages such German, Italian, or Greek 

[...]” (Heine & Kuteva 2006 s. 138). 

    Forskare som Bernd Heine och Tania Kuteva antar att språkkontakt spelade en avgörande och 

viktig roll för artiklarnas uppkomst och utveckling (Heine & Kuteva 2006 s. 97). Framför allt 

folkvandringen som ägde rum under slutet av antiken och början av medeltiden, anses vara en 

katalysator för denna utveckling (Heine & Kuteva 2006 s. 100). Med denna hypotes menas dock här 

inte bara språkkontakter som uppstod mellan olika folkgrupper p.g.a. vandringar, utan också 

litterära kontakter. Den exakta utvecklingsprocessen som ligger bakom artiklarnas utveckling är 

dock fortfarande oklar (Heine & Kuteva 2006 s. 106). Det enda som kan sägas är att ”the evolution 

of articles is on the one hand a straightforward, unidirectional process;
1
 on the other hand, it is also 

a complex one” (Heine & Kuteva 2006 s. 106). Språkkontakt i vilken form den än sker leder till 

språkliga förändringar. Detta för att nya ord kommer in i ett språk och att redan existerande ord 

därmed kan få nya betydelser och användningsformer. Språkliga förändringar, vilka kan uppstå 

inom språket, kallas för grammatikaliseringsprocesser. Denna process har skett för både den 

bestämda artikeln, som utvecklades ur ett demonstrativt pronomen (Herslund 2012 s. 341), och för 

den obestämda artikel, som utvecklades ur ett räkneord (Heine 1997 s. 71). 

    I de följande avsnitten ska jag beskriva grammatikaliseringsprocessen i allmänhet och i synnerhet 

den obestämda artikeln. Därpå följer en presentation av Heines grammatikaliseringsmodell av den 

obestämda artikelns utveckling som baserar sig på Hoppers & Traugotts 

grammatikaliseringsprocess. 

 

 

                                                             
1 Med unidirectional avses att ”lexemes become grammatical, and that grammatical ones do not normally become 

lexical” (Traugott 2003 s. 627). 
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2.2 Grammatikaliseringsprocessen 

Termen grammatikalisering myntades i början av 1900-talet av fransmannen Antoine Meillet 

(Hopper & Traugott 2003 s. 19) och avser en antingen synkron eller diakron process (Brinton & 

Traugott 2005 s. 22) där ”lexemes or lexical items become grammatical” (Traugott 2003 s. 624). 

Grammatikaliseringen markerar alltså övergången från ett lexikalt till ett grammatiskt ord. 

Övergången till ett grammatiskt ord får man föreställa sig som en kontinuerlig process som 

resulterar i uppkomsten av ett funktionellt ord: en preposition, ett pronomen, en konjunktion, en 

artikel med flera. Enligt Hopper & Traugott kan grammatikaliseringsprocessen framställas på 

följande sätt: 

 

(1) content item   grammatical word   clitic   inflectional affix
2
 

 

Det råder inget tvivel om att grammatikaliseringen är en konstant process, eftersom samtliga språk 

befinner sig i en permanent förändringsprocess (Traugott 2003 s. 630 f.), som påverkas såväl inre 

såsom yttre inflytanden som långsamt tränger sig in i språken och till slut blir normativa. Sådana 

inflytanden utgör bland annat startskotten för grammatikaliseringen. 

    Ett exempel som kan användas för att beskriva Hopper & Traugotts grammatikaliseringsprocess 

(1) är den efterställda bestämda artikeln -inn, som förekommer i fornisländskan. Denna artikel har 

sitt ursprung i ”det påpek[ande] pron[omenet] hinn” (Hanssen m.fl. 1975 s. 136). Det här är också 

ett bra exempel för att förtydliga hur ord som genomgått grammatikaliseringsprocessen förlorat sin 

ursprungliga betydelse, eller rättare sagt hur deras betydelse blir försvagad. Medan hinn är ett 

självständigt ord och har utpekande betydelse är -inn endast en enklitisk form i vilken den före detta 

betydelsen kan anas. En liknande grammatikaliseringsprocess gäller också för den obestämda 

artikeln. 

    Anders Stendahl nämner grammatikaliseringsprocessen i sin bok Användningen av ʼenʼ som 

indefinit artikel i fornsvenskan (2013). Där skildrar han hur artiklarnas utveckling beror på en 

omedveten process som följer ”en speciell logik” (s. 31). Den obestämda artikelns ursprung hittas 

nämligen i räkneordet en (Heine 1997 s. 71) och är följaktligen en försvagad grammatikaliserad 

form av detta (Torp & Alf 1900 s. 60). Den obestämda artikelns utveckling är en företeelse som är 

likadan i alla germanska språk, och kan beskrivas med hjälp av Bernd Heines femstegsmodell 

(Heine 1997 s. 71 f.): 

 

 

                                                             
2
 D.v.s. ʼlexikalt ord > grammtiskt ord > klitiserat morfem > böjningsaffixʼ (se Hopper & Traugott 2003s. 7). 
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(2) Steg I: The numeral stage, ʼräkneordetʼ 

Steg II: The presentative marker stage, ʼpresentationsmarkörʼ 

Steg III: The specific indefinite marker stage, ʼmarkör för specifik referensʼ 

Steg IV: The non-specific indefinite marker stage, ʼmarkör för icke-specifik referensʼ 

Steg V: The generalized article stage, ʼden generaliserade artikelnʼ 

 

Stendahl förklarar Heines modell igenom att presentera en liten text som illustrerar varje steg i 

modellen. För att kunna förklara utvecklingen kommer jag att citera hans text i följande:
3
 

 

 Steg I: Ø Flicka stod och studerade Ø bläsand. Hon hoppades dock få se Ø skedand, som 

hon aldrig sett förut. Hon hade endast sett en andart tidigare. Hon kände Ø stor glädje. 

Plötsligt flög Ø grågäss förbi. 

 

I det här exemplet, som markerar the numeral stage, markeras bara den kvantifierbara delen en 

andart. Alla andra fall där ett en kunde stå har inte någon kvantifierande betydelse.  

 

 Steg II: En Flicka stod och studerade Ø bläsand. Hon hoppades dock få se Ø skedand, som 

hon aldrig sett förut. Hon hade endast sett en andart tidigare. Hon kände Ø stor glädje. 

Plötsligt flög Ø grågäss förbi. 

 

När steg II är nått börjar markeringen av substantiv i nominalfraser. Det betyder att vissa individer 

som nämns för första gången och som spelar en roll för händelsen markeras. 

 

 Steg III: En Flicka stod och studerade en bläsand. Hon hoppades dock få se Ø skedand, som 

hon aldrig sett förut. Hon hade endast sett en andart tidigare. Hon kände Ø stor glädje. 

Plötsligt flög Ø grågäss förbi. 

 

I steg III skedde övergången till semantiskt refererande nominalfraser. Det betyder till sådana där 

talaren antar att åhöraren inte känner referenten. 

 

 Steg IV: En Flicka stod och studerade en bläsand. Hon hoppades dock få se en skedand, 

som hon aldrig sett förut. Hon hade endast sett en andart tidigare. Hon kände Ø stor glädje. 

Plötsligt flög Ø grågäss förbi. 

 

                                                             
3
 Stendahl 2013 s. 35 ff. Fetstil vid artikellöshet och artikelanvändning är infogade. 
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Under steg IV sprider sig en:s användning till icke-semantiskt refererande nominalfraser. Det vill 

säga till deltagare som är båda okända för talaren och åhöraren (Heine 1997 s. 73). Här borde jag 

anmärka att användningen av ordet nominalfraser i steg II–IV syftar på singulara nominalfraser och 

inte på plurala. 

 

 Steg V: En Flicka stod och studerade en bläsand. Hon hoppades dock få se en skedand, som 

hon aldrig sett förut. Hon hade endast sett en andart tidigare. Hon kände en stor glädje. 

Plötsligt flög en grågäss förbi. 

 

Med steg V övergår användningen till och med på plurala nominalfraser, en grågäss,
4
 och 

dividuativa, d.v.s. icke-räknebara ord. Men det finns naturligtvis också undantag, alltså 

konstruktioner som trots genomfört steg V är artikellösa, till exempel He is Swiss (Heine 1997 s. 

73). 

    I Heines femstegsmodell (2) urskiljer man Hoppers & Traugotts grammatikaliseringsformel (1). 

Modellen visar en språklig förändring med utgångspunkt i räkneordet en (lexikalt ord), som genom 

stark och flitig användning försvagas och slutligen blir nästan betydelselös i form av en artikel. Det 

som Heine avser med denna femstegsmodell är att ännu mer än Hoppers & Traugotts 

grammatikaliseringsformel förtydliggöra att grammatikaliseringsprocessen ”involves a large 

number of small, contextually defined extentions” (Heine 1997 s. 71), se exempeltexten ovan. 

    Utvecklingsprocessen, vilken återges med Heines modell och Hopper & Traugotts formel, var en 

långvarig och inte en abrupt process (Hopper & Traugott 2003 s. 16). Detta beror på att de nya 

konstruktionerna först måste komma in i språket och bli använda av några av dess talare, innan de 

kan breda ut sig och utvecklas. Därför är det inte omöjligt att tänka sig språkstadier där två 

användningsformer (en yngre och en äldre) existerade sida vid sida (Hopper & Traugott 2003 s. 16). 

Hopper & Traugott skapade till och med en egen formel för denna företeelse:           (s. 

49). Denna formel presenterar en stark förenkling av den obestämda artikelns utvecklingsprocess 

och kan inte göra anspråk på att återge hela den komplexa processen bakom den obestämda 

artikelns utveckling, ändå kan formeln användas för att ge en enkel överblick över den obestämda 

artikelns genombrott:
5
 

 

                        

   
  

                  

                     
 

                     

                  
 

                     

   
 

 

                                                             
4
 Stendahl påpekar själv att detta exempel är lite problematiskt ur det svenska perspektivet eftersom ordet som skulle 

användas borde vara några. Användningen av en tjänar bara till förklaringen. 
5
 Variation av Stendahls modell (s. 33). 
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Detta exempel visar utvecklingen från artikellöshet (A) till bruk av artikel (B). Denna utveckling 

sker i två steg (se mitten av formel (3)). Det första steget uppvisar en flitig användning av den 

artikellösa formen medan varianten med artikel tränger in i språket. I steg två trängde 

artikelvarianten genom i språket så att varianten med artikeln nu är den mest använda medan den 

artikellösa formen lever kvar i en betydlig lägre frekvens, innan den försvinner. 

    Utvecklingen som beskrivs i formel (3) kan återges med en s-kurva. S-kurvan används bland 

språkforskare för att ge en synkron och diakron beskrivning av ordens utveckling respektive 

användning från deras uppkomst till deras slutliga genombrott i språket. Den hela 

utvecklingsprocessen liknas vid ett S (Pettersson 2005 s. 13). Först är det nämligen svårt för 

användningen att tränga igenom i språket. När detta väl har skett växer användningen så 

småningom mer och mer (se steg två i formel (3)). Användningen ökar snabbt medan den 

”ursprungliga” användningen minskar (se steg tre i formel (3)). I slutet av utvecklingsprocessen står 

så en kontinuerlig användning av obestämd artikel. 

