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Ágrip 
 

Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir hugmyndum Eggerts Ólafssonar, skálds, 

náttúrufræðings og upplýsingarmanns, um íslenskt mál og stöðu þess í víðum 

skilningi upp úr miðri 18. öld. Helstu rit hans um þessi efni eru Réttritabók, sem hann 

lauk við í Sauðlauksdal árið 1762, og Stutt Ágrip þess rits sem hann tók saman síðar. 

Þar setti hann fram reglur sem hann taldi vænlegar til að greiða úr þeirri óreiðu sem þá 

ríkti í stafsetningu íslensks máls. Hvorug þessara bóka hefur verið gefin út en þær 

hafa varðveist í nokkrum uppskriftum. Fjallað verður um málfræði Eggerts og 

kenningar hans um íslenska stafsetningu eins og þær koma fram í Réttritabók.  

Eggert gagnrýndi íslenska menntamenn fyrir að skreyta mál sitt erlendum 

orðum um of og verður hér gerð grein fyrir því sem hann taldi nauðsynlegt að gera til 

að verja íslenska tungu, sem að hans mati var í mikilli hættu, og reynt að grafast fyrir 

um ástæður þess að Eggert ritaði Réttritabók sína og lagði svo hart að sér við verndun 

tungunnar sem raun ber vitni.  

 Unnt er að kynnast skoðunum Eggerts á þessum málum í fleiri heimildum. Í 

Ferðabók hans og Bjarna Pálssonar er víða að finna athugasemdir Eggerts um stöðu 

íslensks máls á þeim tíma. Hann fellir dóma um hreinleik tungunnar og honum virðist 

málið hafa varðveist því betur sem fjær dregur ströndinni og dönskum áhrifum, en 

tengir það einnig lestri fornsagna. Upprunalegast taldi hann mál Austfirðinga vera því 

að það væri lausast við erlend orð auk þess sem framburður þeirra hefði breyst minna 

frá því í öndverðu en framburður annarra landsmanna.  

 Loks verður getið að nokkru skáldskapar Eggerts. Hann orti m.a. langt kvæði 

Um sótt og dauða íslenskunnar þar sem hann lýsir áhyggjum sínum af stöðu ís-

lenskrar tungu. Í formála kvæðasafns síns gerir Eggert einnig grein fyrir helstu hug-

myndum sínum um eðli og tilgang skáldskaparins.  
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Formáli 
 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir helstu hugmyndum Eggerts Ólafssonar um íslenskt 

mál. Þar er um allauðugan garð að gresja því að þrátt fyrir að meginverkefni Eggerts á 

skammri ævi hafi verið ritun Ferðabókarinnar, sem fyrst kom út á dönsku árið 1772 

að honum látnum, setti hann saman Réttritabók sem hann lauk við árið 1762. Seinna 

ritaði hann Ágrip bókarinnar og hafa handrit þeirra beggja varðveist í ýmsum 

uppskriftum eins og áður sagði, en aldrei hafa þessi rit hans þó verið prentuð eða gefin 

út.  

 Hér verður hvorki framkvæmd nákvæm textafræðileg rannsókn varðveittra 

handrita Réttritabókar eða Ágrips né gerður á þeim samanburður, enda munu þau að 

mestu samhljóða þótt borið hafi á ónákvæmni við afritanir handritanna. Fremur mun 

reynt að lýsa skoðunum Eggerts á íslenskri tungu – sem hann gerir einnig grein fyrir í 

ýmsum athugasemdum í Ferðabókinni og víðar –, málfræði hans og viðhorfum til 

réttritunar, framburðar og almennrar málverndar. Fylgt er handritunum Lbs. 2003 4to 

(Réttritabók) og JS 59 8vo (Ágrip). Sá sem gerst hefur kannað handrit Réttritabókar 

og Ágrips og skrifaði doktorsritgerð um þau árið 1965, Sidney R. Smith Jr. (1931- ), 

studdist helst við þessi handrit.  

