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Or de nes opp rin nel se

Opp rin nel sen til per so nal-
kon to rets ord for råd

Artikkelen er 
forfattet av:
Råd gi ver
Yann de Caprona
Riks re vi sjo nen

I denne artikkelen skal vi 
gå gjennom noe av ordfor-
rådet til personalkontoret. 
Denne sentrale enheten i 
enhver organisasjon er in-
volvert i rekruttering, lønn-
og pensjonsspørsmål, per-
misjoner i forbindelse med 
kompetanseoppfølging og 
livets faser, sykefravær
og HMS-saker (helse-, mil-
jø- og sikkerhetsarbeid).
Følgelig er ordforrådet like 
omfattende som variert og 
byr på noen overraskelser.

Per sonal og ad mi nist ra sjon
Bak ord per so nal fin ner vi per son, et ord 
av le det av la tin persona «tea ter mas ke» og 
se ne re «rol le til delt den ne mas ken i et 
styk ke, ka rak ter, per son», som kan skje går 
til ba ke til et rus kisk, et språk av uviss opp-
rin nel se (tro lig ikke in do eu ro pe isk1), som 
var snak ket av et rus ker nes, et folk som 
kan skje stam mer fra Lil le asia og som 
bo sat te seg ho ved sa ke lig i Tos ca na. Gjen-
nom la tin har norsk lånt fle re ord som 
tro lig stam mer fra et rus kisk som for 
ek sem pel are na, bel te, ess, klas se, kli ent, 
lar ve, mar ked, mi lits, sa tel litt, ser ve og 
ta ver na. I til legg stam mer fle re ita lien ske 
steds navn fra et rus kisk, som for ek sem pel 
Tos ca na og tro lig Chi an ti (hvor av vi nen 
chi an ti) og Roma (hvor av ru mensk, 
ro mansk, ro man, ro man se og ro man tikk).

1 De fleste språkene i Europa, noen språk fra Midt-Østen 
og mange språk i India og nabolandene stammer fra et 
felles grunnspråk som forskerne har kalt indoeuropeisk. 
Gjennom sammenligning av språk og deres utvikling har 
det vært mulig å rekonstruere det man antar var ordene 
– merket med * – til vår forfedre da de trolig bodde i 
nåværende Ukraina og Sør-Russland for 5000 år siden.

Per so nal kon to ret er en del av ad mi nist ra-
sjons av de lin gen. Or det ad mi nist ra sjon 
kom mer fra la tin administrare «hjel pe, 
ord ne», sam men satt av ad «til» + ministrare 
«hjel pe, tje ne; ord ne, sty re; frem skaffe». 
And re leddet stam mer fra mi nis ter «tje ner, 
hjel per, prest», som på norsk også har gitt 
mi nis ter, av le det av mi nus «mind re» og 
be slek tet med norsk mind re. Be tyd nin gen 
«prest» gjen fin ner vi på eng elsk mi nis ter 
«tje ner, stats råd, sen de mann, prest» og 
svensk komminister «re si de ren de ka pel lan; 
prest i selv sten dig an neks kir ke».

Re krut te ring
Re krut te re kom mer fra re krutt «sol dat i 
før s te del av ut dan nings ti den», av for el det 
fransk recrute (mo der ne fransk recrue) som 
egent lig be tyr «til vekst», av le det av recroître 
«vok se frem igjen». Recroître er sam men satt 
av re- «igjen» + croître «vok se» av la tin 
crescere, som vi på norsk gjen kjen ner i 
cres cen do, krea tur og krøt ter. Også nav net 
på bak ver ket crois sant stam mer fra croître 
og be tyr egent lig «vok sen de (måne), halv-
må ne». Det tyske navnet er Hornchen, 
be slek tet med norsk horn. Nav net går til-
ba ke til øs ter ri ker nes sei er over tyr ker ne i 
1683. Tyr ker ne, som bruk te en halv må ne 
som sym bol på sine flagg, mis lyk tes i sitt 

an grep på Wien. Ba ker ne på vei til job ben 
da det frem de les var natt, så at tyrkene 
for be red te en stor ming av byen og rakk å 
vars le for sva ret. For å fei re seie ren, ble det 
la get et halv må ne for met bak verk.

