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Ágrip 

 
Þessi ritgerð fjallar um réttarmálvísindi og rannsóknir á höfundskap. Ritgerðin skiptist í 

þrjá meginhluta auk inngangs og lokaorða. Í fyrsta hluta er farið yfir sögu og tilurð 

réttarmálvísinda frá því hugtakið réttarmálvísindi kom fyrst fram í riti Jans Svartvik 

(1968) um höfundskap játninga í máli Timothys Johns Evans. Greint er frá máli 

Ernestos Miranda sem segja má að hafi markað upphaf réttarmálvísinda í 

Bandaríkjunum og sagt frá hægfara vexti greinarinnar í upphafi og þeirri aukningu sem 

orðið hefur í málum af réttarmálvísindalegum toga undanfarna tvo áratugi eða svo. Þá er 

staða greinarinnar í dag rædd sem og viðfangsefni hennar. 

 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar er fjallað nánar um málvísindaleg sönnunargögn og tvö 

svið réttarmálvísinda sem tengjast annars vegar merkingu og hins vegar hljóðfræði. 

Rakin eru tvö raunveruleg mál sem hafa með orðhlutafræðilega merkingu og 

setningafræðilega merkingu að gera. Þá er fjallað um réttarhljóðfræði og tvö 

meginviðfangsefni hennar sem eru uppritun og raddgreining. 

 

Í þriðja hluta er fjallað nánar um rannsóknir á höfundskap. Fyrri rannsóknum eru gerð 

skil og þá er fjallað nánar um rannsókn Jans Svartvik frá árinu 1968 á uppruna játninga 

Timothys Johns Evans í lögregluskýrslum sem leiddu til sakfellingar hans fyrir morðið 

á eiginkonu sinni og dóttur. Fjallað er um  einkamállýskur og hugmyndina um svonefnd 

málfræðileg fingraför. Þá er vikið að breytileika í máli og þeim áhrifum sem hann hefur 

á rannsóknir á höfundskap. Því næst er aðferðafræði við rannsóknir á höfundskap og 

gagnsemi mörkunar lýst með dæmi úr raunverulegu máli. 
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0. Inngangur 
 

Allt frá tímum hinna forn-grísku leikskálda sem iðin voru við að saka hvert annað um 

ritstuld hefur höfundskapur hinna ýmsu bókmenntatexta verið mönnum tilefni til 

vangaveltna. Í því samhengi má nefna deilur um höfundskap á ritum Biblíunnar og 

leikritum Shakespeares (Olsson 2008 bls. 4) Rannsóknir á höfundskap í réttarfræðilegu 

samhengi eru þó ekki þekktar fyrr en um miðja 20. öld. Samhliða sífellt aukinni tækni- 

og tölvuvæðingu má gera ráð fyrir að þörfin aukist á sérfræðiþekkingu við 

textagreiningu í réttarfræðilegu samhengi. 

 

Í þessari ritgerð, sem lögð er fram sem lokaverkefni til BA-prófs í almennum 

málvísindum við Háskóla Íslands vorið 2010, verður fjallað um það svið málvísinda 

sem meðal annars fæst við slíka greiningu; réttarmálvísindi. Ritgerðin skiptist í þrjá 

hluta auk inngangs og lokaorða. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður spurningunni „hvað 

eru réttarmálvísindi?“ varpað fram og leitast við að svara henni að einhverju leyti. 

Tilurð og saga greinarinnar verður rakin og fjallað verður í fáeinum orðum um stöðu 

hennar í dag og viðfangsefni.  

 

Í öðrum hluta verður fjallað nánar um málvísindaleg sönnunargögn og hvernig tvö 

undirsvið málvísinda, merkingarfræði og hljóðfræði, koma við sögu réttarmálvísinda.  

Lesendum til glöggvunar verða nefnd dæmi úr raunverulegum sakamálum. 

 

Í þriðja hluta ritgerðarinnar verður sjónum beint nánar að rannsóknum á höfundskap í 

réttarmálvísindalegu samhengi. Lýst verður eldri rannsóknum á höfundskap og fjallað 

verður um rannsókn Jans Svartvik (1968) á uppruna játninga Timothys Johns Evans í 

lögregluskýrslum sem leiddu til sakfellingar hans fyrir morðið á eiginkonu sinni og 

dóttur. Fjallað verður um einkamállýskur (e. idiolect) og svokölluð málfræðileg 

fingraför (e. linguistic fingerprint). Þá verður fjallað um breytileika í texta og hvaða 

áhrif hann hefur á rannsóknir á höfundskap. Því næst verður fjallað um aðferðafræði við 

rannsóknir á höfundskap. Þar sem það á við verða raunveruleg dæmi um mál rakin og 

notuð til glöggvunar. Að lokum verður litið yfir farinn veg og efni ritgerðarinnar dregið 

saman í lokaorðum. 
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1. Hvað eru réttarmálvísindi? 
 
1.0. Inngangur 

Hugtakið réttarmálvísindi, sem er íslenskun enska hugtaksins forensic linguistics, er 

einkum notað í tvennum skilningi. Í sinni víðustu merkingu má segja að réttarmálvísindi 

nái yfir hvert það svið málvísinda sem hefur með réttar- eða lögfræði að gera, og einnig 

öfugt, þ.e. hvert það svið réttar- eða lögfræði sem hefur með málvísindi að gera. Þrengri 

skilgreining á hugtakinu réttarmálvísindi nær einkum til hagnýtingar málvísindalegrar 

þekkingar við úrlausn saka- eða dómsmála. Í þessari ritgerð er einkum fjallað um 

réttarmálvísindi samkvæmt þessari skilgreingu. Í þessum kafla verður fjallað í fáeinum 

orðum um sögu réttarmálvísinda og stöðu greinarinnar í dag. Tilurð og saga 

réttarmálvísinda verður rakin og sagt verður frá þeim málum sem telja má upphaf 

greinarinnar annars vegar í Bretlandi og hins vegar í Bandaríkjunum. Þá verður staða 

réttarmálvísinda í dag rædd sem og helstu viðfangsefni.  

 

1.1. Tilurð og saga réttarmálvísinda 

Líkt og raunin er með flestar vísindagreinar er erfitt eða útilokað að segja til um það 

með nákvæmni hvenær réttarmálvísindi áttu upphaf sitt. Menn hafa löngum deilt um og 

dregið í efa höfundskap ýmissa bókmenntaverka og jafnvel beitt málvísindalegum 

aðferðum í slíku samhengi en hagnýting málvísinda í réttarfræðilegu samhengi er 

óþekkt fyrr en um miðja 20. öld. Orðið réttarmálvísindi er þýðing á enska hugtakinu 

forensic linguistics en það hugtak kom fyrst fyrir árið 1968 í riti Jans Svartvik, The 

Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics. Þar fjallaði Svartvik um höfundskap 

játninga í lögregluskýrslum sem teknar voru af Timothy John Evans árið 1949 og lágu 

til grundvallar sakfellingu hans fyrir morðið á eiginkonu sinni og dóttur (sjá nánari 

umfjöllun í 3. kafla).1

 

 

Vöxtur greinarinnar var hægfara í upphafi. Hér og þar birtust einstakar greinar eftir 

málfræðinga sem greindu umdeildar játningar, lögðu mat á líkindi orða eða orðhluta í 

vörumerkjum eða annað í þeim dúr. Engar tilraunir voru gerðar til þess að festa 

réttarmálvísindi í sessi sem sérstaka fræðigrein eða koma upp ákveðinni aðferðafræði 

                                                 
1 Hugtakið Forensic English kom raunar fyrir tæplega 20 árum fyrr í titli bókar Fredericks Philbrick 
(1949), Language and the Law: the Semantics of Forensic English, en það náði ekki útbreiðslu 
(Coulthard og Johnson 2007, bls. 5). 
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fyrir hana (Coulthard og Johnson 2007 bls. 5). Í Bretlandi voru flest mál sem komu til 

kasta málvísindamanna af svipuðum toga og málið sem Svartvik (1968) tók fyrir í riti 

sínu, þ.e. höfðu með höfundskap játninga í lögregluskýrslum að gera. Fræg dæmi eru til 

að mynda mál Birmingham-sexmenninganna og Dereks Bentley (Olsson 2008 bls. 4–5). 