 Ég hóf nám í íslensku við Háskóla Íslands hálfsextugur að aldri haustið 2008 

og lýk nú MA-prófi í íslenskum fræðum með þessari ritgerð. Ég vil við þessi tímamót 

þakka ágætum kennurum mínum í Íslensku- og menningardeild, sem allir hafa reynst 

mér afburðavel. Vinnuveitendum mínum og samstarfsfólki hjá Kaþólsku kirkjunni á 

Íslandi þakka ég góða samvinnu og aðstoð á námstíma mínum. Ég er einnig þakklátur 

mágkonu minni, Margréti Árnýju Halldórsdóttur, fyrir prófarkalestur og margar þarfar 

ábendingar, sem og Nönnu Imsland fyrir mikilvæga aðstoð við tölvuvinnslu og upp-

setningu ritgerðarinnar.  

En leiðbeinanda mínum, Jóni Axel Harðarsyni prófessor, á ég þó langmesta 

skuld að gjalda. Hann tók mér ætíð af einstakri ljúfmennsku þegar ég leitaði skilnings-

daufur á náðir hans. Án margvíslegrar fræðslu hans og liðveislu á þessari rökkurferð 

minni um stigu málvísindanna hefði þessi ritgerð aldrei verið skrifuð.   

 

Í september 2014 

Þorkell Örn Ólason 
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1 Inngangur 

 

Hér verður aðeins getið helstu æviatriða Eggerts Ólafssonar en vísað að öðru leyti til 

þess sem aðrir hafa ritað um Eggert í lengra máli.
1
 

 Eggert Ólafsson fæddist í Svefneyjum á Breiðafirði 1. desember 1726. 

Foreldrar hans voru hjónin Ólafur Gunnlaugsson, bóndi og skáld
2
 í Svefneyjum, og 

Ragnhildur Sigurðardóttir. Eggert var fyrst settur til náms hjá móðurbróður sínum, 

séra Sigurði Sigurðssyni í Flatey í tvö ár, frá tíu ára aldri, og frá 1738 á sumrin hjá 

öðrum móðurbróður sínum, Guðmundi Sigurðssyni, sýslumanni á Ingjaldshóli, en bjó 

sig að mestu undir skólanámið hjá séra Þórhalli Magnússyni á Borg á veturna. Hjá 

honum lærði hann latínu veturinn 1740-1741, áður en hann hóf formlegt skólanám 

sitt. Eggert var tekinn í Skálholtsskóla 1741 og útskrifaðist þaðan 1746. Öll námsár 

Eggerts í Skálholti var þar skólameistari Gísli Magnússon (skólameistari 1737-1746), 

síðar biskup á Hólum.  

 Námsár Eggerts voru óróasöm, agi lítill og margt öfugsnúið í skólahaldinu. 

Megingrundvöllur námsins var latína. Nemendur áttu að læra hana svo vel að þeir 

gætu talað hana og ritað því sem næst lýtalaust (VÞG 1926:28-31). Gríska var annað 

mál sem kennt var við skólann auk hebresku. Einhver tilsögn í íslensku hefur senni-

lega flotið með þegar nemendur voru látnir snúa texta úr eða á íslensku. Þá áttu þeir 

að skilja vel dönsku enda urðu þeir að sækja framhaldsmenntun sína til Danmerkur.  

                                                 
1
 Sr. Björn Halldórsson í Sauðlauksdal tók saman stutta ævisögu Eggerts (Æfe Eggerts Olafs Sonar ...). 

Hún var hún prentuð í Hrappsey 1784 og mun vera útdráttur lengri sögu sem Eggert hafði sjálfur sett 

saman en týndist í hinstu för hans. Vilhjálmur Þ. Gíslason (VÞG) ritaði ýtarlega ævisögu Eggerts og 

kom hún út árið 1926 í ritröðinni Íslensk endurreisn. Þorvaldur Thoroddsen rekur helstu æviatriði 

Eggerts Ólafssonar í Landfræðissögu Íslands (III b., s. 18-46) en fjallar þó eðlilega mest um rann-

sóknasögu hans. Þá samdi Páll Eggert Ólason örstutt æviágrip hans (sjá Íslenzkar æviskrár I, 324-325).  