    Sammanfattningsvis kan det sägas att den obestämda artikeln är ett resultat av räkneordet einn:s 

grammatikalisering. Med tanken på Heines modell får man dock inte ta för givet, att samtliga språk 

har nått steg V (the generalized article stage). Artikelns utveckling kan stanna på vilket steg som 

helst sedan räkneordets stadium lämnats. T.o.m. idag finns det ett stort antal språk i västra Europa 

som inte har nått steg V, exempelvis tyska (Heine 1997 s. 73) och svenska (Nivre 2002 s. 32). Båda 

språken är representanter för steg IV (the non-specific indefinite marker stage). Däremot har en del 

romanska språk, som franska och spanska, nått steg V. I bl.a. dessa språk används den obestämda 

artikeln även för plurala nominalfraser och dividuativa, se t.ex.: des sucres, ʼsockerʼ (Herslund 2012 

tabell 6) och un día venían unos hombres [...], ʼen dag kom några mänʼ (Heine 1997 s. 73).
6
 

 

2.3 Användning av obestämd artikel 

Med Heines modell har jag visat hur den obestämda artikeln samt dess betydelsemöjligheters 

utveckling har sett ut. Med Talmy Givóns (1981) ord kan det sägas att ”[t]he numeral ʼoneʼ is 

uniquely fitting to perform such a complex, contradictory task” (s. 52). 

    De olika steg, som beskrivs i modellen, beskriver de olika användningsmöjligheter som en 

ackumulerat genom tidens gång. Men den typiska användningen är att ”introducera nominalfraser 

som antas vara nya eller okända för mottagaren, [...]” (Brandtler & Delsing 2010 s. 20), och den är, 

enligt Stendahl (2013), redan avgörande för att man ska kunna tala om en tidig form av obestämd 

artikel (s. 35). Michael Herslund (2012) påpekar i detta sammanhang att övergången från the 

specific indefinite marker stage till the non-specific indefinite marker stage är ett ännu tydligare 

                                                             
6
 Båda exemplen är svåra att överföra till svenska, eftersom svenskan inte har nått steget där den obestämda artikeln 

används med plurala nominalfraser. 
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tecken på den obestämda artikeln eftersom antalet inte längre avses utan substantivets tillstånd, och 

det utgör den obestämda artikeln (s. 342). I Herslunds argumentation blir det tydligt att den 

obestämda artikeln ska lösas från räkneordsbetydelsen, antagligen för att få den ”rena” obestämda 

betydelsen. 

    Jag är enig med Stendahl att en som presentationsmarkör i fornsvenskan får ses som tidig 

obestämd artikel. En annan sak, vilken är avgörande för den genomförda obestämda artikeln, är 

dess regelbundenhet i indefinita nominalfraser. Bara enstaka exempel avviker från dess 

regelbundenhet, som Han är läkare. 

 

2.4 Användningen av fornisländskt einn 

I den fornisländska tidsperioden under (1200–1400-talen) ser man en allmänt ökad användning av 

einn (Eiríkur Rögnvaldsson m.fl. 2012 tabell 2). Trots att einn:s användning ökar från 0,77 per 1000 

ord (1200-talet) till 1,27 (1400-talet) är ordets användning försvinnande liten jämfört med 

genomsnittet under tiden 1500–1800 (Eiríkur Rögnvaldsson m.fl. 2012 tabell 3). 

   Det fornisländska einn kan ses som kvantor (Haugen 2006 s. 268), eftersom einn har ”utpeikande 

funksjon (’ein eller annan’, ’ein viss’) eller teljande funksjon (’ein, ikkje to’)” (Haugen 2006 s. 

268). Einn kan alltså användas ungefär på samma sätt som i det fastlandsskandinaviska en. Citatet 

visar också, att einn bär på potentialen att bli obestämd artikel, vilket blir särskilt tydligt i 

formuleringar såsom en viss, som motsvarar the presentative marker stage. I motsats till den 

moderna obestämda artikeln i de fastlandsskandinaviska språken används fornisländskt einn inte 

regelbundet framför obestämda substantiv. För fornisländsk tid finns dessutom inte några fasta 

regler som förklarar einn:s användning. 

 

 

3 Tidigare forskning 

Föreliggande kapitel ägnas åt den forskningslitteratur som behandlar den obestämda artikelns 

utveckling under den fornisländska perioden. Här bör det anmärkas att den obestämda artikeln i 

fornisländskan inte är särskilt välbeskriven. Detta faktum blir tydligt när man betraktar 

litteraturutbudet. Som huvudkälla kan nämnas Gunnar Leijströms bok Om obestämda artikeln: ett 

bidrag till nordisk språkhistoria från 1934. Denna bok är den enda som beskriver artikelns 

uppkomst och utveckling under den fornisländska perioden. Leijströms bok har också tjänat som en 

av huvudkällorna för denna studie. Men för att få några andra synvinklar, har jag bestämt mig att 

jämföra Leijströms resultat med dem som finns i olika fornnordiska grammatikor. Dessa 
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grammatikböcker ger dock bara upplysning om einn:s användning och inte om dess diakrona 

utveckling. 

    Det som nu ska presenteras i det här kapitlet är en beskrivning av Leijströms forskning. Med 

utgångspunkt i den obestämda artikelns historiska utveckling inom isländskan kommer jag att 

illustrera och problematisera Leijströms åsikter om den obestämda artikelns utveckling i 

fornisländsk litteratur. Om så är möjligt använder jag grammatikaliseringsprocessen för att visa på 

artikelns utveckling. Detta sker i så fall med särskild hänsyn till Heines femstegsmodell. Kapitlet 

kommer att avslutas med en skildring av de andra författarna samt en jämförelse av deras åsikter 

med Leijströms, samt en sammanfattning av de olika åsikter som rör artikelns uppkomst och 

utveckling. 

 

3.1 Den obestämda artikeln i modern isländska 

Den obestämda artikelns situation i modern isländska skiljer sig från andra germanska språk i 

frågan om den obestämda arikelns användning. I modern isländska finns nämligen inte den 

obestämda artikeln (Bandle 2005 s. 1268) som är så typisk för germanska språk. Ordet einn, som 

motsvarar fastlandsskandinaviska en, har alltid antingen räkneordsbetydelse eller indefinit 

betydelse. Vilken betydelsen som används är beroende på ordföljden: einn maður betyder en man 

(räkneordbetydelse), medan maður einn betyder någon man (indefinit betydelse) (Bandle 1956 s. 

330).
7
 I det andra exemplet är einn utbytbart mot indefinitpronomenen einhverr eller nokkurr. Ur 

einn:s nutida användning framgår att modern isländskan inte har någon obestämd artikel i egentlig 

mening. Men så har inte alltid varit fallet: riktar man blicken mot den isländska språkhistorien, så 

ser man att einn kunde användas som obestämd artikel i äldre nyisländska. 

    Denna användning uppstod i skriftspråket under reformationstiden, alltså fr.o.m. mitten av 1500-

talet, och berodde på danskt och tyskt språkinflytande (Leijström 1934 s. 71). I detta skede påträffas 

einn som obestämd artikel framför allt i religiös litteratur, exempelvis i evangelieböckerna: ”þu ert 

einn Iude enn eg em ein samuersk kona”,
8
 ʼdu är en jude och jag är en samaritisk kvinnaʼ (Joh. 4.9). 

Einn i obestämd artikel funktion användes till viss grad fram till 1800-talet (Bandle 2005 s. 1268). 

Därefter påträffas framförställt einn mindre och mindre i skriftspråket. Anledningen till detta var 

den språkpuristiska perioden som på Island nådde sin höjdpunkt under 1800-talet och hade som mål 

att rensa det isländska språket från utländsk språkpåverkan. Denna nyuppståndna språkpurism som 

proklamerades bl.a. av tidningen Fjölnir (1835–1844), bidrog signifikant till einn:s försvinnande 

som en obestämd artikel ur skriftspråket under 1800-talet (Leijström 1934 s. 71). 

                                                             
7
 Användningen av ordföljden substantiv + einn i betydelsen ’någon X’ etc. fanns redan i fornisländskan men stärktes 

och standardiserades under den isländska språkvården under 1800-talet, för att ha en motpol mot danskans en + 

substantiv (Jónas Kristjánsson 2009 s. 199). 
8
 Citat tagits från Málið á Nýja testamenti Odds Gottskálkssonar (Jón Helgason 1929 s. 116). 
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Den här radikala processen kan ses som både positiv och negativ. I alla fall blir en sak tydlig 

beträffande einn:s användning i detta språkskede: einn:s nya betydelse och funktion som obestämd 

artikel har aldrig trängt ned i allmogespråket. Den slutsats som kan dras av denna iakttagelse är att 

einn:s användning som obestämd artikel inte är någon ”arkaism härrörande från bruket i den 

klassiska fornisländskan” (Leijström 1934 s. 72). Denna observation från den isländska 

språkhistorien är avgörande om man försöker beskriva einn:s användning under fornisländsk tid. 

    Tanken att einn inte användes som obestämd artikel under den fornisländska perioden är 

utmärkande för Leijströms bok. Den bakomliggande idén är att det finns en inhemsk nordisk 

användning av räkneordet einn i indefinit betydelse, men inte som obestämd artikel.
9
 Denna 

indefinita användning skiljer sig från den ”moderna”, fastlandsskandinaviska användningen, där en 

är obestämd artikel. Användningsformen har antagligen sina rötter i språkkontakt med medeltidens 

och senmedeltidens tyska. Medan de fastlandsskandinaviska språken utvecklade en indefinit artikel 

baserad på tyska blev det äldre förhållandet bevarat på Island. Anledningen till detta var framför allt 

Islands geografiska läge och det faktum att det inte fanns någon stor stadskultur som i de andra 

skandinaviska länderna (Leijström 1934 s. 171). Dessa två användningsformer som existerade sida 

vid sida, kategoriserar Leijström i det äldre (inhemska) och yngre (utländska) stadiet. För att 

identifiera till vilket stadium det fornisländska einn hör jämför Leijström einn:s användning i 

modern isländska med bruket i de moderna fastlandsskandinaviska språken. Uppträdande skillnader 

tillhör rimligtvis det äldre stadiet. Nedan ska jag presentera en sammanställning av einn:s 

användningsmöjligheter under det äldre och yngre stadiet.
10

 

 

(4) Einn med indefinit betydelse (äldre stadiet): 

1. används i nominalfraser där en viss ännu okänd individ introduceras 

2. används i predikativ och jämförelsesatser, där en sortframhävande förstärkning 

föreligger: ”ek em iarl einn”
11

 (Leijström 1934 s. 79) 

3. används i nominalfraser som uttrycker icke-specifik referens, under förutsättningen att 

referenten kan föreställas som existerande: ”ger grǫf eina”
12

 (Leijström 1934 s. 90) 

 

Användningen av einn i det äldre stadiet är optionell (jfr. Stendahl 2013 s. 60), d.v.s einn inte är 

obligatoriskt genomfört i varje enstaka fall, där ordet skulle kunna brukas. Men Leijström påpekar 

                                                             
9
 Likadana iakttagelser gjordes också för de övriga germanska språken. Det kan enligt Leijström nog betraktas som en 

gammal företeelse, men i samma andetag får man inte bortse från att den inhemska nordiska indefinitbetydelsen 

påverkades av obestämd artikel i samtida europeiska språk (Leijström 1934 s. 90 f). 
10 Sammanställningen baserar sig på Stendahls sammanfattning av einn:s funktioner enligt Leijström och karakteriserar 

det äldre och yngre stadiet (2013 s. 60). 
11

 Översättning: ʼjag är bara en jarlʼ. 
12

 Översättning: ʼgör en gropʼ. 
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också att t.o.m. einn av inhemskt ursprung möjligtvis blev påverkat av den obestämda artikeln i 

samtida europeiska språk (Leijström 1934 s. 91). Om det är sant är det svårt att bevisa eftersom det 

då krävs något som en ”protoform” av inhemskt indefinit einn, någon sådan har dock inte hittats. 