 

Í Bandaríkjunum má tengja upphaf réttarmálvísinda við mál mexíkóska innflytjandans 

Ernestos Miranda sem handtekinn var og sakfelldur árið 1963 fyrir vopnað rán. Miranda 

áfrýjaði dómnum á þeim forsendum að hann hefði ekki skilið rétt sinn sem fólst meðal 

annars í að taka ekki til máls eða að hafa lögfræðing viðstaddan við yfirheyrslur og 

dómnum var snúið árið 1966 og Miranda sýknaður. Í kjölfarið kom upp fjöldi mála af 

svipuðum toga en  réttur handtekinna einstaklinga í Bandaríkjunum til þess að tjá sig 

ekki um meint brot sitt og til þess að hafa lögmann viðstaddan yfirheyrslur er kenndur 

við þetta mál og nefndur Miranda-réttur (Olsson 2008 bls. 5–6). 

 

Undanfarna tvo áratugi eða svo hefur mjög færst í vöxt að leitað sé sérfræðiálits 

málvísindamanna í réttarfræðilegu samhengi. Sífellt fleiri málvísindamenn taka að sér 

að veita vitnisburð í sakamálum og einhverjir hafa jafnvel af því fulla atvinnu. Tvenn 

alþjóðleg samtök réttarmálfræðinga eru nú starfandi; IAFL (International Association of 

Forensic Linguists) og IAFPA (International Association for Forensic Phonetics and 

Accoustics) og tímaritið International Journal of Speech, Language and the Law, sem 

áður nefndist Forensic Linguistics, birtir rannsóknar- og yfirlitsgreinar um öll svið 

réttarmálvísinda auk ritdóma og hefur komið út tvisvar sinnum á ári frá árinu 1994 

(Coulthard og Johnson 2008 bls. 5–6). 

 

1.2. Staða réttarmálvísinda í dag og viðfangsefni 

Réttarmálvísindi eru lítil en þó ört vaxandi grein innan málvísinda en til marks um 

smæð hennar má nefna að einungis tveir háskólar í heiminum bjóða upp á nám í 

réttarmálvísindum þegar þessi orð eru skrifuð en það eru Aston-háskóli í Birmingham í 

Englandi og Cardiff-háskóli í Wales en í báðum skólunum er boðið upp á meistaranám í 

réttarmálvísindum. Þess ber þó að geta að ýmsir aðrir háskólar bjóða upp á einstök 

námskeið í réttarmálvísindum þótt ekki sé um fullt nám í greininni að ræða og eins má 

nefna að einhverjir háskólar bjóða upp á nám í réttarhljóðfræði.  
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Bækur og annað efni um greinina er af skornum skammti, í það minnsta ef miðað er við 

flestar aðrar greinar málvísinda, og höfundar eru tiltölulega fáir. Þó ber að nefna að 

tímaritið International Journal of Speech, Language and the Law, sem áður hefur verið 

minnst á, kemur út tvisvar sinnum á ári og fjallar eingöngu um réttarmálvísindi. Á 

íslensku hefur lítið eða ekkert verið ritað um réttarmálvísindi í þeim skilningi sem 

fjallað er um þau í þessari ritgerð en þó má nefna greinar eftir Kristján Árnason (2000) 

og Hjördísi Hákonardóttur (2002) sem báðar fjalla um lagamál en það er eitt 

viðfangsefna réttarmálvísinda þótt ekki sé það til umfjöllunar hér nema að litlu leyti.   

 

Til þess að svara þeirri spurningu sem varpað er fram í fyrirsögn þessa kafla er rétt að 

líta til þess hver viðfangsefni réttarmálvísinda eru en gróflega má skipta þeim í tvennt; 

lagamál og málnotkun í réttarkerfinu annars vegar og málvísindaleg sönnunargögn hins 

vegar. Hér að neðan verður fjallað í örfáum orðum um hið fyrrnefnda en hinu 

síðarnefnda verða gerð nánari skil í næsta kafla. 

 

1.2.1. Lagamál og málnotkun í réttarkerfinu 

Alkunna er að málið getur haft mismunandi blæ eða málsnið (e. register) eftir því við 

hvaða aðstæður því er beitt. Flestir kannast líklega við það að laga málsnið sitt að 

aðstæðum, til að mynda með tilliti til viðmælanda. Óformlegar samræður í 

kunningjahópi kalla á allt annan stíl og orðaforða en ritaður lagatexti, svo sem lög eða 

samningar. Lagamál er því eðli málsins samkvæmt nokkuð frábrugðið daglegu máli 

flestra eins og almennt tíðkast um fagmál og sömu sögu er að segja af fagmáli innan 

lögreglustéttarinnar (sjá t.d. Coulthard og Johnson 2007, bls. 76–80).  

 

Meðal viðfangsefna réttarmálvísinda er að varpa ljósi á hvers kyns málnotkun innan 

réttarkerfisins, hvort sem um er að ræða í rituðu máli í lögum, skjölum og samningum 

eða málnotkun í réttarsal, yfirheyrslum eða samskiptum lögfræðinga við umbjóðendur, 

svo fáein dæmi séu nefnd. Málnotkunarfræði, merkingarfræði og setningafræði eru allt 

svið málvísinda sem skipt geta máli þegar merking lagatexta af einhverju tagi er til 

skoðunar (Tiersma og Solan 2002).  
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2. Nánar um málvísindaleg sönnunargögn 
 
2.0. Inngangur 

Það svið réttarmálvísinda sem hér er til umfjöllunar snýst um hagnýtingu 

málvísindalegrar þekkingar við úrlausn saka- eða dómsmála. Í þessu getur t.d. falist 

hljóðfræðileg eða málfræðileg greining á raddupptöku eða málfræðileg greining texta 

eða textabrots í því skyni að ákvarða eða útiloka höfundskap. Greining af þessu tagi 

getur tekið til einhverra eða allra sviða málvísinda; hljóðfræði, hljóðkerfisfræði, 

merkingarfræði, beygingarfræði, orðhlutafræði, setningafræði, mállýskufræði o.s.frv. 