 Auk framangreindra rita má nefna bók Bjarna Jónssonar frá 1892, Um Eggert Ólafsson, og 

kaflann um Eggert í ritinu Vormenn Íslands á 18. öldinni, 1924:171-222, og formála Ferðabókar í 

útgáfu Steindórs Steindórssonar (1975:XIII-XXXII), en þar er sérstaklega vikið að ýmsu sem snertir 

rannsóknir Eggerts og Bjarna. Steindór ritaði auk þess tveggja alda dánarminningu um Eggert 

(Náttúrufræðingurinn 1968, 38. árg., 2. h., s. 49-112) og Guðmundur G. Bárðarson jarðfræðingur birti 

„Afmælishugleiðingar“ um Eggert í Lögrjettu (XII. árg. 1917, 54:199-200). Helgi Jónsson ritaði um 

Eggert í Almanaki hins íslenzka þjóðvinafélags 1921, s. 54-56. Finnbogi Guðmundsson birti greinina 

„Eggert Ólafsson, á 200. ártíð 30. maí 1968“ í Árbók Landsbókasafns Íslands 1987:13, s. 45-59.  

 Á ensku hefur Halldór Hermannsson ritað greinina „Eggert Ólafsson: A Biographical Sketch“, 

Islandica, 1925:55-56. Einnig er víða að finna stuttar yfirlitsgreinar um Eggert í ritum um bókmenntir 

og skáldskap, innlendum sem erlendum.  
2
 Ólafur faðir hans orti um 700 sálma og auk þess kvæði um guðfræðileg efni en einnig ýmis veraldleg 

mál, m.a. um orðskviði, heilræði, bragarhætti og sjávarstrauma svo nokkuð sé nefnt (sjá VÞG 1926:15-

19). 
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 Gísli rektor gaf Eggert hinn besta vitnisburð að loknu námi hans, lofaði bæði 

uppeldi hans og mannkosti og taldi hann hafa góða þekkingu á „guðfræði, grísku og 

latnesku máli, rökfræði, kirkjusögu og stærðfræði“ (VÞG 1926:30). 

 Eggert hélt þegar til Kaupmannahafnar og skráði sig til náms við háskólann 

16. október 1746. Præceptor eða leiðbeinandi Eggerts var J. Fr. Ramus, háskóla-

kennari og náttúrufræðingur. Eggert lauk fyrst heimspekiprófi og síðan baccalaureus-

prófi 11. júlí 1748. Bakkalár-gráðan var lægsta lærdómsgráða háskólanámsins. Ekki 

finnast nákvæm gögn um nám Eggerts við háskólann eftir það en hann lauk þó ekki 

fleiri prófum við skólann. Eftir því sem næst verður komist lagði hann eftir þetta 

stund á nám í ýmsum greinum náttúrufræði, líklega í samráði við félaga sinn Bjarna 

Pálsson (sbr. VÞG 1926:36-37).  

 Um þetta leyti var Eggert farinn að setja saman eigin bækur sem hann byggði 

m.a. á rannsóknum sínum á íslenskum handritum.
3
 Veturinn 1750 fengu þeir Eggert 

og Bjarni það verkefni að skrásetja bækur háskólasafnsins. Í framhaldi af því var þeim 

úthlutað fé til að fara í rannsóknarleiðangur til Íslands til að safna gömlum bókum og 

náttúrugripum. Þetta var upphafið að rannsóknarferðum þeirra til Íslands árin 1752-

1757.   

Með konungsbréfi frá 1751 var þeim Eggert og Bjarna Pálssyni falið að 

rannsaka Ísland. Það var meginstarf Eggerts það sem eftir var ævinnar. Þeir ferðuðust 

um landið árin 1752-1757. Árin 1757-1760 og 1764-1766 var Eggert í Danmörku. 