An set te er lånt av lav tysk ansetten «stil le 
hen, an ord ne, inn ret te, set te inn», sam-
men satt av an «på, til, frem» + set ten 
«set te». Ver ve «vin ne, knyt te til seg; 
re krut te re» kom mer via nor rønt hverfa 
«dreie seg, gå rundt, ven de seg» av ger-
mansk *hwerban- «snu seg, ven de», som 
også har gitt middellavtysk wer ven «ver ve, 
opp nå, ut ret te, an stren ge seg». Norsk verv 
«opp ga ve» og ver ve i be tyd nin gen «re krut-
te re» er lånt fra middellavtysk.

Lø pe ba nen
Kar rie re be tyr «lø pe ba ne; yrke» og opp-
rin ne lig «sterk ga lopp». Det er gjen nom 
fransk og ita li ensk lånt av folkelatin (via) 
carriara «lø pe ba ne», av le det av la tin carrus 
«kjer re» av gal lisk opp rin nel se og som også 
har gitt frem med or det kjer re. Å avan se re er 
vik tig for CV-en. Avan se re «ryk ke frem-
over; bli for frem met» kom mer av fransk 
avancer «gå frem over» av folkelatin 
*abantiare, av le det av lav la tin abante «før, 
for an», sam men satt av la tin ab «fra» + ante 

STERK GA LOPP: Kar rie re be tyr «lø pe ba ne; yrke» og opp rin ne lig «sterk ga lopp».
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«før, for an». CV er en for kor tel se av cur ri-
cu lum vi tae, et la tinsk ord som be tyr «lev-
nets løp», sam men satt av cur ri cu lum «for-
løp» av le det av currere «løpe» + vi tae, ge ni-
tiv av vita «liv». Vi gjen fin ner currere i 
frem med ord som kurs og kon kurs, mens 
vita i frem med ord som vi tal og vivace og r 
gjen nom in do eu ro pe isk *gwei- «leve» er 
be slek tet med norsk kvikk.

I lø pet av kar rie ren går vi fra jun ior til 
se ni or. Jun ior er et la tinsk lå ne ord som 
be tyr «yng re», av le det av ju ve nis «ung», 
be slek tet med norsk ung. Se ni or et også et 
la tinsk lå ne ord, kom pa ra tiv av senex «gam-
mel», som også har gitt norsk se nil «(ånds)
svek ket av al der dom», se nat (egent lig «for-
sam ling av de eld ste») og eng elsk sir, sire 
«her re». I old ti dens Roma ble se ni or be nyt-
tet om bor ge re mel lom 45 og 60 år gam le, 
og senex for de som var eld re.

Pen sjo nis tens ju bel
Ved en den av kar rie ren ven ter pen sjo nen, 
som gjen nom fransk går til ba ke til la tin 
pensio «be ta ling» av le det av pendere «veie 
(sær lig me tal ler for å be ta le); hen ge; vur-
de re, be døm me; be ta le» av usik ker opp rin-
nel se som også har gitt frem med ord som 
pen sum og sti pend (se se ne re). Det span ske 
or det for «pen sjon» er jubilación, av le det 
av jubilar som egent lig be tyr «ju bi le re». 
Ju bel stam mer via la tin og gresk fra he bra-
isk j b l «ju bel år», av le det av jobel «ba sun, 
vær horn» for di det jø dis ke ju bel år ble inn-
le det med ba sun blå sing, som ofte ble la get 
av vær horn.

En god pen sjon for ut set ter at man har 
opp ar bei det seg nok pen sjons po eng. 
Po eng, av fransk point «punkt, po eng» går 
til ba ke til la tin pungere «prik ke, stik ke», 
som også har gitt frem med or de ne punk-
tum og punch. Med en god pen sjon kan 
pen sjo nis ten en de lig nyte sitt oti um «fri-
tid, hvi le, sær lig om ti den etter at en per-
son har truk ket seg til ba ke fra sin stil ling», 
la tinsk lå ne ord, uten kjent ety mo lo gi, som 
vi gjen fin ner i frem med or det negotiabel. 
Det te ord kom mer av la tin negotiari «dri ve 
han del» av le det av negotium «for ret ning, 
ar beid; of fent lig virk som het; af fæ re; (retts)
sak; strev» som byg ger på nec «ikke» + 
oti um.