Merking orða eða orðhluta getur skipt máli í málum sem tengjast vörumerkjum, 

hljóðfræði getur gagnast ef bera þarf kennsl á rödd á hljóðupptöku eða eftir svonefndum 

raddbendingum (e. voice line-ups) og hið sama gildir um mállýskufræði. Setningafræði 

getur sömuleiðis komið að gagni í slíkum málum sem og málum er varða höfundskap 

eða uppruna texta. Í raun getur hvaða undirsvið málvísinda sem er komið að gagni í 

réttarfræðilegu samhengi við einhverjar aðstæður (sjá t.d. Tiersma og Solan 2002). 

 

Í þessum kafla verður  fjallað nánar um tvö svið réttarmálvísinda, sem tengjast annars 

vegar merkingu og hins vegar hljóðfræði.  Rakin verða tvö raunveruleg mál sem hafa 

annars vegar með orðhlutafræðilega merkingu að gera og hins vegar setningafræðilega 

merkingu. Þá verður fjallað um réttarhljóðfræði og tvenns konar meginviðfangsefni 

hennar sem eru uppritun og raddgreining.  

 

2.1. Merking 

Ekki hafa öll orð eða hugtök eina ákveðna merkingu sem allir innan málsamfélagsins 

fallast á. Meðal viðfangsefna réttarmálvísinda er merking orðhluta, orða eða annarra 

textaeininga eða máleininga. Margræðni getur valdið ágreiningi um merkingu, til að 

mynda hvað snertir orð eða orðhluta í vörumerkjum og eins getur of flókin setningagerð 

orðið til þess að merking texta kemst ekki til skila. Hér að neðan verða rakin dæmi um 

þetta. 

2.1.1. Merking orðhluta 

Lentine og Shuy (1999) greina frá aðkomu sinni að máli skyndibitakeðjunnar 

McDonald’s  Corporation gegn hótelkeðjunni Quality Inns International Inc. Árið 1987 

kynnti hótelkeðjan þau áform sín að opna nokkur ný og ódýr hótel án nokkurra 
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„aukalegra“ þæginda undir nafninu McSleep. Forskeytið Mc átti að vísa til skoskrar 

hófsemi og sparsemi. McDonald’s höfðaði mál á hendur hótelkeðjunni á þeim 

forsendum að notkun forskeytisins væri tilraun til þess að hagnast á nafni McDonald’s. 

Máli sínu til stuðnings bentu lögmenn skyndibitakeðjunnar á að búið hefði verið til það 

sem þeir nefndu „McMál“ með orðum á borð við McFranskar, McMjólkurhristingur og 

McFiskur. Skyndibitakeðjan krafðist með öðrum orðum einkaréttar á notkun forskeytis 

sem aldalöng hefð var og er fyrir í skoskum eftirnöfnum. 

 

Í málsvörn sinni leituðu lögmenn hótelkeðjunnar aðstoðar málfræðinganna Lentine og 

Shuy við að sýna fram á tvennt. Annars vegar að algengt væri að myndanið /Mc/ væri 

notað við orðmyndun í ensku án tengingar við skyndibitakeðjuna og hins vegar að slík 

dæmi sýndu að merking forskeytisins, sem upphaflega var tengd föðurnöfnum og var 

sambærileg við merkingu myndansins /son/ í Johnson, væri orðin almenn. Forskeytið 

hefði þar af leiðandi sjálfstæða og almenna merkingu sem væri hvorki ‘sonur’ né 

‘tengdur McDonald’s skyndibitakeðjunni’. 

 

Lentine og Shuy leituðu í orðasöfnum að raunverulegum dæmum um notkun 

forskeytisins og fundu alls 56 dæmi sem þau skiptu í sjö merkingarflokka. Þeirra á 

meðal voru dæmi um notkun forskeytisins í fyrirtækjanöfnum, t.d.  McThrift Motor Inn, 

ódýrt vegahótel með skosku yfirbragði og McTek, lágvöruverðsverslun með tölvuvörur 

fyrir Macintoshtölvur, þar sem forskeytið hefur merkinguna ‘einfalt, þægilegt, ódýrt og 

staðlað’. 

 

Á grundvelli þeirra dæma sem þau fundu héldu Lentine og Shuy því fram að forskeytið 

hegðaði sér með sama hætti og önnur margræð les í málinu að því leyti að merking þess 

væri ekki ljós nema út frá samhenginu sem það stendur í hverju sinni og að ólíklegt væri 

að sá sem heyrði eða læsi það í tengslum við nafn á hóteli tengdi það við 

skyndibitakeðjuna. 

 

McDonald’s leitaði til markaðsfræðifyrirtækisins Leo Burnett sem kannaði skilning 

almennings á forskeytinu og komst að því að fólk tengdi það bæði við 

skyndibitakeðjuna og einnig áreiðanleika, hraða, þægindi og hagstætt verð. Lentine og 

Shuy gagnrýndu aðferðafræði Leo Burnett og bentu á að þátttakendur í rannsókninni 

hefðu verið fundnir í höfuðstöðvum McDonald’s. Þrátt fyrir þetta úrskurðaði dómari 
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skyndibitakeðjunni í hag og veitti henni með því í raun einkarétt á notkun forskeytisins 

(Lentine og Shuy 1990, Coulthard og Johnson 2007 bls. 121-123, Gibbons 2007 bls. 

291). 

 

2.1.2. Setningafræðileg merking 

Levi (1994) segir frá máli þar sem hópur fólks sem þegið hafði fjárhagsaðstoð frá 

stofnuninni Aid to Families with Dependent Children (AFDC) stefndi Illinois-ríki í 

Bandaríkjunum á þeim forsendum að bréf sem síðastnefndi aðilinn hafði sent fólkinu í 

þeim tilgangi að upplýsa það um rétt sinn hefði verið svo torskilið að það hefði í raun 

verið ónothæft. Levi (1994 bls. 8) nefnir eftirfarandi dæmi úr bréfinu: 

 

(1)  
If your AFDC financial assistance benefits are continued at the 
present level and the fair hearing decides your AFDC financial 
assistance reduction was correct, the amount of AFDC assistance 
received to which you were not entitled will be recouped from future 
AFDC assistance payments or must be paid back if your AFDC is 
cancelled.2

 
 

Það sem málsgreinin í dæmi (1) felur í sér er að ef X á sér stað og Y á sér svo stað, þá 

annaðhvort mun Z (útskýrt á flókinn hátt með neitun og tilvísunarsetningu) eiga sér 

stað, eða – ef R hefur einnig átt sér stað – verður Q að eiga sér stað. Málsgreinin 

inniheldur sjö setningar, sex þolmyndarsagnir án geranda og nokkra samsetta nafnliði á 

borð við your AFDC financial assistance reduction (Levi 1994, bls. 8). 