Þess á milli dvaldist hann í Sauðlauksdal hjá Birni Halldórssyni mági sínum og vann 

að ritun Ferðabókarinnar en sinnti að auki öðrum hugðarefnum sínum, svo sem 

Réttritabók sinni og skáldskaparmálum.  

 Ferðabókin kom út á dönsku 1772 að Eggert látnum. Hann hafði nær einn 

starfað að ritun hennar á árunum 1760-1766, en Bjarni hafði horfið frá því verki þegar 

hann var fyrstur manna skipaður landlæknir á Íslandi 18. mars 1760. Eggert ritaði á 

ævi sinni talsverðan fjölda annarra verka. Þar á meðal er kveðskapur hans, talsverður 

að vöxtum, sem fyrst var gefinn út í heild 1832, og Réttritabók.  

                                                 
3
 Árið 1749 kom út fyrsta rit Eggerts, Enarrationes historicæ de natura et constitutione Islandice 

formatæ et transformatæ per eruptiones ignis ... Það fjallaði um landafræði og jarðfræðisögu Íslands og 

vakti talsverða athygli á honum meðal menntamanna ytra. Í því riti og öðru svipuðu vísar hann til 40 

fornrita (VÞG 1926:45). Sama ár birtist einnig fyrsta ljóð hans á prenti en það er hátíðarljóð ort í tilefni 

af þriggja alda afmæli stjórnar Aldinborgara, en sú konungsætt ríkti í Danmörku fram yfir miðja 19. öld 

þegar Kristján IX. tók við völdum.  
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 Eggert var skipaður varalögmaður sunnan og austan 24. apríl 1767. Þótt laga-

prófs væri krafist til embætta af þessu tagi var Eggert veitt undanþága ef hann sýndi 

lagakunnáttu sína með því að skrifa ritgerð um lögfræðileg efni.  

 Eggert kvæntist frænku sinni, Ingibjörgu Guðmundsdóttur, árið 1767 og var 

brúðkaup þeirra haldið í Reykholti. Eggert dvaldist hjá mági sínum í Sauðlauksdal 

síðasta veturinn sem hann lifði og drukknaði á Breiðafirði 41 árs að aldri þ. 30. maí 

1768, ásamt eiginkonu sinni og skipverjum öllum, á leið frá Sauðlauksdal til 

Hofsstaða í Eyjahreppi. Þar hugðist hann setjast að ásamt konu sinni og hafði látið 

reisa þar hús um veturinn.  
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2 Málfræði- og málverndarstörf Eggerts Ólafssonar 
 

Hér verður gerð grein fyrir þeirri málfræði- og skólahefð sem Eggert Ólafsson er 

runninn upp úr. Hún er annars vegar latnesk og hins vegar rammíslensk (sjá 2.1). 

Markmiðið er öðrum þræði að gera grein fyrir afstöðu Eggerts til íslenskrar tungu og 

málfræðihugsun hans, einkum með hliðsjón af því sem hann segir sjálfur og eftir 

atvikum málnotkun hans sjálfs. Þar sem ekki hefur varðveist heildstæður og sam-

felldur texti eftir Eggert um íslenska málfræði verður að leita fanga annars staðar, í 

Ferðabók, kvæðum hans og skýringum við þau og í ýmsum öðrum ritum, meðal 

annars sendibréfum. En að sjálfsögðu er flest það sem bitastætt getur talist í þessu efni 

að finna í Réttritabók og Ágripi.  

Í þessum kafla, sem fjallar um málvernd og málfræði Eggerts, verður aðeins 

lýst þeim málfarsatriðum sem hann bendir sjálfur sérstaklega á, í Réttritabók eða í 

öðrum ritum sínum, aðallega í Ferðabók, en ekki ýmsum öðrum þáttum sem tilheyrðu 

máli 18. aldar og hann tekur ekki afstöðu til sjálfur, svo sem r-innskoti í mið-

stigsmyndum lýsingarorða (grænnri, beinnri) og í et. og ft.-beygingu nafnorða 

(læknirs / læknirar o.þ.h.).  