Men i fall detta sker måste den användas för vidare forskning. 

 

(5) Einn med obestämd artikel betydelse (yngre stadiet): 

1. används där en viss för mottagaren ännu okänd individ introduceras 

2. används i predikativ och jämförelsesatser utan att sortframhävande förstärkning 

föreligger: ”hann var einn illgerðamaðr”
13

 (Leijström 1934 s. 182) 

3. används i nominalfraser som uttrycker semantisk icke-referens 

 

I det yngre stadiet däremot är användningen av einn regelbunden (jfr. Stendahl 2013 s. 60). 

    Jämför man det äldre med det yngre stadiet blir det tydligt att det yngre stadiet är det äldre 

stadiets vidareutveckling. Denna observation överensstämmer med Leijströms antagande att den 

indefinita betydelsen av räkneordet är en gammal företeelse (Leijström 1934 s. 147). Den ”rena” 

inhemska användningen av den indefinita betydelsen ser man följaktligen i hög grad endast i den 

fornisländska genren Íslendinga sögur, eftersom dessa sagor jämfört med de inhemska 

riddarsagorna, fornaldarsagor och den religiösa litteraturen inte uppvisar så mycket ”främmande 

inflytande beträffande stil och ordförråd” (Leijström 1934 s. 85). Däremot representerar de från 

franskan och tyskan under 1200-talet översatta riddarsagorna ett sorts mellanstadium. Einn används 

i dessa sagor nämligen i predikativ och jämförelsesatser där ingen förstärkande betydelse föreligger 

samt i semantiskt refererande nominalfraser (steg III). Enligt Leijström är användningsfrekvensen 

dock inte tillräckligt hög för att man ska kunna betrakta einn i dessa sagor som en modern obestämd 

artikel. 

    Följer man Leijströms beskrivning av einn väntar ett intressant resultat. Det fornisländska 

räkneordet einn genomgick nämligen en utvecklingsprocess från ren räkneordsbetydelse till 

indefinit betydelse. Men denna användning av räkneordet med indefinit betydelse blev inte 

regelbundet genomförd. Dessutom finns det enligt Leijström inget tecken på att utvecklingen, under 

den fornisländska perioden, fortsatte mot en modern obestämd artikel (s. 4). Christian Westergård-

Nielsen (1946) går ännu längre med sitt påstående att ”[d]isse anvendelser [obestämd artikel] af 

numeralet einn skyldes delvis indflydelse fra ty[sk] og østnordisk (da[nsk]), hvor tilsvarande brug er 

almindelig” (1946 s. 58). Detta innebär att Westergård-Nielsen ser einn:s användning som obestämd 

artikel som inlånad från danskan och tyskan under 1600-talet. 

                                                             
13

 Översättning: ʼhan var en gärningsmanʼ. I jämförelese med ʼjag är bara en jarlʼ blir betonings- och betydelseskillnad 

tydlig. 
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Som en del av sin metod har Leijström intervjuat islänningar beträffande einn:s användning i 

utvalda exempel (Leijström 1934 s. 73). Detta är, vilket Leijström själv är medveten om, 

problematiskt, eftersom personernas svar kan vara bestämda i förväg, och det helt omedvetet. Här 

avser jag en intuitiv bedömning på grundval av informanternas språkkänsla, eftersom einn + 

substantiv har en viss negativ bismak därför att det kan betraktas som motsvarighet till danskans en 

+ substantiv vilket ansågs inte vara inhemskt och motarbetades sedan av den isländska språkvården 

under 1800-talet (Jónas Kristjánsson 2009 s. 199). 

    Följaktligen kan einn i vissa sammanhang av informanterna betraktas som inte god isländska, 

eftersom de inte är medvetna om att det tidigare fanns en inhemsk användning av einn som 

särskilde sig från den nyisländska (Leijström 1934 s. 73 f.). Dessutom kan uttryckssätten i 

fornisländskan verka främmande för det nutida isländska språkbruket. Det kan leda till att hela 

konstruktionen ställs i diskussionens centrum istället för enbart ordet einn (Leijström 1934 s. 74). 

Leijström anmärker vidare att en i främmande litteratur beläst och vittberest islänning kan ha tappat 

sin språkkänsla och därför uppfatta einn som obestämd artikel (s. 74). Trots allt menar sig Leijström 

kunna tyda islänningarnas utsagor beträffande einn i fornisländskan. Detta antagande baserar han på 

sina fleråriga språkstudier, som gör det möjligt att undvika felkällor (s. 74). 

    Problemet med informanterna, vilket har beskrivits här ovan, måste man acceptera med tanke på 

den dåtida forskningsuppfattning som skiljer sig från nutidens. Därför är det viktigt att vara 

försiktig i samband med informanternas svar. 

 

3.2 Utveckling av räkneordets indefinita betydelse 

Efter att Leijströms undersökningsmetod har problematiserats och einn:s användningssituation 

beskrivits ska jag nu ägna mig åt att presentera övergången från räkneordet einn till einn med 

indefinit betydelse. 

    Inom forskningen råder konsensus om att den indefinita betydelsen härrör från den partitiva, som 

utvecklats ur räkneordet
14

 (se bl.a. Leijström 1934 s. 127, Terner 1922 s. 32, Behaghel 1923 s. 415 

samt Brunot 1900 s. 97).
15

 Medan räkneordet har en exakt betydelse: ”En fågel i handen är bättre än 

tio i skogen” (Terner 1922 s. 31), innebär partitiv att en enhet ur en serie betraktas för sig själv, 

alltså i motsats till en annan. Ett klassiskt exempel på en partitivkonstruktion är Caesars ”Gallia est 

omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum 

lingua Celtae, nostra Galli appellantur” (Caesar I, 1.1 [s. 6]), ʼGallien i sin helhet är delat i tre delar, 

varav belgarna bebo den ena, akvitanerna den andra och gallerna, som de på vårt språk kallas 

                                                             
14 Förutom denna utveckling kan man, enligt Leijström, spåra en ursprunglig partitivbetydelse i räkneordet. Se till 

exempel ”Þá suarar einn heimamaðr Arnkels”, ʼdå svarar en av Arnkels mänʼ (Eyrbyggia saga, k. 19.23; Leijström 1934 

s. 128). 
15

 Terner, Behaghel, Brunot citeras enligt Leijström 1934 s.127. 
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kelterna som de på sitt eget språk nämnas, den tredjeʼ.
16

 I det här fallet riktas blicken mot en viss 

folkgrupp (Belgae, Aquitani, Celtae respektive Galli) och inte längre bara på ett antal som det görs 

om unam har ren räkneordsbetydelse. Övergången till indefinit betydelse blir tydlig i exempel där 

ett antal avtar, en serie begränsas (Terner 1922 s. 32). Föreligger inte längre en sådan serie och ett 

ord i stället står ensamt i denna funktion, kommer föreställningen om en viss individ att bli 

försvagad, då har man en otvetydig indefinit användning av einn i betydelsen någon, man (Terner 

1922 s. 32). Uppmärksamheten i sådana konstruktioner ligger nu på sorten (se exemplet nedan) och 

inte längre på en viss individ. Leijström ger ett exempel på en sådan konstruktion, den trettonde 

strofen ur eddadikten Hymiskviða (s. 128): 

 

Sundr stǫkk súla fyr sión iǫtuns,  För jättens blickar brast då stolpen 

en afr [sic] áðr í tuau áss brotnaði; bjälken bräcktes och bröts i tu, 

stukku átta, en einn af þeim,  en enda kittel, då åtta brusto, 

huerr harðsleginn, heill af þolli.  en hårdhamrad, höll dock och hel föll från bjälken.
17

 

 

Denna användning av einn i en eddadikt kan ses som ett indicium på att einn har en latent möjlighet 

att få indefinit betydelse. I den här strofen är det inte längre närmare bestämt vilken av de åtta 

kittlarna som förblir hel (Leijström 1934 s. 128). Efter att den sortframhävande betydelsen 

etablerats uppkom den andra användningsmöjligheten, som presenterades i formel (4). 

 

3.3 Leijström i relation till grammatikaliseringsprocessen 

Utvecklingsprocessen till den indefinita betydelsen, vilken Leijström skildrar och vilken jag har 

skisserat i grova drag, motsvarar Hoppers och Traugotts grammatikaliseringsprocess, där ett 

lexikaliskt ord (räkneord) övergår till ett grammatiskt (indefinitmarkör). Einn:s övergång till 

indefinitmarkör verkar ändå inte vara helt genomförd, för den indefinita användningen blev inte 

regelbundet genomförd i det äldre stadiet (Stendahl 2013 s. 60). Trots det kan Heines modell vara 

användbar för att betrakta grammatikaliseringsprocessen noggrannare. Enligt Leijströms 

beskrivning hade den inhemska indefinitanvändningen följande funktioner: 

 

(6) 1. Att introducera en viss för mottagaren ännu okänd individ 

 2. Att presentera refererande nominalfraser 

3. Att uttrycka icke-specifik referens, referenten kan föreställas som existerande 

                                                             
16

 C. Julius Caesar: Om det galliska kriget. Översättning från latinet (1920 s. 5). 
17

 Översättning av Axel Åkerblom (1920 s. 106), sista delen av strof 12 och början av strof 13. 
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I formel (6) framgår att einn med indefinit betydelse har nått steg IV i Heines modell. Det betyder 

att einn under denna period besatt totalt fyra olika funktioner: the presentative marker, the specific 

indefinite marker, och the non specific indefinite marker. Därmed tyder allt på att einn uppfyllde 

alla kriterier för att vara obestämd artikel, eftersom också många av dagens språk, som tyska (Heine 

1997 s. 73), enbart har nått steg IV. Men som nämnts ovan (avsnitt 3.2) var alla funktioner 

optionella. Under tidens lopp uppstod alltså aldrig något språkligt krav på att använda einn 

regelbundet. Följaktligen kan einn till syvende och sist inte betraktas som en modern obestämd 

artikel. 

    Trots detta borde man fundera på om einn med indefinit betydelses funktioner kan ha bidragit till 

den obestämda artikelns utveckling, eftersom det är ett faktum att den obestämda artikeln existerade 

i den senare äldre nyisländskan. För att bilda sig en uppfattning i frågan, kan man jämföra 

Leijströms utsagor med andra författares uppfattningar, särskilt sådana som återfinns i 

grammatikböckerna, för att se om det finns något i forskningen som kan antyda någonting om hur 

den obestämda artikeln utvecklades i fornisländskan. 