 

 (2)  
If you do not  request a new hearing date and do not appear at the 
scheduled hearing date, your appeal will be dismissed, unless you 
show good cause for failure to appear.3

 
 

Það sem í raun felst í málsgreininni í dæmi (2) er að ef ekki X og ekki Y þá ekki Z ef 

ekki Q vegna ekki P. Málsgreinin inniheldur því fimm neitanir, bæði hinar augljósu not 

                                                 
2 Þýðing: Ef AFDC fjárhagsaðstoð við þig er haldið áfram með sama hætti og í ljós kemur að lækkun 
AFDC fjárhagsaðstoðar þinnar var rétt, verður upphæð veittrar AFDC fjárhagsaðstoðar á hverri þú áttir 
ekki rétt dregin af AFDC greiðslum í framtíðinni eða verður að endurgreiðast hafi AFDC aðstoð við þig 
verið hætt. (Levi 1994, bls. 8) 
3 Þýðing: Ef þú óskar ekki eftir nýjum viðtalstíma og mætir ekki í tilgreindan viðtalstíma, verður áfrýjun 
þinni hafnað, nema þú sýnir fram á réttmæta ástæðu fyrir því að mæta ekki. (Levi 1994, bls. 8) 
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request og not appear en einnig dismissed, unless og failure to, en sýnt hefur verið fram 

á að skilningur fólks minnkar í hlutfalli við fjölda neitana í hverri málsgrein (Charrow 

og Charrow 1979, bls.1324–1325). Dómurinn féll á þá leið að stefndi skyldi greiða 

stefnendum samtals 20 milljónir dala og endurskrifa bréfið á skiljanlegra máli (Levi 

1994, Gibbons 2003, bls. 292–293, Coulthard og Johnson 2007, bls. 123–124). 

 

2.2. Réttarhljóðfræði 

Í stuttu máli má segja að réttarhljóðfræði (e. forensic phonetics) felist í hagnýtingu 

hljóðfræðilegrar þekkingar við úrlausn sakamála.  Í því getur m.a. falist uppritun eftir 

hljóðupptöku, söfnun upplýsinga um félagslegan eða landfræðilegan bakgrunn mælanda 

í hljóðupptöku eða samanburður á tveimur eða fleiri upptökum með tilliti til 

höfundskapar. Raddbendingar (e. voice line-ups) heyra einnig undir réttarhljóðfræði (sjá 

t.d. Coulthard og Johnson 2007, bls. 144). Hér að neðan verða rakin dæmi sem annars 

vegar tengjast uppritun og hins vegar raddgreiningu. 

2.2.1. Uppritun 

Coulthard og Johnson (2007, bls. 145) greina frá máli þar sem maður með áberandi 

indverskan hreim var í lögregluskýrslu sagður hafa sagt ‘shot a man to kill’ þegar það 

sem hann sagði í raun og veru var ‘ showed a man ticket’. Misskilning af þessu tagi má 

oft fyrirbyggja með því að hlusta vel á upptökuna og nota vandaðan búnað en fyrir 

kemur að nákvæmari hljóðfræðilegrar greiningar er þörf. 

 

Olsson (2008 bls. 161-168) segir frá máli þar sem upptaka af samtali tveggja manna 

reyndist ekki nægilega skýr til að hægt væri að greina hvort annar þeirra segði ‘weapons 

that we used’ eða ‘weapons that were used’. Fyrri segðin hefði bendlað manninn við 

glæp en sú síðari ekki. Við hlustun virtist sérhljóðið í orðinu sem um ræðir 

(‘we’/‘were’) litast af eftirfarandi /r/-hljóði en mælandi hafði mállýskubundinn 

framburð sem felst í að bera fram /r/ á milli sérhljóða. Hljóðrófsgreining reyndist því 

nauðsynleg en hún leiddi í ljós formendasveigingar sem bentu til þess að orðið í 

upptökunni væri ‘were’ en ekki ‘we’ og upptakan bendlaði manninn því ekki við 

umræddan glæp. 
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2.2.2. Raddgreining 

Einhver veigamesti hluti réttarhljóðfræði felst í raddgreiningu, ýmist samanburði 

tveggja eða fleiri málsýna með tilliti til höfundskapar eða greiningu eins málsýnis með 

tilliti til félagslegs og/eða landfræðilegs bakgrunns mælanda (Olsson 2008, bls. 180-

181). Coulthard og Johnson (2007, bls. 4–5) segja frá frægu máli manns sem myrti tíu 

konur í Yorkshire á Englandi á árunum 1975-1979 og hefur verið nefndur The 

Yorkshire Ripper. Við rannsókn málsins var hljóðfræðingurinn og 

mállýskufræðingurinn Stanley Ellis fenginn til þess að greina upptöku sem átti að vera 

frá morðingjanum. Ellis taldi röddina í upptökunni tilheyra einstaklingi frá Southwick 

eða Castletown í nágrenni Sunderland. Árið 1981 handtók lögreglan mann frá Bradford, 

Peter Sutcliffe, sem játaði að lokum á sig morðin. Sutcliffe talaði þó ekki Sunderland-

mállýsku og því vöknuðu spurningar um hvort bréfin og upptakan væru fölsuð. Í 

október 2005 var maður að nafni John Humble handtekinn fyrir að hafa sent lögreglunni 

hin fölsuðu bréf og upptökuna. Humble bjó í South Hylton í Sunderland, hálfum 

kílómetra frá Southwick og Castletown sem Ellis hafði bent á. Þrátt fyrir að ekki hafi 

tekist að hafa hendur í hári Humbles þegar Ellis greindi upptökunaupphaflega sýnir 

þetta mál að hljóðfræðileg greining af þessu tagi getur verið mjög nákvæm. 
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3. Nánar um höfundskap 
 

3.0. Inngangur 

Líkt og getið er í inngangi hefur höfundskapur ýmissa bókmenntatexta löngum verið 

mönnum tilefni til vangaveltna en rannsóknir á höfundskap í réttarfræðilegu samhengi 

eru þó ekki þekktar fyrr en um miðja 20. öld. Í þessum kafla verður fjallað nánar um 

rannsóknir á höfundskap. Fyrri rannsóknum verða gerð skil og þá verður fjallað um 

rannsókn Jans Svartvik (1968) á uppruna játninga Timothys Johns Evans í 

lögregluskýrslum sem leiddu til sakfellingar hans fyrir morðið á eiginkonu sinni og 

dóttur. Fjallað verður um  einkamállýskur og svonefnd málfræðileg fingraför. Þá verður 

vikið að breytileika í máli og þeim áhrifum sem hann hefur á rannsóknir á höfundskap. 

Því næst verður aðferðafræði við rannsóknir á höfundskap og gagnsemi mörkunar lýst 

með dæmi úr raunverulegu máli. 

 

3.1. Fyrri rannsóknir á höfundskap 

Fyrstu tilraunina til þess að skera úr um höfundskap texta með málvísindalegum 

aðferðum gerði Augustus de Morgan árið 1851. Hann hafði verið beðinn um að finna 

aðferð til þess að skera úr um hvort bréf sem löngum höfðu verið eignuð Páli postula 

væru í raun og veru skrifuð af honum. De Morgan setti fram þá kenningu að meðalfjöldi 

bókstafa í hverju orði væri sérstakur hjá hverjum höfundi og auk þess svo gott sem 

stöðugur og héldist jafnvel í þýðingum. Sá sem fyrstur prófaði þessa kenningu var 

Mendenhall (1887). Mendelhall taldi stafafjöldann í hundruðum þúsunda orða, bæði úr 

bréfunum sem de Morgan hafði rannsakað og úr verkum Shakespeares og tveggja af 

þeim höfundum sem verk hans höfðu verið kennd við, Sir Francis Bacon og 

Christophers Marlowe. Athuganir Mendenhalls leiddu í ljós að Bacon gat samkvæmt 

kenningunni ekki verið höfundur ljóða Shakespeares en hins vegar áttu harmleikir 

Shakespeares meira sameiginlegt með verkum Marlowes en með gamanleikjum 

Shakespeares (Coulthard og Johnson 2007, bls. 164).  