Þá fer hér á eftir örstuttur kafli um beygingarfræði (2.2), málfræðihugtök í 

Réttritabók og Ágripi (2.3), miðmyndarendingar (2.4), -r / -ur í endingum sagna (2.5) 

og loks um framburð og íslensk málhljóð (2.6). Það er því augljóst að ýmsu verður að 

sleppa í þeirri skýrslu, svo sem ýmiss konar breytileika í setningaskipan eða merk-

ingarfræði og skrá um bögumæli í viðbæti Réttritabókar.  

Einnig verður að líta til þess að aðeins eiginhandarrit Eggerts af Ágripi (UB 

4to 144) hefur varðveist, en öll handrit Réttritabókar munu hins vegar vera uppskriftir 

annarra (sjá nánar hjá Smith 1982:198, Tryggva Gíslasyni 1968, í Viðbæti bls. 14-15, 

sem og í kafla 4.2. um handrit Réttritabókar og Ágrips). Varhugavert er að treysta því 

að Eggert beri ábyrgð á öllum tilbrigðum í varðveittum afritum þessara rita. 

Loks verður í kafla 2.7 fjallað um mállýsingu Eggerts og helstu atriði ís-

lenskrar málhreinsunar á seinni hluta 18. aldar. 

 

 

2.1 Íslenskt mál og málfræði á tímum Eggerts Ólafssonar 
 

Í inngangi að sögu íslenskrar málfræði eftir Finn Jónsson (1933) greinir hann frá þeim 

málfræðitextum fornum sem varðveist hafa um íslenskt mál. Fyrst ber þar að nefna 
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málfræðiritgerðirnar fjórar í Wormsbók, ritaðar á tímabilinu 1150-1350 eða þar um 

bil. Einnig eru áhugaverð í þessu tilliti fáein handritabrot, til að mynda AM 748 I 4to 

og AM 921 4to frá því um 1400 (Finnur Jónsson 1933:7; sbr. Tryggva Gíslason 

1967:29-34 og Margréti Jónsdóttur o.fl. 1990:180-181). Þar með eru upp talin 

varðveitt málfræðirit frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar.  

Finnur segir að á komandi öldum hafi lítil hreyfing verið á þessum málum en 

þó ritaði Sigurður Stefánsson (d. 1595), rektor í Skálholti, greinina „Discursus de vera 

lingvæ Islandicæ scriptione“, en hún var í Resenssafni og glataðist í brunanum í 

Kaupmannahöfn 1728. Þar kann að hafa verið um stafsetningarrit að ræða (sbr. Pál 

Eggert Ólason 1926:285).
4
 Ekki mun það hafa verið þekkt á Íslandi (sbr. Jón Helga-

son 1925:73). Í greininni Skrá um íslensk málfræðirit til 1925 (Kristín Bjarnadóttir 

o.fl. 1988-1989:177-257) eru annars talin upp þau rit eða greinar sem varðveist hafa 

um íslenska málfræði frá upphafi til ársins 1925. 

Fyrsta eiginlega íslenska málfræðiritið á síðari tímum var málfræði Runólfs 

Jónssonar sem gefin var út 1651, en skýringar hennar eru á latínu þótt beygingardæmi 

séu að sjálfsögðu á íslensku. Löngu síðar ritaði Jón Magnússon málfræði sína en hún 

komst ekki á prent fyrr en á 20. öld. Rit Runólfs var eina prentaða málfræðibókin á 

íslensku allt til þess að Rasmus Kristján Rask gaf út Vejledning til det islandske eller 

gamle nordiske Sprog árið 1811 (sjá Guðrúnu Kvaran 1993:123). Rætt er nánar um 

málfræðirit Jóns og Runólfs í 4. kafla hér að neðan.  