Be ta ling, kjært be grep med 
man ge navn
Det fin nes man ge ord for be ta ling, for 
ek sem pel lønn, godt gjø ring, ho no rar, inn-
tekt, mot ytel se, sa lær, vart pen ger, veder lag 
og apa na sje. Be ta le er lånt av middellav-
tysk betalen, sam men satt av pre fik set be- + 

ta len «tel le, be ta le» be slek tet med norsk 
tel le. Lønn stam mer via dansk fra ger-
mansk *launõ. Gjen nom in do eu ro pe isk 
*law- «for tje nes te etter en be drift (som 
krig, jakt og kon kur ran se)» kan lønn være 
be slek tet med la tin lucrum «vin ning, for-
tje nes te, for del, ut byt te», hvor av frem med-
or de ne lukrere og luk ra tiv. Ho no rar «godt-
gjø ring til ut øve re av frie yr ker el ler valg te 
til lits menn» er lånt av la tin honorarium 
«æres ga ve som uløn ne de em bets menn i 
old ti dens Roma mot tok for tje nes ter de 
ytet», av le det av honor «ære, he der» uten 
kjent ety mo lo gi og som vi fin ner igjen i 
frem med ord som hon nør, honorabel, ho no-
re re, ho no rær og honnett.

Inn tekt er kom met fra nor rønt inn tekt, 
som byg ger på inn + tekt av ver bet taka 
«ta, gri pe». Sa lær «ho no rar, godt gjø ring, 
sær lig til ju ris ter» går gjen nom fransk til-
ba ke til la tin salarium «saltrasjon» og 
se ne re «sold el ler pen ger til sol da ter til å 
kjø pe saltrasjonen for; di ett; sa lær, ho no-
rar». Salarium er av le det av sal «salt, be slek-
tet med norsk salt. Vart pen ger «godt gjø-
ring til of fent lig tje nes te mann i ven te ti den 
mel lom to stil lin ger el ler til pen sjons al de-
ren, ven te pen ger» kom mer av tysk Wart(e)
geld «ven te pen ger», sam men satt av Warte 
«var te, gjø re tje nes te, pas se, pleie» + geld 
«pen ger». Veder lag «gjen gjeld, mot ytel se; 
be ta ling, godt gjø ring» er lånt av mid-
dellavtysk wedderlach som egent lig be tyr 
«det som leg ges igjen som er stat ning», 

sam men satt av wedder «ved» + lach be slek-
tet med norsk lig ge. Apa na sje «års lønn fra 
stats kas sen til stats over ho de el ler med lem 
av fyrs te hus» stam mer via fransk fra mid-
del al der la tin appanare «gi sitt brød, sin del 
av mat til noen», sam men satt av la tin ad 
«til» + pan is «brød».

Per mi sjon for kom pe tan se he ving
Per mi sjon med el ler uten lønn kan be vil-
ges i for bin del se med kom pe tan se he ving. 
Per mi sjon kom mer via fransk fra la tin 
permissio «til la tel se», av le det av per mit te re 
«til la te» sam men satt av per- «gjen nom, 
med, ved hjelp» + mittere «sen de». Det vil 
si at per mit te re egent lig be tyr «sen de mot 
et mål» og «la gå (som føl ge av sen din-
gen)». Mittere har på norsk også gitt mi sjon 
og mes se, tro lig av slutt or de ne på la tin i 
den ka tol ske mes se: ite, mis sa est (contio) 
«gå, (for sam lin gen el ler bøn nen) er sendt 
bort». Or lov «fri ta king for tje nes te en viss 
tid; per mi sjon» er lånt nor rønt orlof «til la-
tel se», av lav tysk orlof (jam før tysk Urlaub 
«per mi sjon, fe rie») der før s te ledd er be slek-
tet med norsk ur, «ut» og and re ledd med 
lov «til la tel se, løy ve».

Kom pe tan se er av le det av la tin competere 
«tref fes, sva re til, være pas sen de» sam men-
satt av cum «med» + petere «søke etter, be 
om» som også er å fin ne i pe ti sjon og ap pe-
titt (egent lig «at trå»). Kurs har vi sett i 
for bin del se med or det cur ri cu lum vi tae 
(CV). Stipendium er et la tinsk lå ne ord 

BE TA LE OG TEL LE: Be ta le er lånt av middellavtysk betalen, sam men satt av pre fik set be- + 
ta len «tel le, be ta le» be slek tet med norsk tel le.
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som egent lig be tyr «lønn, skatt» sam men satt av stips «litt mynt, 
al mis se» + en av led ning av ver bet pendere «veie (sær lig me tal ler 
for å be ta le); hen ge; vur de re, be døm me; be ta le», som vi alle rede 
har møtt i for bin del se med or det pen sjon.