 

3.4 Leijström och den vetenskapliga världen 

Som nämnts i början av kapitel 3, är den tillgängliga informationen om den obestämda artikeln 

under fornisländsk tid torftig. Vid sida av Leijströms bok existerar enstaka framställningar i olika 

grammatikböcker, men de kunde inte bedöma einn mer olika. Under litteraturstudiens gång 

upptäckte jag relativt snabbt att det fanns tre olika uppfattningar om einn som obestämd artikel. För 

att kunna presentera de olika uppfattningarna på ett lättfattligt sätt kommer jag att beskriva 

uppfattningarna var och en för sig. 

 

(7) Einn används inte som obestämd artikel 

Till denna grupp räknas författare som Leijström (1934) och Westergård-Nielsen (1946). 

Ingen av dem tycker sig se en utveckling till einn som obestämd artikel. Medan Leijström 

förklarar att det fornisländska einn – i motsats till i de andra västeuropeiska språken – inte 

har hunnit ta steget från räkneord med indefinit betydelse till obestämd artikel (s. 4), påpekar 

Westergård-Nielsen att einn:s användning som obestämd artikel är en företeelse, som 

lånades in från danskan och tyskan under 1600-talet (s. 58). 

 

(8) Tidig form av obestämd artikel 

Till den här gruppen räknas författare som Ragnvald Iversen (1972), Marius Nygaard 

(1906/17), Hjalmar Falk & Alf Torp (1900) samt Eskil Hanssen, Else Mundal & Kåre 
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Skadberg (1975). De flesta nämnda författarna nöjer sig med att säga ”[u]bestemt artikkel i 

moderne mening har det eldre norrøne mål ikke” (Hanssen m.fl. 1975 s. 136) och dylikt. 

Som exempel anförs vanligtvis fraser som ”maðr er nefndr Emundr”, ʼen man är nämnd 

Emundrʼ (Iversen 1972 s. 125). Ett undantag från den argumentationen är Nygaard, som 

påstår “[a]t einn er paa overgang til ubest. art. sees navnlig der hvor det staar foran 

subst[antiv]“ (Nygaard 1917 s. 8). Dessutom påpekar han att einn i motsats till den 

obestämda artikeln i de fastlandsskandinaviska språken inte är allmänt brukligt, vilket bl.a. 

beror på einn:s utbytbarhet mot einhverr och nǫkkur (Nygaard 1906 s. 28). 

 

(9) Einn används som obestämd artikel 

Oskar Bandle (1956) företräder åsikten att einn användes som obestämd artikel under den 

fornisländska perioden (s. 330 f.). Detsamma anser Odd Einar Haugen (2006) och Einar 

Haugen (1976). Haugen (2006) visar att einn:s potential kan utvecklas till den obestämda 

artikeln (s. 268) och Haugen (1976) påpekar i detta sammanhang att den obestämda artikeln 

hade sin uppkomst under 1300-talet (s. 299). Dock blev denna användning ändå inte bruklig. 

Vid c:a 1450 står ungefär 10 procent av substantiven med obestämd artikel,
18

 men det 

handlar bara om texter med medellågtysk påverkan (Haugen 1976 s. 299 f.). 

 

I sammanställningen blir de olika uppfattningarna tämligen tydliga. Trots dessa stundtals stora 

skillnader mellan forskarna finns det vissa punkter som man är överens om. En sådan punkt är att 

fornisländska inte utvecklade den obestämda artikeln före gammalnorskan. Iversen går in lite 

tydligare på det och visar att den gammalnorska versionen av Þiðreks saga har obestämd artikel, 

medan den motsvarande fornisländska versionen saknar obestämd artikel (s. 125). Dessutom är alla 

eniga om att einn – oavsett om det handlar om en obestämd artikel eller ett räkneord med indefinit 

betydelse – inte blev obligatoriskt. 

    Det som jag vill tydliggöra med denna beskrivning är att forskningen om den obestämda artikeln 

är relativt översiktlig. Trots översiktligheten är forskarna oense om einn:s användning som 

obestämd artikel. I de följande kapitlen kommer jag att undersöka och diskutera om einn med 

indefinit betydelse utvecklades till obestämd artikel eller om den obestämda artikeln blev inlånad. 

Resultatet ska sedan bidra till förståelsen av einn:s användning och utveckling. 

 

 

 

                                                             
18

 Haugen (1976) specificerar inte närmare vilket korpus som använts. 
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4 Metod och material 

I de föregående kapitlen presenterades och problematiserades bakgrunden samt den tidigare 

forskning som ligger till grund för den här undersökningen. Nu ska jag introducera litteratururvalet 

samt metoden som jag använder för att genomföra undersökningen. Kapitlet har indelats i tre delar: 

metod, material och problematiken som materialet medför. 

 

4.1 Metod 

Metoden som används är kontrastiv. Det betyder att jag utgår från tidigare forskares resultat, 

framför allt Leijströms, och prövar om och diskuterar det för att se om deras resultat stämmer med 

mina eller om jag kan utvidga deras resultat eller motsäga dem. I kapitel 2 har jag presenterat 

grammatikaliseringsprocessen enligt Hopper och Traugott (2003) för att kunna förklara hur 

utvecklingen gick från räkneord till den obestämda artikeln. Denna process ska användas för min 

undersökning för att bestämma om räkneordet genomgick en process till obestämd artikel eller inte. 

    I avsnitt 5 kommer jag att presentera exempel där einn står i direkt kontakt med substantiv, d.v.s. 

där en einn + substantiv-konstruktion eller en substantiv + einn-konstruktion används. Om en 

utveckling är skönjbar är det möjligt att beskriva den ur ett grammatikaliseringsperspektiv. För att 

visa på i vilket utvecklingsstadium einn befinner sig, använder jag mig också av Heines 

femstegsmodell från 1997, som också presenterades i kapitel 2, eftersom denna modell hjälper en 

att identifiera och beskriva de olika funktioner som ”räkneordet” besitter under 

grammatikaliseringsprocessen. Dessutom kan Heines modell tjäna till att jämföra utvecklingen i 

fornisländskan med den i moderna, främst västeuropeiska språk. 

 

4.2 Material 

För denna uppsats har jag bestämt mig för att undersöka användningen av einn i fyra Íslendinga 

sögur som täcker perioden från 1200- till 1400-talet. 

    Anledningen till varför jag har valt Íslendinga sögur som informationskälla är att Íslendinga 

sögur är en genuint isländsk genre (Jónas Kristjánsson 2007 s. 218). Det som gör Íslendinga sögur 

så genuina är att de endast handlar om isländsk historia; man påträffar inga allegorier och ingen 

frälsningsplan i dem (Uecker 2004 s. 117) och nästan ingen språklig utländsk påverkan (Leijström 

1934 s. 85). Den tid som behandlas i dessa sagor är huvudsakligen det första århundradet efter 

koloniseringsperioden: den så kallade saga age (c:a 930–1030; Jónas Kristjánsson 2007 s. 203). 

Men familjgenealogier som dyker upp i sagorna kan även gå tillbaka till koloniseringsperioden 

(Vésteinn Ólason 2007 s. 101) och dess händelser där läsaren får veta varför folk flyttade till Island. 
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Enligt Heiko Uecker kan man, om man bortser från det narrativ som traderas genom dem (Uecker 

2004 s. 114), sammanfatta Íslendinga sögur på följande sätt: ”Bauern prügeln sich”, ʼbönder slåssʼ 

(s. 114). Denna genre omfattar 35 till 40 sagor som skrevs mellan 1200 och 1400 (Uecker 2004 s. 

115) och ger en inblick i den traditionella inhemska berättarkulturen. Om det alltså fanns en 

ursprunglig inhemsk indefinitanvändning av einn, som Leijström beskrivit, borde man hitta den 

samt dess utveckling i den här genren. Dessutom blir det intressant att undersöka om den moderna 

obestämda artikeln också trängde sig in i denna genre, särskilt i texterna från och med 1300-talet, då 

den utländska litteraturen i form av översättningar gjorde intrång i den isländska kulturen. De sagor 

som ska presenteras är följande: 

 

Tabell 1: Material 1200–1400 

Egils saga Skalla-Grímssonar 1200-talet 

Finnboga saga ramma och Flóamanna saga 1300-talet 

Fljótsdæla saga 1400-talet 

 

Urvalet av sagorna har skett på ett sådant sätt att det finns minst ett exempel för varje sekel från 

1200 till 1400. För 1300-talet har två sagor valts eftersom de var så korta. Sagornas ringa längd 

innebar att färre exempel på einn kunde påträffas och för att få ett ungefär lika stort antal exempel 

bestämde jag mig för att välja två exempel från 1300-talet. Annars valdes sagorna efter popularitet 

och principen att ju längre sagan är, desto fler exempel på einn kommer det att finnas. 

    För att hitta samtliga förekomster av ordet einn i sagorna användes en konkordans för Íslendinga 

sögur. Konkordansen heter Íslendinga sögur. Orðstöðulykill og texti. The Complete Sagas of 

Icelanders with Lemmatized Concordance (1996) och baseras på textutgåvan Íslendinga sögur og 

þættir (1998) – en utgåva som innehåller alla Íslendinga sögur i modern isländsk stavning. Enligt 

denna konkordans ligger förekomsten av ordet einn i Íslendinga sögur på 2575 exempel i en korpus 

på 885000 ord (Eiríkur Rögnvaldsson 1997 s. 1). För de fyra sagorna som behandlas i denna 

undersökning blev resultatet följande: 

 

Tabell 2: Exempel på einn i materialet 

saga: Egils saga Finnboga saga Flóamanna saga Fljótsdæla saga 

antal einn: 129 75 60 (80)
19

 101 

 

                                                             
19

 Íslendinga sögur og þættir innehåller två variationer av Flóamanna saga en kortare och en längre. Siffrorna i parantes 

står för den längre varianten, siffrorna utan parantes däremot för den kortare. Mer information om detta i efter följande 

kapitel. 
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Men för den här undersökningen användes inte alla exempel ur sagorna. Jag har nämligen bestämt 

mig för att begränsa mig till sådana exempel där einn står i direkt kontakt med ett substantiv, d.v.s. 

där einn används efter- eller framförställt. Till gruppen med utvalda exempel räknas också exempel 

där ett adjektiv står mellan einn och substantivet. I tabell 3 presenteras relevanta exempel i 

materialet. 

 

Tabell 3: Relevanta exempel i det begränsade materialet 

saga: Egils saga Finnboga saga Flóamanna saga Fljótsdæla saga 

antal einn: 81 47 42 (56) 59 

 

Syftet med begränsningen är att sortera bort sådana exempel av einn som är irrelevanta för 

undersökningen. Till denna grupp av irrelevanta exempel hör bl.a. konstruktioner där einn betyder 

ensam, där einn är subjekt eller objekt samt slutligen sådana och där det blir tydligt att einn har en 

kvantitativ betydelse. Relevanta för denna undersökning är sådana varianter där einn står i 

konstruktion med substantiv och har indefinit betydelse samt, om förekommande, sådana exempel 

där einn motsvarar obestämd artikel. Den här gruppen kommer jag att dela upp en gång till i 

framför- och efterställda användningar, då einn:s position enligt Nygaard kan visa om det handlar 

om ett räkneord med indefinit betydelse eller en obestämd artikel i vardande (se nedan; Nygaard 

1917 s. 8). 