 

3.1.1. Rannsóknir á höfundskap Eglu 

Uppruni Íslendinga sagna og fleiri norrænna fornrita hefur sömuleiðis löngum verið 

umdeildur. Í ritgerð sinni Landnáma og Egils saga benti Björn M. Ólsen (1904) á 
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líkindi í stíl og frásagnaraðferð í Eglu og Heimskringlu Snorra Sturlusonar og taldi þau, 

ásamt fleiri atriðum, benda til sameiginlegs höfundskapar. Wieselgren (1927) komst að 

gagnstæðri niðurstöðu í sínum athugunum og taldi málfar Eglu svo frábrugðið ritum 

Snorra að útilokað væri að um sama höfund væri að ræða. Í formála að útgáfu Eglu fyrir 

Fornritafélagið benti Sigurður Nordal (1933, bls. LXX-XCV) hins vegar á galla í 

athugunum Wieselgrens sem hafði notast við Möðruvallabók en ekki elsta handritsbrot 

Eglu sem er um 100 árum eldra en Möðruvallabók. Sigurður komst að því að talsverður 

munur var á orðalagi þessara tveggja handrita og að verk Snorra líktust því mun meira 

en Möðruvallabók. Peter Hallberg (1962) gerði samanburð á orðalagi Heimskringlu og 

fimm Íslendinga sagna, þ.e. Grettlu, Eyrbyggju, Njálu, Laxdælu og Eglu. Hann safnaði 

þeim orðum sem eru sameiginleg með Heimskringlu og hverri sögu og skoðaði alls um 

544.000 orð (bls. 14-15). Niðurstaðan var að um tvöfalt fleiri samstæður var að finna 

með Heimskringlu og Eglu en með Heimskringlu og Laxdælu, sem var næst í röðinni 

(bls. 59-60).  

 

3.2. Rannsókn Jans Svartvik  

Mál af því tagi sem nefnd hafa verið hingað til í þessum kafla, það er mál sem fjalla um 

tilurð bókmenntatexta, eru þó yfirleitt ekki viðfangsefni réttarmálvísinda nema í þeim 

tilvikum þegar um ritstuldarmál er að ræða. Þrátt fyrir það eru rannsóknir á höfundskap 

veigamikill þáttur í réttarmálvísindum en hvers kyns texti eða textabrot getur ratað inn á 

borð réttarmálfræðinga til rannsóknar á höfundskap. Má nefna nafnlaus hótunarbréf, 

SMS-skilaboð, sjálfsvígsbréf, tölvuskeyti og játningar í lögregluskýrslum. Í árdaga 

réttarmálvísinda snerust mörg mál um síðastnefnda atriðið og hugtakið réttarmálvísindi 

kom raunar fyrst fyrir í slíku máli árið 1968 í riti Jans Svartvik, The Evans Statements: 

A Case for Forensic Linguistics. Þar tók Svartvik til athugunar lögregluskýrslur og 

játningar Timothys Johns Evans fimmtán árum eftir að hann hafði verið hengdur fyrir 

að hafa myrt eiginkonu sína og dóttur. Hinn raunverulegi morðingi, John Christie, hafði 

myrt að minnsta kosti sex konur á heimili sínu og talið Evans trú um að hann væri 

samsekur um morðin á eiginkonu sinni og dóttur. Evans gaf sig fram við lögreglu í 

Wales þar sem tekin var af honum skýrsla áður en hann var fluttur til Lundúna þar sem 

fleiri skýrslur voru teknar af honum (Olsson 2008, bls. 20).  

 

Í riti sínu sýndi Svartvik meðal annars fram á kaflaskiptan mun á notkun samtenginga í 

þeirri skýrslu sem mest áhrif er talin hafa haft á sakfellingu Evans. Skýrslunni var skipt 
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í fimm hluta en þeir tveir hlutar hennar sem fjölluðu um morðin á eiginkonu og dóttur 

Evans innihéldu mun fleiri dæmi en aðrir hlutar um setningar með færanlegum 

samtengingum (e. mobile relator), þ.e. þar sem orðaröðin innan tengiliðar gat ýmist 

verið [frumlag + samtenging] (I then came back upstairs) eða [samtenging + frumlag] 

(then I put her to bed). Hlutfall slíkra tengiliða í þeim hlutum skýrslunnar sem fjölluðu 

um morðin var samtals 30% en ekki nema 6,9% í öðrum hlutum. Alls voru 32 dæmi um 

slíka liði og þar af var 21 af gerðinni [frumlag + samtenging] (Svartvik 1968, bls. 30–

38). Svartvik hafði 23 dæmi um færanlegar samtengingar og í hverju einasta þeirra var 

um að ræða orðið then en sýnt hefur verið fram á að orðalagið [frumlag + then] er 

dæmigert í lögregluskýrslum sem vitað er að skráðar eru af lögregluþjónum en 

orðaröðin [then + frumlag] er algengari í máli annarra (Coulthard og Johnson 2007, bls. 

178–180). Þetta rennir óneitanlega stoðum undir þá kenningu að Evans hafi ekki verið 

höfundur þeirra hluta skýrslunnar sem fjölluðu um morðin á eiginkonu hans og dóttur 

en Evans hafði raunar verið náðaður árið 1965, fimmtán árum eftir dauða sinn og 

þremur árum áður en rit Svartvik kom út. 

 

3.3. Einkamállýskur og málfræðileg fingraför 

Hugmyndin um málfræðilegt fingrafar (e. linguistic fingerprint) er byggð á því að 

einkamállýska (e. idiolect) hvers og eins sé svo einstök að engir tveir einstaklingar noti 

tungumálið með nákvæmlega sama hætti. Sérhver málnotandi býr yfir orðasafni sem 

hann byggir upp á löngum tíma og er frábrugðið orðasafni annarra málnotenda. 

Munurinn felst ekki einvörðungu í því hvaða orð eru geymd í orðasafninu og eru 

málnotandanum aðgengileg heldur einnig í því hvaða orð hver málnotandi kýs að nota 

við tilteknar aðstæður. Þótt fræðilega séð getum við notað hvað orð sem er hvenær sem 

er þá er það í raun svo að það er að einhverju leyti einstaklingsbundið hvaða orð við 

veljum við hvaða aðstæður, þ.e. hvaða orð við veljum saman (Coulthard og Johnson 

2007, bls. 161).  

 

Þetta gefur til kynna að hægt sé að bera kennsl á einstaklinga á grundvelli málfræðilegs 

fingrafars. Á hinn bóginn hlýtur það að teljast ólíklegt að hægt sé að greina þennan mun 

á milli einstaklinga með óyggjandi hætti líkt og þegar um eiginleg fingraför er að ræða. 

Tungumál er samsett úr fjölda ólíkra þátta sem margir eða flestir eru sameiginlegir 

málhöfum á sama málsvæði. Þeir þættir sem eru ólíkir og þar með aðgreinandi á milli 

tveggja málhafa sama máls eru færri en þeir þættir sem eru sameiginlegir. Texti, jafnvel 
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þótt hann sé langur, veitir aðeins takmarkaðar upplýsingar um einkamállýsku höfundar 

og við það bætist að flestir þeirra texta sem réttarmálvísindin fást við eru mjög stuttir. 