                                                 
4
 Páll Eggert Ólason gerir grein fyrir málfræðirannsóknum fornmenntamanna á 16. og 17. öld í 4. bindi 

(s. 256-288) ritverks síns um Menn og menntir siðskiptaaldarinnar á Íslandi, „IV. Málfræði (fornfræði, 

vísnaskýringar og þess háttar)“. Meðal þeirra sem þessu sinntu voru séra Magnús Ólafsson (1573-

1636), sem setti saman fjölda rita, m.a. letraskrá með ýmsum leturgerðum en auk þess orðasafn sem 

Jón sonur hans lauk við og sendi fjölfræðingnum Ole Worm, þeim sem Wormsbók er kennd við. Björn 

Jónsson á Skarðsá (1574-1655) skrifaði ritgerðir um rúnir, og Eysteini Grímssyni í Stafholti (d. 1568) 

er eignuð bók um rúnir. Loks samdi séra Oddur Oddsson á Reynivöllum ritgerð um íslensk mannanöfn, 

en við slíkt sýslaði einnig Jón Ólafsson Grunnvíkingur nokkru síðar en hann ritaði ókjör um íslenskt 

mál (sbr. Kristínu Bjarnadóttur o.fl. 1988-1989:185-194). Formáli bókar Odds er dagsettur 13. nóv. 

1646. Þá ritaði Oddur Einarsson um íslenska tungu í Íslandslýsingu sinni, Qualiscunque descriptio 

Islandiae, frá s.hl. 16. aldar (1971:145-148), og Arngrímur lærði Jónsson í Crymogæu (1985:96-105), 

en báðir létu þeir sér nægja að skrifa um stafrófið (sbr. einnig Guðrúnu Kvaran 1993:123). Ýmislegt 

fleira hafa menn skrifað um skyld efni, m.a. orðabækur, svo sem Jón Rúgmann og Jón úr Grunnvík (sjá 

Jón Helgason 1925:96-97). Loks skal nefnt hið sérkennilega rit Jóns Grunnvíkings um svokallaðan 

Contractisma, sem byggist á þeirri hugmynd að flest stutt orð í íslensku hafi upphaflega verið samsett 

en seinna dregist saman. Þannig var dauður eitt sinn dagauður, hundur áður hússvandur og sól fyrrum 

suðurhjól (sbr. Jón Helgason 1925:312), og verður það ekki frekar rætt hér. Þetta segir Jón Helgason 

„eyðimörk“ og „eitt hið vitlausasta rit, sem eftir nokkurn íslenzkan mann liggur“ (1925:313). Ekki 

verður þess vart að Eggert Ólafsson taki mark á þessari kenningu, sbr. bréfaskipti þeirra og skýringu 

Eggerts á uppruna síns eigin nafns, en „Eggert þýðist helst Eiki-garður“ (Margrét Eggertsdóttir o.fl. 

2013:157), og birtist hér allt önnur aðferðafræði en hjá Jóni. Á latínu kallaði Eggert sig Egerhardus 

Olavius. Nafnið Eggert er upprunalega samsett og er síðari liðurinn lo. harður. 
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Málfræðidrög eða safn Jóns Ólafssonar úr Grunnvík til íslenskrar mállýsingar 

og rit um íslenska tungu (sjá Jón Helgason 1925:150-155 og 208-215) hefur enn ekki 

verið prentað fremur en flest af hans ritum, en hann var afkastamikill á sviði þessara 

fræða. Hann tók einnig saman kennslukver á dönsku um íslensku (sami 1925:96, 137, 

96), en þar var þó enga beygingafræði að finna. Vafalaust hafa þeir Eggert rætt þessi 

mál og önnur skyld þegar fundum þeirra bar saman eins og marka má af varðveittum 

bréfum þeirra. Rætt verður síðar um stafsetningarrit Jóns í 4. kafla um Réttritabók og 

Ágrip Eggerts, en ekki er þó líklegt að Eggert hafi stuðst mikið við það (Kristín 

Bjarnadóttir o.fl. 1988-1989:196). 