 

Tabell 4: Einn:s position i det begränsade materialet 

sagatitel/position: framförställt efterställt 

Egils saga 47 34 

Finnboga saga 37 10 

Flóamanna saga 28 (39) 14 (17) 

Fljótsdæla saga 32 27 

antal einn: 144 (155) 85 (88) 

 

Ur tabell 4 framgår att einn oftast används i framförställd position. I allmänhet förekommer inga 

stora variationer gällande einn:s användning i sagorna under århundradena. Det som dock kan 

påpekas är att einn i framförställd position förekommer i en högre frekvens i Finnboga saga och 

Flóamanna saga, trots att de har det minsta omfånget – Finnboga saga 49 sidor och Flóamanna 

saga 46 sidor, jämfört med Egils saga 151 sidor. Påfallande är också att einn:s användning i 

efterställd position i dessa två sagor är låg i jämförelse med Egils saga och Fljótsdæla saga. 
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4.3 Problematiken med materialet 

Det största problemet som uppträder vid bearbetning av materialet är dess datering. Nedtecknandet 

av sagorna började först 200–300 år efter sagotiden (c:a 930–1030; Uecker 2004 s. 114 f.). Det kan 

alltså påstås att en saga skrevs på 1200-talet, problematiskt blir bara hur man ska bevisa det. Från 

ett flertal sagor finns det handskriftsfragment från den antagna uppkomsttiden kvar, men de flesta 

sagorna existerar i sin helhet bara i avskrifter från först drygt hundra år – eller ännu mer – därefter, 

och då uppstår naturligtvis frågan om skribenterna redigerade sagorna när de gjorde en avskrift 

hundra år senare, enligt Uecker var detta fullt möjligt (s. 116). Denna fråga är svår att besvara, 

eftersom det saknas tillräckligt långa texter från sagornas nedteckningstid. Det enda som kan göras 

är att jämföra stil, ordval, ordföljd etc. med fragmenten och andra tidsnära texter, för att se om 

skillnader och innovationer uppträder. Men i Íslendinga sögur fall kan man enligt forskningen vara 

relativt säker på att skribenterna höll sig till texten som kopierades. Dessutom är författarna till 

sagorna okända. 

    Den problematik med materialet, som skildrades i detta avsnitt, gäller inte bara för denna 

undersökning utan för alla som sysslar med sagolitteraturen. Dessutom måste man i detta 

sammanhang nog acceptera att sagoförfattarna förblir okända för oss. Därför håller jag mig i den 

här studien till den framställning av sagadateringen, som Vésteinn Ólason presenterar i A 

companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture från 2007. Detta lär inte påverka 

kvaliteten på den här undersökningen nämnvärt. 

 

 

5 Resultat 

I det här kapitlet kommer jag att undersöka och analysera materialet som presenterades i föregående 

kapitel. Kapitlet indelas i tre delar, så att exemplen från de olika seklerna betraktas för sig själva, 

innan de analyseras och diskuteras i kontext. För vart och ett av seklerna ges en kort presentation av 

einn:s användning som indefinitmarkör och möjlig obestämd artikel. Varje sekelpresentation 

kommer jag att avsluta med en kort sammanfattning av einn:s användning. I slutet av kapitlet 

kommer jag sedan att betrakta alla sekler med sina exempelsagor i en större kontext för att kunna 

avgöra hur utvecklad grammatikaliseringsprocessen till en obestämd artikel är. Exemplen på einn:s 

användning i de olika sagorna är uteslutande hämtade ur Íslendinga sögur og þættir. Textexempel 

återges med modern isländsk stavning som påträffas i Íslendinga sögur og þættir. Vad gäller 

författarskap och datering hänvisar jag till punkt 3.3 i föregående kapitel. 
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5.1 1200-talstext: Egils saga Skalla-Grímssonar 

De äldsta existerande fragmenten av Egils saga dateras till c:a 1250, därmed räknas sagan till de 

tidiga sagorna (c:a 1200–1280) inom genren Íslendinga sögur (Vésteinn Ólason 2007 s. 114 f.). De 

viktigaste handskrifterna som innehåller sagan är följande: Möðruvallabók (c:a 1350), 

Wolfenbüttelbók (1400-talets mitt) och Ketilsbók (d. 1670) (Bragi Halldórsson m.fl. 1998 s. xv). 

    Frågan om författarskapet tycker jag i detta fall personligen är intressant eftersom det i 

sekundärlitteraturen finns vissa tendenser att tillskriva Snorri Sturluson sagan. Det beror bl.a. på att 

han var en efterkomling till Egill på mödernet, att han själv länge levde på Borg, där just Egill 

Skalla-Grímsson också bodde under 900-talet och – det viktigaste – att hans stil sägs framträda i 

sagan (Böldl 2011 s. 60). Men detta är dock bara spekulationer. 

 

5.1.1 Einn med indefinit betydelse 

Till denna grupp räknar jag exempel där einn kan motsvara eller till och med ersättas av einnhverr 

eller nǫkkur (Nygaard 1905 s. 28). Exemplen har huvudsakligen utvalts enligt 

användningsmodellen för det äldre stadiet, som presenterats i kapitel 2.2. 

 

1.  Þau Þórólfur áttu dóttur eina unga er Þórdís hét og var mærin þar með móður sinni (s. 

440), ʼHon hade med Torolf en minderårig dotter vid namn Tordis, och den mön bodde 

också där med sin morʼ.
20

 

 

2.  Þorfinnur segir: „Ristnar hafa verið rúnar og er sá einn bóndson héðan skammt í brott er 

það gerði og er síðan miklu verr en áður eða kantu Egill nokkuð gera að slíkum meinum?“ 

(s. 482), ʼTorfinn sade: ”Här har ristats runor, och det är en bondson här i närheten som gjort 

det, men sen dess har det blivit mycket värre än tidigare. Kan du, Egil, möjligen göra något 

åt ett sådant men?”ʼ.
21

 

 

3.  Nú var það einn dag að Þorsteinn hafði gengið upp á Borg að sjást um (s. 506), ʼNu hände 

det en dag att Torstein gick upp på klippkrönet ovanför Borg och såg sig kringʼ.
22

 

 

Dessa tre exempel representerar olika funktioner av einn med indefinit betydelse. Det första 

exemplet omtalar en viss men tidigare ej nämnd individ. Dottern som Þorólfur har nämns här för 

första gången. Det andra exemplet uppvisar einn i predikatsfyllnad, d.v.s. en viss sort (bóndason) 

                                                             
20 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna I, s. 417. 
21

 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna I, s. 461. 
22

 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna I, s. 481. 
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framhävs (snarare substantiv; Leijström 1934 s. 45). Det sista exemplet räknas enligt Leijström till 

en undergrupp av en viss men förut ej nämnd individ. Undergruppen kallar han för tidsbeteckningar 

och användningen av einn i samband med tidsbeteckningar är ganska vanligt (Leijström 1934, s. 

39). Däremot finns inget exempel på einn i jämförelsesatser i Egils saga, vilket också Leijström 

noterade. Han påpekar dock vidare att denna företeelse är ”ytterst sällsynt” (s. 52) i Íslendinga 

sögur. Exemplen 2 och 3 är särskilt intressanta, eftersom einn inte längre står bakom substantivet. 

Kanske börjar här övergången från einn med indefinit betydelse till obestämd artikel. Einn i 

framförställd position uppträder huvudsakligen i kombination med tidsuttryck. I hela sagan hittas 

bara sex exempel där einn står i framförställd position utan att vara tidsuttryck eller räkneord. 

 

5.1.2 Einn som obestämd artikel 

I Egils saga påträffas inte några exempel som tyder på en obestämd artikel. Samtliga exempel på 

einn faller i Leijströms kategorier där einn innehåller indefinit betydelse (Leijström 1934 s. 17–61). 

Ändå finns det exempel (framför allt tidsuttryck) som einn dag eller einn vetur (s. 416), där einn 

verkar ha obestämd artikelfunktion, men Leijström talar om att einn i dessa exempel har indefinit 

betydelse (Leijström 1934 s. 39). 

 

5.1.3 Resultat 

Sammanfattningsvis kan man säga att Egils saga huvudsakligen uppvisar former av einn med 

indefinit betydelse. För att få en översikt över einn:s användning i sagan, se tabell 5. 

 

Tabell 5: Einn i Egils saga Skalla-Grímssonar 

position/betydelse: indefinit betydelse obestämd artikel (?) 

framförställt 47 / 

efterställt 34 / 

 

Tabell 5 visar tydligt att einn används högfrekvent med indefinit betydelse. Det är dock intressant 

att se att mer än hälften av exemplen, 47 av 81, uppvisar einn i framförställd position vilket enligt 

Nygaard tyder på att en övergång till obestämd artikel är på gång (Nygaard 1917 s. 8). 

    Särskilt intressant i detta sammanhang är den nämnda användningen av einn dag, t.ex. i [þ]að var 

einn dag er Egill gekk úti með vegg og drap fæti og féll (s. 515), ʼEn dag när Egil stapplade fram 

utomhus längs husväggen snubblade han och föllʼ.
23

 Einn dag betyder i denna kontext, enligt 

Leijström (s. 39), en viss dag och används i sagorna framförställt. Enligt Svensk-isländsk ordbok 

                                                             
23 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna I, s. 490. 
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står einn nuförtiden i efterställd position (Holm & Davíðsson 1982 s. 139). Konstruktioner som einn 

mann (ack. sg.; s. 454) kan också räknas till denna kategori. Möjligtvis var den framförställda 

användningen av einn en innovation som kom in i språket och etablerade sig, innan den blev ett 

offer av språkpuritanismen som senare satte igång. Men för att bedöma om det verkligen är en 

övergång till senare obestämd artikelanvändning behövs det också bevis samt belägg från de 

följande seklerna. 

 

5.2 1300-talstexter: Finnboga saga ramma och Flóamanna saga 

I det här avsnittet ska jag presentera två exempel på 1300-talssagor, Finnboga saga och Flóamanna 

saga. I stort sett är avsnittet uppbyggt på samma sätt som det föregående. Skillnaden är att här 

analyseras två sagor istället för en. Att två sagor analyseras beror huvudsakligen på sagornas korthet 

och bristen på förekomster av ordet einn. För närmare information, se avsnitt 3.2. Först kommer jag 

att analysera varje saga för sig, sedan sammanför jag dem till ett resultat för 1300-talet. 

 

5.2.1 Finnboga saga ramma 

Det äldsta fragmentet av Finnboga saga dateras till c:a 1350 och föreligger i Möðruvallabók (Bragi 

Halldórsson m.fl. 1998 s. xvi). Till samma dateringsresultat kommer Íslenzk fornrit (1300–1350; 

Vésteinn Ólason 2007 s. 115). Det betyder att denna saga kan betraktas som en late saga (Vésteinn 

Ólason 2007 s. 115). 