Sjálfsvígsbréf og hótunarbréf eru til að mynda yfirleitt ekki lengri en um 200 orð 

(Coultard og Johnson 2007, bls. 161–162).  

 

3.3.1. Unabomber 

Þrátt fyrir þetta getur hugmyndin um málfræðilegt fingrafar og samval orða (e. co-

selection) komið að gagni innan réttarmálvísinda. Frægt er mál manns sem kallaður 

hefur verið „Unabomber“. Á árunum frá 1978–1995 sendi maður í Bandaríkjunum, sem 

kallaði sig „FC“, sprengjur með pósti, um það bil einu sinni á ári. Þar sem fórnarlömb 

mannsins störfuðu öll ýmist við háskóla (e. universities) eða flugfélög (e. airlines) var 

hann nefndur Unabomber. Árið 1995 barst sex stórum dagblöðum 35.000 orða handrit 

frá manni sem sagðist vera Unabomber. Hann hét því að hann myndi hætta að senda 

sprengjur yrði handritið birt. Í ágúst 1995 birti dagblaðið The Washington Post handritið 

og þremur mánuðum síðar hafði maður samband við bandarísku alríkislögregluna, FBI, 

og sagðist telja bróður sinn, sem hann hafði ekki hitt í áratug, vera höfund handritsins. 

Hann tiltók einkum orðalagið cool-headed logician og samval þessara tveggja orða sem 

hann taldi tilheyra einkamállýsku bróður síns.  

 

Lögreglan hafði upp á bróður mannsins, handtók hann og lagði hald á fjölda skjala, þar 

á meðal 300 orða blaðagrein sem hann hafði skrifað áratug fyrr og fjallaði um sama efni 

og handritið. Lögreglan taldi að með handritinu og blaðagreininni væru mikil 

málfræðileg líkindi sem fólust meðal annars í orðavali og taldi þetta benda til 

sameiginlegs höfundskapar. Lögfræðingur mannsins kallaði til málfræðing, Robin 

Lakoff, sem hélt því fram á móti að slík líkindi hefðu enga þýðingu því hver sem er gæti 

notað hvaða orð sem er hvenær sem er. Hann tiltók tólf atriði sem hann gagnrýndi 

sérstaklega og sagði geta komið fyrir í hvaða texta sem væri af þessu tagi; at any rate, 

clearly, gotten, in practice, moreover, more or less, on the other hand, presumably, 

propaganda, thereabouts  auk orða með ræturnar argu- og propos-. Við fyrstu sýn 

virðist Lakoff hafa haft nokkuð til síns máls. Lögreglan leitaði hins vegar að þessum 

orðum á internetinu, sem á þeim tíma var aðeins brot af því sem það er í dag að 

umfangi, og fann um þrjár milljónir skjala sem innihéldu eitt eða fleira af þessum tólf 

atriðum. Þegar leitin var þrengd reyndust hins vegar aðeins 69 skjöl innihalda öll tólf 
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atriðin og við nánari skoðun reyndist hvert einasta þeirra vera útgáfa af 35.000 orða 

handritinu (Coulthard og Johnson 2007, bls. 162–163). 

 

3.4. Breytileiki 

Eitt af því sem valdið getur vandræðum við rannsóknir á höfundskap er breytileiki. 

Breytileiki er eðlislægur eiginleiki mannlegs máls. Tveir málhafar sama máls segja 

sama hlutinn með ólíkum hætti og sérhver málhafi lagar málsnið sitt að aðstæðum (sjá 

t.d. Biber 1995, bls. 1). Flestir þekkja það að tala með einum hætti við vini og 

kunningja, með öðrum hætti við ókunnuga, enn öðrum hætti við börn o.s.frv. Málbeiting 

getur því verið breytileg en ekki aðeins í töluðu máli heldur einnig rituðu og jafnvel 

innan sama stutta texta, eins og eftirfarandi dæmi sem fannst með aðstoð leitarvélar á 

internetinu sýnir: 

 

(3) 
Ég er að farast því mig langar svo í almennileg útivistarföt en þau 
kosta bara sitt! [...] Mig langar líka svo í kílómetramæli á hjólið – 
spurning um að setja það á listann til Jólasveinsins. [...] Næsta er að 
fara að spara einhvern pening svo ég geti keypt mér dótið sem mér 
langar í!4

 
 

Í þessum stutta texta, sem aðeins telur 73 orð í heildina, eru alls þrjú dæmi um 

ópersónulegu sögnina að langa. Í tveimur þeirra er frumlagið í þolfalli en í einu þeirra í 

þágufalli. Breytileiki á frumlagsfalli með sögninni að langa innan þessa stutta textabrots 

gerir það því að verkum að ekki væri hægt að styðjast við það væri þessi texti til 

rannsóknar með tilliti til höfundskapar. 

 

Margt getur valdið breytileika innan texta eða á milli tveggja texta eftir sama höfund en 

alkunna er að við lögum málsnið okkar að aðstæðum, ætluðum lesendum texta eða 

viðmælendum okkar og í raun eru til óendanlega mörg málsnið eftir aðstæðum (Ari Páll 

Kristinsson 2005). Olsson (2008, bls. 33–34) tekur til nokkur atriði sem hafa áhrif á 

breytileika á milli texta eftir einn og sama höfund en meðal þess sem hann telur upp má 

nefna: 

 

                                                 
4 Sótt 3. mars 2010 af http://asalbg.wordpress.com/2008/09/28/mig-langar-iiiii (leturbreyting mín).  

http://asalbg.wordpress.com/2008/09/28/mig-langar-iiiii�
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Gerð (e. genre) textans sem um ræðir. Algengt er að rithöfundar geti brugðið sér í allra 

kvikinda líki og tveir textar eftir sama höfund geta verið eins ólíkir og textar eftir tvo 

höfunda. Charles Dickens skrifaði bækur af ólíkum gerðum, barnabækur, glæpasögur 

o.fl., sem eru ólíkar að stíl og málsniði þótt eftir sama höfund séu. Einnig má í þessu 

sambandi benda á Gerplu eftir Halldór Laxness sem skrifuð er í stíl Íslendinga sagna og 

er að mörgu leyti frábrugðin öðrum verkum Halldórs.  

 

Tegund (e. type) textans. Hér má nefna að persónuleg sendibréf eru líkleg til að vera 

óformlegri, bæði hvað snertir stíl og orðaval, en til að mynda fræðigreinar ætlaðar til 

opinberrar birtingar, þótt báðir textarnir séu eftir sama höfund. 

 

Skáldskapur eða ekki skáldskapur. Margir sem fást við að skrifa skáldskap fást einnig 

við að skrifa texta sem ekki er skáldskapur, t.d. blaðagreinar eða ævisögur. Þessi ólíku 

textaform kalla á ólíkan stíl og málsnið. 

 

Opinber eða óopinber texti. Sendibréf stjórnmálamanns til fjölskyldumeðlims eða vinar 

er að öllum líkindum mjög frábrugðið ræðu sem sami maður skrifar og heldur á 

vettvangi stjórnmálanna, bæði hvað orðaval og stíl snertir. 

 

Tími hefur einnig áhrif á málsnið. Því lengri tími sem líður á milli þess að textar eru 

samdir, því meiri líkur eru á breytileika á milli þeirra. Það má rekja til þess að í eðli 

tungumála er að breytast og málbeiting okkar breytist með. Einstaklingsbundin og 

utanaðkomandi áhrif, s.s. heilsufar, menntun, þjóðfélagsstaða o.fl., valda sömuleiðis 

breytileika í málbeitingu. 