Eggert Ólafsson hefur þekkt til margra þessara rita. Hann víkur t.a.m. að 

málfræðiritgerðunum fornu, einkum hinni fyrstu og þriðju, í Réttritabók og Ágripi. 

Þessar bækur allar skjóta á sinn hátt styrkri stoð undir þessi meginrit hans um íslenska 

réttritun. En fleira kemur til. Hann er runninn upp í aldagamalli hefð þar sem hinar 

klassísku forntungur, latína og gríska, voru einn grundvöllur menntunarinnar og 

íslensk málfræði dró dám af hinni latnesku í mörgum greinum. Heimafenginn lær-

dómur frá barnsaldri um íslensk málefni, bækur og sögu, rannsóknir hans og náin 

kynni af íslensku máli – töluðu jafnt sem rituðu – og loks strangt akademískt skóla-

nám, sem hér hafði staðið lítt breytt allt frá því að „lærdóms ment og rit / hingað kom 

með klerka makt“ (Kvæði 1832:12), var sú undirstaða sem allt hans málverndar- og 

málhreinsunarstarf hvíldi á.  

Í næstu köflum verður gerð grein fyrir ytri og innri aðstæðum í íslensku 

skólahaldi á 18. öld og þeirri latnesku málfræðihefð sem það hvíldi á, tilhögun tungu-

málakennslunnar, stöðu íslenskrar tungu í því samhengi og þeirri málverndarstefnu 

sem Eggert Ólafsson stóð fyrir einna fremstur og fyrstur meðal upplýsingarmanna. 

  

2.1.1 Skólahald og námsefni 

 

Kennsla í klerklegum fræðum hafði verið á biskupsstólunum í einhverri mynd frá 

öndverðu, í Skálholti allt frá dögum Ísleifs biskups Gissurarsonar upp úr miðri 11. 

öld. Á Hólum var stofnaður skóli snemma á 12. öld í tíð Jóns biskups Ögmundssonar, 
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sem verið hafði nemandi Ísleifs. Skólahaldið á þessum stöðum mun hafa verið stopult 

á kaþólskri tíð (sjá Gunnar Kristjánsson 2006:162-166, 385-386).
5
  

Þótt Íslendingar hafi snemma komist upp á lag með að rita bækur á sinni eigin 

tungu var latína þó „tungumál eilífðarinnar“ og allra lærðra manna hér á landi sem 

annars staðar í Evrópu. Fátt er nú varðveitt af beinum heimildum um latínurit frá 

þessum öldum og ekki er vitað hvernig latínukennsla fór fram hér á landi í fyrstu. 

Talað er um grammatica í biskupasögum, „en þat er latínulist“ (sjá Sigurð Pétursson 

1996:275-276). Einnig segir frá því að kennd hafi verið málfræði í Hólaskóla meðan 

Lárentíus Kálfsson var þar biskup árin 1324-1331. Það var að sjálfsögðu í samræmi 

við aldalanga evrópska og kaþólska skólahefð.  

Sigurður Pétursson (1996:276-277) bendir á að handritsbrotið AM 921 4to, 

sem Finnur Jónsson segir frá, og ritað var um 1400, sé afrit af verki Donatusar, Ars 

Minor, og fjallar m.a. um beygingu sagnarinnar lego. Latneski textinn er nánast 

óbreyttur, en hins vegar er þetta brot sérkennilegt að því leyti að afritarinn bætir við 

íslenskum þýðingum, sem skotið er inn í latneska textann á viðeigandi stöðum (sjá 

Jón Axel Harðarson 1997:LXVI og nmgr. 115 á sömu bls.). Það bendir til tengsla við 

Englendinginn Ælfric (um 955 - um 1020) og enska málfræðihefð. Þessi aðferð, að 

kenna latneska málfræði með aðstoð móðurmálsins, komst ekki í tísku aftur fyrr en á 

17. öld í Evrópu og enn síðar hér á landi, og var Eggert Ólafsson ákveðinn fylgis-

maður hennar (sjá nánar í kafla 2.1.2 hér á eftir). 