 

5.2.1.1 Einn med indefinit betydelse 

Exempel som nämns under den här rubriken är listade enligt det äldre stadiets användning av einn 

med indefinit betydelse, se avsnitt 2.2. 

 

4.  Og það var einn dag að Bárður spurði hvort Gunnbjörn vildi glíma við annan pilt (s. 659), 

ʼSå var det en dag som Bård frågade om Gunnbjörn inte ville brottas med en annan pojke 

därʼ.
24

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna IV, s. 459. 
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5.  Gunnbjörn hafði einn tygilkníf á hálsi er fóstra hans hafði gefið honum og með því að hann 

hafði ekki vopn til þá tekur hann þenna litla kníf og sker af Rauði höfuðið með (s. 660), 

ʼGunnbjörn hade en kniv i en rem om halsen som hans fostermor skänkt till honom. 

Eftersom han nu inte hade något annat vapen till hands tog han sin lilla kniv och skar med 

den av huvudet på Rödʼ.
25

 

 

6.  Þóttist eg meira verður og þeir allir en einn lítilsháttar maður þó að eg vildi fyrir 

metnaðar sakir hafa sæmd af málum við yður (s. 673), ʼNog ansåg jag mig själv och de mina 

mer värda än en obetydligt liten karlslok, fast jag för min heders skull ville få ära av mitt 

mellanhavande med erʼ.
26

 

 

De första två exemplen avser med Leijströms ord en viss men förut ej nämnd individ (s. 17). Denna 

grupp har flera undergrupper, t.ex. tidsbeteckningar (exempel 4) och sakbeteckningar (exempel 5) 

(Leijström 1934 s. 18). Det sjätte exemplet tillhör gruppen jämförelsesatser. Det blir tydligt p.g.a. 

användningen av en. I Finnboga saga ser man att den inhemska efterställda varianten av einn 

tilltagande ersatts med den framförställda varianten. Av 47 exempel har c:a 40 indefinit betydelse 

och i 30 av dessa används einn i framförställd position. Ungefär 20 av dessa exempel står med 

tidsuttryck. 

 

5.2.1.2 Einn som obestämd artikel 

I denna saga påträffas samma resultat som i Egils saga: inget exempel på einn tyder på en medveten 

användning av einn som obestämd artikel. De exempel som anförs uppvisar vad som skulle kunna 

kallas en nyans av obestämd artikel, men om det verkligen i slutändan kan anses som en obestämd 

artikel är svårt att säga. 

 

7.  Ein kona var úti og heilsaði vel Jökli því að hún hafði oft séð hann (s. 655), ʼEn kvinna var 

utanför och hälsade glatt på Jökul, då hon sett honom oftaʼ.
27

 

 

8.  Hann tekur við einum steini (s. 671),ʼHan fick sig en stenʼ.
28

 

 

I exemplen ovan står einn alltid i samma position som en tänkt obestämd artikel, alltså framför 

substantivet. Men det är inte det enda som antyder att det kan handla om en obestämd artikel. I det 

                                                             
25

 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna IV, s. 459. 
26

 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna IV, s. 474. 
27

 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna IV, s. 454. 
28 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna IV, s. 472. 
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sjunde exemplet introduceras en kvinna som är bekant med Jökull. Antagandet ligger nära att en 

viss individ avses. I denna betydelse och användning med mänskliga referenter kan den obestämda 

artikeln i sin tidigaste form uppträda (Stendahl 2013 s. 35). Från exempel 8:s kontext kan man 

konstatera att einn har en semantiskt bleknad betydelse, därför anser jag att det handlar om en 

obestämd artikel. Ändå måste påpekas att antagandet om den obestämda artikeln bara är spekulativt, 

eftersom det inte går att bevisa på ett tillfredställande sätt att einn i dessa exempel används som 

obestämd artikel. 

 

5.2.2 Flóamanna saga 

Denna saga räknas också av Vésteinn Ólason till late sagas, men det äldsta fragmentet dateras till 

c:a 1400 (s. 115). I allmänhet dateras sagan dock enligt Íslenzk fornrit mellan 1290 och 1330 

(Vésteinn Ólason 2007 s. 115). 

    Denna saga är intressant ur traderingssynpunkt, eftersom det existerar två varianter av sagan: en 

längre och en kortare. Men enbart den kortare är fullständigt bevarad. Av den längre varianten 

existerar bara två bitar, den ena innefattande fr.o.m. kapitel 19 till 25 och den andra fr.o.m. kapitel 

33 till sagans slut (Bragi Halldórsson m.fl. 1998 s. xvi). Varianten som jag kommer att använda för 

denna undersökning är en sammansättning av den kortare och den längre varianten. Det betyder att 

jag kommer att använda somliga siffror ur tabellerna 2–4 som står i parantes. 

 

5.2.2.1 Einn med indefinit betydelse 

De exempel som nämns under den här rubriken är ordnade enligt det äldre stadiets användning av 

einn med indefinit betydelse, se kapitel 2.2. 

 

9.  Einn hestur hét Illingur er hann átti (s. 735), ʼEn häst han ägde hette Illingʼ.
29

 

 

10.  Þorgils fór kaupferð eina á Upplönd og Svíþjóð og var um veturinn hjá bónda þeim er 

Þrándur hét (s. 741), ʼNu gav sig Torgils på en köpfärd till Oplandene och vidare till 

Svitjod, där han bodde hos en bonde som hette Tråndʼ.
30

 

 

11.  Og einn dag býr hann ferð sína og ríður til Hjalla og voru menn að mat (s. 761), ʼ[När 

Torgils kom hem låtsade han som han ingenting visste], men så en dag gav han sig iväg och 

red till Hjalle. Han kom dit just som folk satt och åtʼ.
31

 

                                                             
29 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna V, s. 465. 
30 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna V, s. 473. 
31 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna V, s. 491. 
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Alla exempel som anförts tillhör den första gruppen av det äldre stadiet enligt 2.2. Men exemplen 

tillhör enligt Leijström olika undergrupper; exempelvis tillhör exempel 9 gruppen beteckningar för 

andra levande väsen (s. 26), exempel 10 beteckningar för handlingar (s. 38) och nr. 11 gruppen 

tidsbeteckningar (s. 39). Det som måste nämnas är einn:s ställning i exemplen 9 och 11. Som man 

kan se föreligger einn här i framförställd position, vilket är ovanligt för einn med indefinit betydelse 

(Nygaard 1917 s. 8). 

 

5.2.2.2 Einn som obestämd artikel 

I denna saga stöter man inte heller på någon tydligt eller obligatoriskt genomförd obestämd artikel. 

 

12.  Þorgils kastaði færi sínu fyrir borð og dró einn mikinn flatan fisk en engi annar veiddi um 

daginn (s. 735), ʼTorgils kastade sin rev över bord och drog upp en väldig flatfisk, men 

ingen annan fick någon fångst den dagenʼ.
32

 

 

13.  Þorgils hugsar hvað um þetta er og veit nú að þetta er einn uxi og var þetta þá kálfur er 

hann gaf honum (s. 768), ʼTorgils funderade på vad detta kunde vara och kom ihåg att det 

var en oxe han hade med sig och som varit kalv när han vigde den åt Torʼ.
33

 

 

I båda exemplen tycker jag mig kunna identifiera en obestämd artikel. Anledningen därtill är einn:s 

ställning framför substantivet. Att översätta einn med någon eller något verkar inte fungera, varken 

i exempel 12 eller 13. Det textsammanhang, varifrån exempel 13 hämtats, uppvisar t.o.m. i 

efterföljande meningar bestämd form med åsyftning på oxen, vilket är ett kännetecken på en 

föregående obestämd artikel. Den okända individen ses numer som bekant. Som jag påpekat i 

början av avsnittet, finns det inga tydliga exempel på användning av obestämd artikel. De exempel 

som jag har presenterat kan, men måste inte, innehålla obestämd artikel. Det kan inte sägas att den 

obestämda artikeln är obligatoriskt genomförd i denna saga. 

 

5.2.3 Resultat 

För 1300-talet får man enligt tabell 6 följande resultat: 87 gånger används einn med indefinit 

betydelse. I ungefär 16 exempel kan det motsvara en obestämd artikel. Under detta sekel användes 

einn huvudsakligen med indefinit betydelse. 

 

 

                                                             
32 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna V, s. 466. 
33 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna V, s. 478. 
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 Tabell 6: Einn i Finnboga saga och Flóamanna saga  

position/betydelse: indefinit betydelse obestämd artikel (?) 

framförställt 60 16 

efterställt 27 / 

 

Ur tabellen framgår tydligt att framförställt einn förekommer med högre frekvens än efterställt. 

Detta tyder på en utveckling inom språket, där den traditionella efterställda ställningen alltmer 

ersätts av en framförställd. Det måste dock sägas att det vid sidan av framförställt einn också finns 

fall där einn står i efterställd position. Jag antar att den ökade frekvens, varmed einn förekommer 

framförställt, bidrar till det faktum att det upptäcktes 16 förmodade obestämda artiklar. 

    Men det är vanskligt att säga om det verkligen handlar om en obestämd artikel. Leijström skulle 

antagligen betrakta alla de exempel som jag räknade som möjliga obestämda artiklar, som 

användningar med indefinit betydelse (s. 17–61). Ett försök att utifrån hans utgångspunkt se på 

mina resultat återfinns i avsnitt 5.4. 

 

5.3 1400-talstext: Fljótsdæla saga  

Fljótsdæla saga tillhör enligt Vésteinn Ólason late sagas, denna grupp skrevs mellan c:a 1300–

1450 (s. 115). Till samma dateringsresultat (1300–1400) kommer också Stefán Karlsson som anförs 

av Vésteinn Ólason (s. 115). Det äldsta fragmentet av sagan däremot är från 1600-talet och existerar 

i en handskrift utförd av Þorleifur Jónsson (Bragi Halldórsson m.fl. 1998 s. xvi). 

 

5.3.1 Einn med indefinit betydelse 

Här presenteras användningar av einn med indefinit betydelse enligt det äldre användningsstadiet. 

 

14.  Þau áttu sér eina dóttir þá er Oddbjörg hét (s. 674), ʼDe hade en dotter som hette 

Oddbjorgʼ.
34

 

 

15.  Það var einn vetur um brundtíð að húskarlar hans voru rónir á sjó að leita fiska en sumir 

að heyvi að hann gengur til hrútahúss síns þess er innan garðs var (s. 676), ʼDet var en 

vinter vid djurens brunsttid som hans huskarlar rott ut på sjön att fiska medan andra höll på 

med höbärgningen, och själv gick han hem till sitt bagghus som låg innanför tungärdetʼ.
35

 

 

                                                             
34 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna V, s. 71. 
35

 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna V, s .73 f. 
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16.  Þeir komu á grjóthól einn (s. 725), ʼDe kom till en stor klyftaʼ.
36

 

 

Alla tre anförda exemplen tillhör den en viss förut ej nämnd individ-gruppen. Som redan nämndes 

tillhör denna grupp några undergrupper. Exempel 14 räknas till personbeteckningar, exempel 15 till 

tidsbeteckningar och exempel 16 till rumsbeteckningar/naturbeteckningar. I Fljótsdæla saga ser 

man också en viss tendens till användningen av ett framställt einn. Från särskilt intresse i denna 

kontext är exempel ett, eftersom där ställs einn framför substantivet dóttir jämfört med Egils saga: 

Þau Þórólfur áttu dóttur eina [...] (s. 440).
37

 Båda meningar uttrycker samma sak, nämligen 

presentation av en viss inte tidigare nämnd individ som införs i sagan. Kanske är det ett 

kännetecken för en kommande novation eftersom det i Fljótsdæla saga också hittas exempel som 

motsvarar exemplet ur Egils saga, t.ex.: Hann átti son einn er Ölviður hét, ʼHan hade en son som 

hette Ölviðurʼ (s. 675). 