 

Félagslegir þættir. Málsnið, samband við ætlaðan lesanda, kyn höfundar og ætlaðs 

lesanda, aldur, menntun, félagsleg staða, félagslegar aðstæður og samhengi eru allt 

atriði sem geta verið ólík á milli tveggja texta eftir sama höfund og þar með haft áhrif á 

breytileika á milli textanna. 

 

3.5. Aðferðafræði við rannsóknir á höfundskap 

Við rannsóknir á höfundskap er mikilvægt að hafa í huga að erfitt er, eða jafnvel 

útilokað, að beinlínis eigna tilteknum höfundi tiltekinn texta og því ætti ekki að nálgast 

slíkar rannsóknir með það í huga. Þótt tveir eða fleiri textar eftir sama höfund innihaldi 
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ákveðna líkindaþætti er ekki hægt að útiloka að þeir séu tilviljanakenndir. Það er því 

ekki hægt að fullyrða að einstaklingur A eða B sé höfundur textans C, aðeins að af þeim 

A og B sé annar líklegri en hinn til þess að vera höfundur textans. Það útilokar ekki að 

einstaklingur D, sem er utanaðkomandi og óþekktur, sé raunverulegur höfundur textans. 

 

Hið sama á við í tilfellum þar sem aðeins einn einstaklingur er til rannsóknar. Með 

samanburði er hægt að leiða í ljós hvort líkindi séu með þeim texta sem um ræðir, þ.e. 

texta C, og texta sem vitað er með vissu að umræddur einstaklingur er höfundur að. Ef 

líkindi eru til staðar geta þau bent til sameiginlegs höfundskapar en þau útiloka ekki að 

hinn óþekkti einstaklingur D sé í raun höfundur textans (Olsson 2008, bls. 44–45). 

 

Eins er gagnlegt að hafa í huga að ekki eru öll atriði eins vel til þess fallin að gefa 

vísbendingar um höfundskap. Það er því ekki nóg að finna líkindi á milli tveggja (eða 

fleiri) texta eða textabrota heldur er nauðsynlegt að átta sig á því í hverju þessi líkindi 

felast nákvæmlega og hvaða svið málvísindanna þau snerta, þ.e. setningafræði, 

hljóðkerfisfræði, orðmyndunarfræði, orðanotkun o.s.frv. Gagnlegt getur verið að líta á 

málið sem lagskipt kerfi þar sem „dýpra“ er á sumum lögum en öðrum í þeim skilningi 

að höfundur textans er því minna meðvitaður um tiltekna þætti eftir því sem dýpra er á 

þeim og jafnframt er þeim mun erfiðara að líkja eftir atriðum sem tengjast þeim. Það er 

því ekki nóg að líta á atriði eins og stafsetningu eða stílbrögð heldur verður að kafa 

dýpra. Dýpst er á setningafræði (e. syntax) en Chaski (1998, bls. 19) bendir meðal 

annars á að mjög erfitt sé að stjórna setningafræðilegri gerð (e. syntactic structures). 

Það er því gagnlegra við rannsóknir á höfundskap að líta til setningafræði en 

yfirborðslegra atriða (Olsson 2008, bls. 40–43). 

 

3.5.1. Mörkun 

Við rannsóknir á höfundskap er mörkun mikilvægt hugtak. Áður en lengra er haldið er 

því gagnlegt að útskýra mörkun í fáeinum orðum. Mörkun á rætur sínar að rekja til 

formgerðarstefnu og málkunnáttufræði og er notuð til að skýra hömlur á málfræðilegar 

reglur (Olsson 2008, bls. 45–46). Málkunnáttufræðin gerir ráð fyrir að við máltöku hafi 

börn úr fleiri en einu gildi að velja fyrir hverja tiltekna reglu, mörkuðu og ómörkuðu. 

Ómarkaða gildið er hið ákjósanlega því það er það sem er í samræmi við það sem er 

algengast, hið markaða er hið óvenjulega. Þetta er ástæðan fyrir því að börn eru gjörn á 
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að segja setningar á borð við *Ég dettaði  í stað þess að segja Ég datt eins og réttara 

hlýtur að teljast. Veika beygingarendingin –aði er  algengasta þátíðarending sagna og 

því ómörkuð gagnvart sterkri beygingu (sjá t.d. Sigríði Sigurjónsdóttir 1986, bls. 25–

36). 

 

Í réttarmálvísindalegu samhengi er mörkun mikilvægt hugtak vegna þess að mörkun 

sýnir eitthvert tiltekið málfræðilegt atriði sem er óvenjulegt eða sker sig að einhverju 

leyti úr. Samanburður á milli texta ætti því að felast í því að athuga hvaða atriði eru 

mörkuð í hverjum texta fyrir sig og bera þessi atriði saman á milli textanna. Olsson 

(2008, bls. 57–61) greinir frá máli í Bretlandi sem sýnir glöggt hvernig mörkun getur 

komið að gagni í réttarmálvísindalegu samhengi. Forsaga málsins er sú að í 

heimilistölvu manns nokkurs fannst  eftirfarandi tölvuskeyti sem bendlaði manninn við 

barnaklám: 

 

(4)  
I have spent some time this evening at your site and have not been 
able to access any material of the type that was used to advertise it. 
It was a bit like memory lane. Some of the material was lifted 
straight from 35 mm films and videos that I watched 20 years ago. 
Seriously, though, it really was nothing like the preview and I have 
no wish to subscribe to this type of site. Please would you give me 
access to the type of material promised or cancel the charge to my 
card. 

  
Incidentally, I had no trouble with the foto archive but what is one 
supposed to do with New Cams Video and Erotic Show sections? I 
was unable to get anything from them. 

(bls. 57) 
 

Hinn grunaði neitaði því staðfastlega að hafa sent skeytið en kvað vin sinn, sem þá var 

látinn, hafa samið það. Erfiðlega gekk að útvega sýnishorn af texta eftir vin mannsins 

en eftirfarandi textabrot var á meðal þess sem notast var við: 

 

(5) 
Dear Mr Brown, Please could you contact me as soon as possible as 
to my situation at the moment and why I am being keep here at the 
prison. And when will I be released as not knowing is worse of all. I 
hope to see you soon. 