Li vets fa ser
Per mi sjon be vil ges også ved uli ke fa ser i li vet, for ek sem pel når 
man gif ter seg, av nor rønt gipta, som egent lig be tyr «gi (sin dat-
ter) bort i ek te skap». Ut tryk ket «gi bort sin dat ter» gjen fin ner vi 
man ge in do eu ro pe is ke språk og gjen spei ler en fel les fa mi lie struk-
tur der fa ren ga bort dat te ren, som ble ført hjem av ek te man nen. 
Bryl lup stam mer fra nor rønt brúd(h)laup, brullaup, bryllaup, 
som mu li gens egent lig be tyr «hjem fø ring av bru den i raskt løp». 
Det er blitt fo re slått at or det kan skje vi ser til gam le tra di sjo ner 
som skul le et ter lig ne bru de ro vet, en skikk som var kjent hos noen 
in do eu ro pe is ke folk.

Av nor rønt føða «gi mat; set te (barn) til ver den» har vi fått føde, 
fød sel, fø og sub stan ti vet føde «mat». Bar sel «bar ne fød sel; fest ved 
et barns fød sel el ler dåp» er en om dan nel se etter barnsøl, sam-
men satt av barn + øl (jam før grav øl). Barn er lånt fra nor rønt 
barn, av ger mansk *bar na-, som opp rin ne lig be tyd de «det fød te», 
og er be slek tet med norsk bære i be tyd ning «føde», jam før tysk 
gebären og eng elsk bear «føde» (og par ti sipp born «født»). Når 
dø den inn tref fer, kan man bli enke(mann). Enke er et dansk 
lå ne ord som egent lig be tyr «den en som me» og er be slek tet med 
norsk en, en kel.

Syk dom, atføring og trygd
Al vor li ge syk dom mer med att fø ring og trygd er en rea li tet for 
fle re. Nor rønt sjúkr har gitt sjuk, mens syk er kom met via dansk 
syg. Dis se for me ne stam mer fra ger mansk *seuka-. Den vi de re 
ana ly sen er usik ker. Att fø ring «plan mes sig ar beid for å hjel pe 
funk sjons hem mede til å opp nå en mest mu lig nor mal til væ rel se 
igjen» byg ger på att- «gjen-» + fø ring. Trygd kom mer av nor rønt 
trygð «tro skap, sik ker het», be slek tet med tryggr «tro fast, trygg» 
som har gitt norsk trygg. Stø nad byg ger på stø «støt te, hjel pe» av 
nor rønt støða og er be slek tet med norsk stø «som står fast og godt, 
fast, sik ker» og stå.

HMS
En av de vers te ting vi kan gjø re på job ben er å mob be en kol le ga. 
Mob be kom mer av eng elsk mob, som egent lig be tyr «stim le sam-
men (for å an gri pe), av le det av mob «ban de, pø bel», som er en 
for kor tel se av la tin mo bil is (vulgus) «lett be ve ge lig (ska re)». Mo bil is 
er av le det av mo ve re «be ve ge», som også har gitt norsk mo bil, 
mø bel, mo sjon, mo ment, lo ko mo tiv og mo tor. For at alle skal føle 
seg tryg ge på job ben, skal det være fo kus på hel se, mil jø og sik-
ker het. Helse stam mer gjen nom nor rønt heilsa av ger mansk 
*hailísõn-, en av led ning av *háilisz- «lyk ke, frem gang» (hvor av 
norsk hell), som sin tur er be slek tet med *haila- «hel, sunn» 
(hvor av norsk hel, se mer un der or det hele). Nor rønt heilsa også 
gitt det nor ske ver bet hil se. Mil jø kom mer gjen nom fransk milieu 
«mid te» av la tin medius «mel lomst» + lieu «sted» av la tin locus. På 
fransk kan mil jø også bety «un der ver den», det vil si å over set te 
Mil jø vern de par te men tet med Ministère du milieu kan i bes te fall 
bety «Mid tens de par te ment» og i vers te fall «For bry tel ses de par te-
men tet»! Sik ker stam mer via lav tysk fra la tin securus «trygg, sik-
ker» el ler egent lig «uten be kym ring», sam men satt av se- «uten» + 
en av led ning av cura «be kym ring, om sorg». Securus er også å 
fin ne i as su re re og as su ran se.
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