 

5.3.2 Einn som obestämd artikel 

Någon användning av obestämd artikel kan inte riktigt bevisas, eftersom det inte finns några 

exempel där den obestämda artikeln tydligt uppträder. Ändå tror jag att jag har hittat exempel på 

obestämda artiklar i Fljótsdæla saga: 

 

17.  Eg sá járnsúlu eina standa upp í hellinum undir ræfur en við þessa súlu var bundin ein 

kona (s. 679), ʼJag såg en järnpelare mitt i grottan som bar upp taket och vid pelaren stod en 

kvinna bundenʼ.
38

 

 

18.  Þeir sáu út frá Mýnesi hvar einn stakkgarður stóð fram í vatnið Lagarfljót (s. 692), ʼUtåt 

Mynäs såg de ett höstacksgärdelse skjuta ut i lagarfljotet, [...]ʼ.
39

 

 

I båda exemplen står einn i framförställd position liksom en obestämd artikel. Betraktas exemplen i 

kontext, ser man tydligare varför einn i dem kan uppfattas som obestämd artikel. Skälet bakom mitt 

antagande är inte bara einn:s ställning framför substantivet, utan också den ”obestemt 

individualiserende” (Falk & Torp 1900 s. 61) betydelse som einn har i detta fall, d.v.s. någon 

kvinna avses i exempel 17. Detsamma gäller i exempel 18. Men att det handlar om en obestämd 

artikel i dessa två fall är bara ett antagande. För att vara absolut säker krävs det fler tydliga bevis, 

vilket jag inte hittat i materialet. 

                                                             
36

 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna V, s. 126. 
37

 Översättning se avsnitt 5.1.1. 
38

 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna V, s. 77. 
39

 Översättning Åke Ohlmarks: De isländska sagorna V, s. 90. 
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5.3.3 Resultat 

Undersökningen av Fljótsdæla saga gav följande resultat (tabell 7). Av de 59 för denna 

undersökning särskilt intressanta exemplen används einn 32 gånger i framförställd position och 27 

gånger i efterställd position. 

 

Tabell 7: Einn i Fljótsdæla saga 

position/betydelse: indefinit betydelse obestämd artikel (?) 

framförställt 27 5 

efterställt 27 / 

 

Ur tabellen framgår tydligt att einn i stort sett används med indefinit betydelse. Man kan 

uppmärksamma att användningen av efter- och framförställt einn är i det närmaste helt jämn. Denna 

iakttagelse gör det svårt att avgöra om det förekommer någon förändring i einn:s användning under 

detta sekel. Dessutom finns det fem exempel där einn i framförställd position är en möjlig obestämd 

artikel. Men som jag tidigare påpekat är det bara en personlig tolkning att det handlar om obestämd 

artikel i dessa fall. Inom sagan tyder nämligen ingenting på en obligatoriskt genomförd obestämd 

artikel. 

 

5.4 Undersökningsresultat 

När jag undersökte de olika sagorna från 1200–1400, märkte jag snabbt att den obestämda artikeln 

är ett fenomen som inte är särskilt framträdande under denna period. Ändå tyckte jag att jag kunde 

identifiera några enstaka fall där det skulle kunna handla om en sådan. 

    Dessa exempel är huvudsakligen sådana där einn används i framförställd position och avviker 

från den efterställda positionen. Jämförs 1200-talet med 1300-talet kan man få intrycket att einn i 

framförställd position håller på att ersätta det efterställda einn. I Egils saga, representanten för 

1200-talet, är den största delen av de exempel där einn används i framförställd position tidsuttryck. 

I Finnboga saga och Flóamanna saga, 1300-talssagorna, påträffas en ökad användning av einn i 

framförställd ställning där tidsuttryck inte avses. Denna företeelse tyder på en utveckling inom 

språket. Den efterställda positionen av einn minskar till förmån för den framförställda. När einn 

används även i andra kontexter än tidsuttryck är det enklare att föreställa sig det som obestämd 

artikel. Resultatet kan också utläsas ur tabell 6 där jag visar att det finns c:a 16 exempel på 

obestämd artikel. Jag förväntade mig att denna utveckling från efterställt till framförställt einn 

skulle fortsätta under 1400-talet men exemplen från 1400-talet överraskade mig. Istället för att 

endast eller i huvudsak stöta på einn i framförställd position påträffade jag en nästan jämn 
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fördelning mellan efter- och framförställt einn, där framförställt einn återigen (liksom på 1200-talet) 

påträffas övervägande i tidsuttryck. Frågan är vad som hänt mellan 1300- och 1400-talet och om 

någonting överhuvudtaget hänt. Det är möjligt att mitt material är för litet för att någon säker 

slutsats ska kunna dras. För att kunna besvara en sådan fråga krävs i så fall ett projekt av större 

omfattning än vad som är möjligt här. 

    Man kan anta att samtliga belägg skulle ha betraktats som einn med indefinit betydelse av 

Leijström. Detta gäller särskilt de som jag presenterade som möjliga obestämda artiklar. Det beror 

bl.a. på att han utgår från att einn inte alls används som obestämd artikel i fornisländsk litteratur 

(Leijström 1934 s. 4) och på hans beskrivning av alla användningsmöjligheter som einn kan ha samt 

deras undergrupper (Leijström 1934 s. 17–61). Att det saknas en obligatoriskt genomförd obestämd 

artikel i Íslendinga sögur under perioden 1200–1400 kan inte bestridas. I detta håller jag med 

Leijström och de andra författarna. Men den utveckling från en efterställd användning av einn till en 

framförställd, som påvisats i denna uppsats, tyder ändå på en utveckling i riktning mot obestämd 

artikel. Denna utveckling äger bara rum vid sådana konstruktioner som står med indefinit betydelse. 

Således kan man säga att utvecklingen mot obestämd artikelanvändning möjligtvis har sitt ursprung 

i den indefinita betydelsen. 

    En stor del av de exempel som jag markerade som obestämd artikel kan utan tvivel insorteras 

under funktion som einn med indefinit betydelse. Om jag utgår från mitt modersmål som har en 

utvecklad obestämd artikel, skulle einn i dessa exempel motsvara en obestämd artikel, ändå är det 

omöjligt att säga om dessa exempel har betraktats som obestämd artikel i isländskan under 

fornisländsk tid. En betydelseskillnad mellan efter- och framförställt einn blir också logisk ur 

grammatikaliseringssynpunkt. Om man börjar byta ordets ställning måste det nämligen finnas en 

anledning som då exempelvis skulle kunna vara att ordet fått en ny betydelse eller främmande 

påverkan i form av de utländska riddarsagor som översattes under 1200-talet. Men vad det är – 

utländsk påverkan eller en ny betydelse eller både och – är svårt att avgöra i detta fall. 

    Det kan dock tänkas att det rör sig om utländsk påverkan, eftersom förhållandet mellan framför- 

och efterställd position hos einn sedan utjämnar sig igen under 1400-talet. Jag hittade dessutom 

exempel i Fljótsdæla saga som stöder detta antagande: [þ]au áttu sér eina dóttir þá er Oddbjörg 

hét (s. 674) och [h]ann átti son einn er Ölviður hét (s. 675). Båda exemplen uttrycker i princip 

samma sak: har en dotter/son, och enligt Leijström har einn i båda fall indefinit betydelse. Det 

verkar då som att einn med indefinit betydelse under 1400-talet kunde användas både efterställt och 

framförställt. Ändå måste jag anmärka att einn i eina dóttir verkar vara en obestämd artikel. Till 

grund för detta antagande ligger einn:s ställning i satsen och Nygaards påstående att framförställt 

einn visar på övergången till obestämd artikel (Nygaard 1917 s. 8). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att einn i framförställd position ökar mellan 1200- och 1300-talet 

och att en möjlig användning som obestämd artikel uppkommer. Samtidigt kan det inte riktigt 

förklaras om ökningen av framförställt einn beror på utländskt inflytande eller på att ordet fått en ny 

spontant utvecklad betydelse. Intressant är dock att den ökade användningen av framförställt einn 

minskar igen under 1400-talet och att einn i båda positioner används för att uttrycka samma sak (se 

det exempel som jag anförde ovan). 

 

5.4.1 Undersökningsresultat med tanke på grammatikaliseringsprocess 

Övergången från räkneord till räkneord med indefinit betydelse respektive obestämd artikel blir 

tydlig i samtliga sagor. Det är bara problematiskt att bevisa vilket steg de har nått i Heines 

femstegsmodell. Man kan lugnt konstatera att samtliga sagor har nått steg II (the presentative 

marker stage), eftersom det finns tillräckligt många exempel med einn i var och en av sagorna där 

en ny för mottagaren okänd referent introduceras. Med bevisen för att de nått steg III (the specific 

indefinite marker stage) och steg IV (the non-specific marker stage) blir det svårare, därför att einn 

används relativt sällan i predikatsfyllnad (Leijström 1934 s. 44). Detsamma gäller för einn i 

jämförelsesatser (Leijström 1934 s. 52) och för einn i satser som inte avser en viss bestämd individ 

(Leijström 1934 s. 59). Av de sagor som jag presenterat har Egils saga, Finnboga saga och 

Flóamanna saga nått steg III, eftersom det finns tydliga exempel på användning av einn i 

predikatsfyllnad och jämförelsesatser. Det verkar endast vara Fljótsdæla saga som inte har nått steg 

III. 

   Om man sätter in einn i Heines femstegsmodell, ser man att alla sagor har nått steget med en tidig 

form av obestämd artikel (Stendahl 2013 s. 35). I alla sagor som anförts används nämligen einn bara 

i vissa funktioner och inte ens i dessa är einn obligatoriskt genomfört. Det förtydligar svårigheten 

att avgöra om einn har funktion som obest. artikel i fornisländskan. Detta ska närmare beskrivas och 

analyseras i följande kapitel. 

 

 

6 Diskussion av resultatet 

I föregående kapitel har jag undersökt användningen av ordet einn under perioden 1200–1400. Det 

kunde fastställas att en grammatikaliseringsprocess, som presenterades bl.a. i kapitel 2 och 3, ägt 

rum eftersom einn inte längre användes endast som räkneord. Däremot kunde det inte bevisas att 

einn användes som obestämd artikel. Det existerar enstaka fall, där einn kan anses fungera som 

obestämd artikel, men det är svårt att med säkerhet fastslå att så verkligen är fallet. Det som gör det 

svårt att avgöra om en obestämd artikel föreligger eller inte, är att einn uppträder i fall där indefinit 
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betydelse enligt Leijström typiskt förekommer. Då uppstår frågan om einn bara används med 

indefinit betydelse eller om det är möjligt att einn är en obestämd artikel och det är precis det som 

ska diskuteras i detta kapitel. 