(bls. 58) 
 



 22 

Ekki virðast mikil líkindi með textabrotinu og tölvuskeytinu. Nokkur atriði vekja strax 

athygli. Í fyrsta lagi skal nefna að höfundurinn skrifar being keep í stað being kept. Gert 

er ráð fyrir því að aðeins ein mynd hvers orðs sé geymd í orðasafninu og aðrar myndir 

leiddar af henni. Sé um óreglulega beygingu er að ræða, eins og raunin er með sögnina 

keep (þar sem regluleg þátíðarbeyging væri *keeped), eru hinar óreglulegu 

beygingarmyndir hins vegar einnig geymdar í orðasafninu (sjá t.d. Guðrúnu Kvaran 

2005, bls. 180–182 og Eirík Rögnvaldsson 1986, bls. 46–48). Villa af þessu tagi bendir 

því til þess að höfundur textans sæki ekki rétta orðmynd í orðasafnið. Höfundurinn setur 

einnig punkt á undan samtengingunni and og notar ekki rétt stig lýsingarorðsins bad 

þegar hann skrifar worse of all (miðstig) í stað worst of all (efsta stig). Í textanum eru 

því mörkuð atriði sem tengjast greinamerkjasetningu og einnig orðasafninu og 

stigbeygingu en það eru atriði sem hafa með málhæfni að gera. Til samanburðar var 

stuðst við eftirfarandi textabrot frá hinum grunaða: 

 

(6)  
On Tuesday 1 May 2001, my wife and I went out to dinner with my 
daughter and her partner. When I returned home, at about 01.30 
there were two messages on the answerphone. One was from the 
central station that monitors the alarm at Greenlake Street, 
Smithville, informing me that the telephone connection to the 
premises had failed. The second was from my PA, Mrs Jones who is 
an alternate key holder at Greenlake Street, to the effect that she had 
been informed of the line failure, had attended the premises but 
found no indication of anything amiss. I returned the call to the 
monitoring station and learned that the probable cause was a line 
fault and that the incident had been “policed” (log 101 timed at 
22.35) and that the police had attended and reported the premises to 
be secure. 

(bls. 58) 
 

Textabrot (6) inniheldur ekki mörkuð atriði af sama tagi og textabrot (5). Til þess að 

finna mörkuð atriði til samanburðar var tíðni orðasambanda í hverjum textanna fyrir sig 

athuguð með aðstoð leitarvélarinnar Google og textasafnsins British National Corpus 

(BNC) og borin saman við tíðni annarra orðasambanda sömu merkingar. Með því móti 

var hægt að ákvarða hvort tiltekið orðalag væri markað eða ómarkað. Töflur 1-3 sýna 

dæmi um mörkuð og ómörkuð orðasambönd úr hverju textabroti fyrir sig. 
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Tafla 1. Orðasambönd úr textabroti (4) feitletruð 

Orðasamband Google BNC Mörkun 
material of the type 93.500 0 Markað 
type of material 1.180.000 1  
it really was nothing like 24.600 0 Markað 
it was nothing like 170.000 1  
I have no wish to subscribe 3 205 (‘no wish to’) Markað 
I do not wish to subscribe 18.100 255 (‘do not wish to’)  
 

Tafla 2. Orðasambönd úr textabroti (5) feitletruð 

Orðasamband Google BNC Mörkun 
contact me 66.400.000 180 Ómarkað 
get in touch with me 1.020.000 1  
as to my situation 282.000 0 Ómarkað 
about my situation 175.000 1  
on returning home 155.000 1 Ómarkað 
on coming home 49.200 1  
 

Tafla 3. Orðasambönd úr textabroti (6) feitletruð 

Orðasamband Google BNC Mörkun 
the one which 1.150.000 244  
the one that 26.000.000 1030 Ómarkað 
the cause was probably 505 0  
the probable cause was 10.800 1 Markað 
probably caused by 1.070.000 1  
of anything amiss 566 1 Markað 
of anything wrong 28.500 1  
 

Tafla 4. Gerð markaðra atriða í hverjum texta fyrir sig 

 Orðaval Málfræði Orðflokkun Málhæfni 
Textabrot (6) ‘probable’ 

‘cause’ 
‘amiss’ 
‘to the effect 
that’ 

´reported the 
premises to be’ 
‘anything 
amiss’ 

Nafngerving: 
‘cause’ 
‘effect’ 

 

Textabrot (5)    ‘being keep’ 
‘worse of all’ 

Textabrot (4) ‘access’ í stað 
‘get’ eða 
‘obtain’ 

‘not able to 
access’ 
‘that was used’ 
‘material of the 
type’ 

Nafngerving: 
‘wish’ 
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Tafla 4 sýnir hvaða atriði úr textabrotunum reyndust mörkuð og af hvaða toga þau voru, 

þ.e. hvort þau höfðu með orðaval, málfræði (e. grammar), orðflokkun eða málhæfni að 

gera. Eins og sjá má eru mörkuðu atriðin í textabroti (5) af öðrum toga en mörkuðu 

atriðin í textabrotum (4) og (6). Mörkuðu atriðin í textabrotum (4) og (6) tengjast 

orðavali, málfræði og orðflokkun. Textabrot (5) inniheldur aftur á móti engin mörkuð 

atriði af þeim toga heldur tengjast þau málhæfni. Af þessu má draga þá ályktun að 

höfundur textabrots (4) sé líklegri en höfundur textabrots (5) til þess að vera höfundur 

textabrots (6). Þegar þessi gögn voru lögð fram fyrir rétti játaði hinn grunaði, þ.e. 

höfundur textabrots (6), að hafa sent umrætt tölvuskeyti (Olsson 2008, bls. 57–61). 
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4. Lokaorð 
 

Hér hefur verið fjallað um það svið málvísinda sem fæst við texta- og málgreiningu í 

réttarfræðilegu samhengi; réttarmálvísindi. Í fyrsta hluta var spurningunni „hvað eru 

réttarmálvísindi?“ varpað fram og leitast var við að svara henni. Sagt var frá tilurð 

greinarinnar og saga hennar var rakin í fáeinum orðum. Þá var staða greinarinnar rædd 

sem og viðfangsefni hennar. 

 

Í öðrum hluta var fjallað nánar um tengingu réttarmálvísinda við tvö svið málvísinda; 

merkingarfræði og hljóðfræði. Rakin voru tvö dæmi um raunveruleg mál sem tengjast 

merkingu, annars vegar orðhlutafræðilega merkingu og hins vegar setningafræðilega 

merkingu. Þá var fjallað um réttarhljóðfræði og tvö af meginviðfangsefnum hennar sem 

eru uppritun og raddgreining. 

 

Í þriðja hluta var sjónum beint að rannsóknum á höfundskap. Fyrri rannsóknum á því 

sviði voru gerð skil og meðal annars var greint frá rannsóknum á höfundskap Egils 

sögu. Sagt var frá rannsókn Jans Svartvik (1968) og þá var fjallað um einkamállýskur 

og svokölluð málfræðileg fingraför. Vikið var að breytileika í máli og þeim áhrifum 

sem hann hefur á rannsóknir á höfundskap og loks var fjallað um aðferðafræði við 

rannsóknir á höfundskap og gagnsemi mörkunar var lýst með aðstoð dæmis úr 

raunverulegu máli. 

 

Réttarmálvísindi eru lítil grein innan málvísinda. Það sést ef til vill best á því að þegar 

þessi orð eru rituð eru einungis tveir háskólar í heiminum, Aston-háskóli í Birmingham 

og Cardiff-háskóli, sem bjóða upp á fullt nám í réttarmálvísindum, en í báðum þessum 

skólum er boðið upp á meistarnám í faginu. Þess ber þó að geta að í nokkrum háskólum 

í Evrópu og Bandaríkjunum er boðið upp á stök námskeið í réttarmálvísindum. Þetta er 

til marks um smæð greinarinnar og ef til vill má draga af þessu einhverjar ályktanir um 

stöðu greinarinnar og viðhorf til hennar en ljóst má þó vera að á tímum síaukinnar 

tækni- og tölvuvæðingar hlýtur þörfin á sérfræðiþekkingu til textagreiningar í 

réttarfræðilegu samhengi að aukast.  
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