    Som jag visat ovan kan det bevisas bortom tvivel att einn genomgått en 

grammatikaliseringsprocess (Leijström 1934 s. 92). Ändå är det svårt att bevisa att utvecklingen 

nådde fram till en obestämd artikel i fornisländskan. Anledningen till detta är att einn i de flesta av 

den obestämda artikelns möjliga funktioner är ytterst sällsynt eller icke existerande i Íslendinga 

sögur. Med detta åsyftas särskilt einn vid predikatsfyllnad, i jämförelsesatser och icke refererande 

nominalfraser. Däremot uppträder einn ganska regelbundet i sådana fall där en viss ännu inte 

tidigare nämnd individ introduceras i sagan. Men till och med vid denna användning finns 

undantag: exempelvis hittas inte i någon av de fyra exempelsagorna användning av einn i 

presentationsformeln: maðr hét X, ʼen man hette Xʼ. Detta exempel är ett bevis på att det inte fanns 

någon modern obestämd artikel i fornisländskan, eller åtminstone inte någon konsekvent genomförd 

sådan. Utifrån einn:s funktioner kan man dock påstå att einn har potential att utvecklas till en 

obestämd artikel. 

    Den största delen av forskningslitteraturen som jag läst uppvisar i stora drag samma resultat. 

Samtliga författare tar avstånd från att säga att det fanns någon obestämd artikel i modern mening i 

fornisländska; däremot närmar sig einn:s funktion den av en obestämd artikel (Hanssen m.fl. 1975 

s. 136 f.). Nygaard stödjer detta antagande och tillägger t.o.m. att övergången från efter- till 

framförställt einn visar på en pågående övergång till obestämd artikel (Nygaard 1917 s. 8). Den här 

iakttagelsen kan jag också stödja eftersom de flesta exempel på einn som jag ansåg att vara 

obestämd artikel står framför substantivet. Dessutom kan jag konstatera att exempel med 

framförställt einn varit ganska svåra att tyda. Kanske beror detta på min språkkänsla, men så snart 

som jag under analysen stått inför ett framförställt einn har jag spontant uppfattat det som en 

obestämd artikel. Detta samt iakttagelsen att användningen av efterställt einn förekommer i väldigt 

låg frekvens i Finnboga saga och Flóamanna saga jämfört med den framförställda användningen – 

en användning som också ökade jämfört med Egils saga, där framförställt einn huvudsakligen 

används bara med tidsuttryck – bidrog till min första slutsats att einn är på väg att bli en obestämd 

artikel. 

    Denna uppfattning började dock försvagas när jag insåg att framförställt einn användes i samma 

situationer som efterställt, alltså med vad Leijström kallar indefinit betydelse (som avser en viss 

individ), och att kontexter, där en obestämd artikel typiskt förväntats, förblev artikellösa. Härmed 

avses t.ex. presentationsformeln: maðr hét X. Avgörande för mitt tvivel på einn:s utveckling till 

obestämd artikel var undersökningen av Fljótsdæla saga. För denna saga förväntade jag mig en 

ännu mer begränsad användning av efterställt einn. Men resultatet blev motsatt: användningen av 
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efter- och framförställt einn var nästan jämn. Då började jag med utgångspunkt i Leijström tänka att 

einn i Íslendinga sögur bara användes med indefinit betydelse och att det framförställda einn var en 

produkt av utländsk påverkan, eftersom andra germanska språk, som norska, redan under 1200-talet 

genomfört den obestämda artikeln (Iversen 1972 s. 125). Möjligtvis bidrog i detta sammanhang 

översättningen av riddarsagor under 1200-talet till det framförställda einn:s uppträdande. Dessutom 

stötte jag under undersökningen av Fljótsdæla saga på två intressanta exempel: [þ]au áttu sér eina 

dóttir þá er Oddbjörg hét (s. 674) och [h]ann átti son einn er Ölviður hét (s. 675). Båda meningarna 

uttrycker samma sak: ha en dotter respektive en son. Leijström anser att exempel som son einn står 

med indefinit betydelse (Leijström 1934 s. 20 f.), medan eina dóttir enligt Nygaard borde vara på 

väg att utvecklas mot obestämd artikel (Nygaard 1917 s. 8). 

    Ett sådant fall dyker inte upp i någon annan saga jag undersökt. Dock finns det ett liknande 

exempel i Flóamanna saga, där einn används i framförställd position: [e]inn hestur hét Illingur er 

hann átti (s. 735).
40

 Möjligtvis kan man tänka sig att einn:s position påverkades av en utländsk 

obestämd artikel, medan dess funktion förblev densamma som tidigare. Det kunde förklara varför 

det i Fljótsdæla saga finns två olika möjligheter för att uttrycka ha en dotter/son. Att fördelningen 

mellan efter- och framförställt einn är nästan jämn kan betraktas som tecken på att det 

framförställda einn med indefinit betydelse inte kunde göra sig gällande i språket; möjligtvis var 

betydelsen för dåtidens läsare oklar eller kanske betraktades einn i sådana fall som stilistiskt 

opassande. Detta antagande är dock svårt att pröva eftersom litteraturen inte tar upp detta problem 

och det inte finns några regler som syftar på einn:s bruk eller position under fornisländsk tid. 

    Trots det verkar Nygaards tes att framförställt einn tyder på en pågående övergång till obestämd 

artikel vara övertygande eftersom det endast var vid sådana exempel, einn + substantiv som jag 

upptäckte en möjlig funktion som obestämd artikel. Dessutom medger Nygaard i jämförelse med 

Leijström att einn bär på potentialen att utforma en obestämd artikel när einn står framför 

substantiv. Det är något som Leijström tillbakavisar. Han påstår ju att einn bara är räkneord som 

bl.a. kan ha indefinit betydelse. Leijström påpekar förvisso att einn används regelbundet 

(framförställt) vid tidsuttryck, men han ser i motsats till Nygaard ingen anledning till en möjlig 

uppkommande betydelseskillnad mellan efter- och framförställt einn. Ur dagens perspektiv tycker 

jag att Nygaards tes är mycket pålitligare än Leijströms, eftersom jag kunde bevisa att det finns 

enstaka exempel som kan motsvara en möjlig obestämd artikel eller snarare tyder på att einn bär på 

en viss potential att utveckla en obestämd artikel. 

 

 

                                                             
40

 Översättning se 5.2.2.1. 
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7 Avslutning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att jag inte har hittat tillräckligt tydliga bevis för att kunna 

säga att einn användes som modern obestämd artikel under perioden 1200 till 1400. Det återspeglar 

sig också delvis i den nämnda litteraturen, särskilt Iversen, Falk & Torp och Nygaard. Däremot har 

jag upptäckt i exempelsagorna att einn bär på en viss potential för att bli obestämd artikel. Det beror 

framför allt på två saker: först och främst på einn:s användning i framförställd position, som för de 

flesta av dagens läsare tyder på obestämd artikel. Denna ställning av einn ansåg också Nygaard som 

övergång till obestämd artikel (Nygaard 1917 s. 8). Det andra är einn:s funktioner, som man får 

betrakta i kontext av Hoppers och Traugotts grammatikaliseringsprocess: 

 

(10) einn (räkneordsbetydelse)  en viss  någon/något 

 

Överför man grammatikaliseringsprocessen i Heines femstegsmodell får man resultatet att einn:s 

ursprungliga betydelse ligger i räkneordet (Leijström 1934 s. 4), och betraktar man exempelsagorna 

utifrån grammatikaliseringsprocessen kan det sägas att nästan alla exempelsagor, förutom 

Fljótsdæla saga har nått steg III (the specific indefinite marker stage). Vid detta steg kan det talas 

om en tidig form av obestämd artikel, eftersom Stendahl anmärker att steg II (the presentative 

marker stage) presenterar en tidig form av artikel (s. 35). Betydelsens övergång till någon/något 

understryker einn:s potential för att bli obestämd artikel eftersom einn inte längre syftar på en viss 

individ (Falk & Torp 1900 s. 60). Som exempel kan anföras tidsuttryck, t.ex. einn dag [...] (s. 377) 

under förstått någon dag och einn mann (s. 454) under förstått någon man. 

    Einn:s potential för att bilda den obestämda artikeln samt den utländska påverkan, som antagligen 

ligger till grund för artikelns utveckling, bidrog i alla fall till att utveckla eller åtminstone införa en 

obestämd artikel i äldre nyisländska (Leijström 1934 s. 71). För att bättre kunna beskriva den 

obestämda artikelns utveckling under fornisländsk tid krävs det mer forskning än den som hittills 

har gjorts, bl.a. borde det undersökas vilken påverkan de översatta riddarsagorna hade på Íslendinga 

sögur, särskilt när det gäller användningen av einn. En sådan undersökning skulle kunna bidra till 

att belysa einn:s användning och utveckling i den fornisländska litteraturen. 

    Med blick på syftet (avsnitt 1.1) i vilket jag förklarade att jag med hjälp av en kontrastiv analys 

av tidigare forskning vill spåra den obestämda artikelns utveckling bland olika forskarnas åsikter, 

kan det sägas att jag inte håller med om Leijströms och Westergård-Nielsens utsaga att einn med 

obestämd artikelfunktion inte är existerande under den fornisländska perioden. Däremot kan jag 

hålla med bl.a. Falk & Torp, Iversen och Nygaard som uttalar sig med hänsyn till einn:s potential 

för en tidig användning av den obestämda artikeln. I detta sammanhang måste jag en gång till 
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framhäva Nygaard som betraktar einn:s syntaktiska förändring (efterställt till framförställt) som 

startskott för en påbörjad obestämd artikel. Vid detta ställe talar såväl Haugen (1976), Haugen 

(2006) och Bandle om einn:s potential att redan under 1300-talet bli en obestämd artikel. Men om 

det verkligen handlar om obestämda artiklar där einn används i framförställd position har jag inte 

med säkerhet kunnat avgöra, detta beror bl.a. på einn:s oregelbundna användningar. 

    I denna kontext måste det också påpekas vad Eiríkur Rögnvaldsson (2005) skrev om den 

obestämda artikeln i fornisländska: ”[k]önnun á því er þó ýmsum vandkvæðum bundin, m.a. vegna 

þess að oft er túlkunaratriði hvort einn er töluorð eða greinir”, ʼen undersökning av det innebär dock 

vissa svårigheter, bl.a. därför att det ofta är en tolkningsfråga om einn är ett räkneord eller en 

artikelʼ (s. 608). Det är ett oundvikligt problem som man stöter på när man forskar om den 

obestämda artikeln. 

    Ändå borde man fortsätta forska omkring den obestämda artikeln i fornisländskan, eftersom det 

fortfarande finns så pass många oklarheter kring denna. Målet med denna uppsats var endast att 

belysa en liten del av denna tematik, nämligen einn:s uppkomst och utveckling i ett fåtal Íslendinga 

sögur, och på detta sätt bidra med en utgångspunkt för vidare forskning. 
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