Latínukennslu hrakaði á sextándu öld og ekki er talið að Jón biskup Arason 

hafi kunnað miklu meira en helstu grunnatriði latínu (sjá Sigurð Pétursson 1996:277-

278). En við siðaskiptin komst meiri festa á þessi mál, því að í kirkjuskipan Kristjáns 

III var formlega mælt fyrir um skólahald í Skálholti og á Hólum og Páll Hvítfeld setti 

reglugerð um skólana árið 1552 á grundvelli konungsbréfs (Fornbréfasafn XII:359-

369). Ekki var þar neitt að finna um námsefni eða tilhögun kennslunnar. Þá var talin 

brýn þörf á að mennta presta sem gætu breitt út hina nýju trú. Skólarnir á 

biskupssetrunum voru prestaskólar fyrst og fremst, þar til þeir voru lagðir niður í sinni 

gömlu mynd. Síðast var kennt í Skálholtsskóla veturinn 1783-1784 og Hólaskóli var 

lagður niður með konungsbréfi 1801.  

 

                                                 
5
 Kennt hefur verið víðar en á biskupsstólunum, svo sem í klaustrum og heimahúsum. M.a. er sagt er 

frá því að latínumaðurinn Ólafur hvítaskáld Þórðarson, sem Eggert Ólafsson mat mikils, hafði prestinn 

Þorstein tittling til kennslu um miðja 13. öld í Stafaholti (sbr. Finn Jónsson 1927:7 og Sturlunga sögu 

III:296-297).  
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2.1.2 Hefð og saga, Skálholtsskóli 

 

Eggert Ólafsson gekk í Skálholtsskóla árin 1741-1746. Námsefni og tilhögun kennsl-

unnar hafði lítt breyst frá því sem verið hafði á 17. öld. Aðbúnaður og húsakynni voru 

slæm og reglulega gengu landfarsóttir, svo sem Stórabóla í upphafi 18. aldar, en hún 

lagði um þriðjung þjóðarinnar að velli. Ýmsar aðrar hörmungar riðu reglulega yfir og 

felldu marga. Fjölfræðingurinn Hannes Finnsson, sem verið hafði samtíða Eggert í 

Kaupmannahöfn og var andstæðingur hans í sumum málum, segir frá því að á fyrri 

hluta 18. aldar hafi „engin þau hallæri tilfallið, sem mannfalli hafi ollað“ (1970:78) en 

árið 1751 hafi hinsvegar byrjað harðindi sem risu hæst 1757, með tilheyrandi mann-

dauða og landauðn (sbr. 1970:84-89), einmitt þau ár sem Eggert og Bjarni ferðuðust 

um landið og öfluðu sér heimilda fyrir Ferðabók sína. Eftir það var meinhægt fram að 

móðuharðindum, en þá var Eggert allur. 

 Ástandið í skólunum fór ekki varhluta af þessum erfiðu ytri aðstæðum. Jón 

Eiríksson konferensráð segir um dvöl sína í Skálholtsskóla (sjá Æfisögu Jóns 

Þorkelssonar I, 1910:104-105): „... lá við sjálfa garða, að eg minn fyrra vetur í 

Skálholtsskóla (1743-44), ef ekki dæi út af, þá þó nálega koðnaði upp af sulti og 

órækt“. Á sama tíma var Eggert einn skólabræðra hans. 

En nú fór að rofa til. Þegar hugmyndum upplýsingarinnar tók að vaxa fiskur 

um hrygg í Evrópu hugkvæmdist dönskum stjórnvöldum að efla til framfara á Íslandi. 

Í því skyni sendu þau hingað prestinn Ludvig Harboe, sem átti að kynna sér trú- og 

kirkjumál á Íslandi, en undir þau féllu að sjálfsögðu skólarnir á biskupssetrunum. 

Píetistinn Jón Þorkelsson (Thorcillius), skólameistari í Skálholti árin 1728-1737 og 

einn allra fyrsti talsmaður upplýsingarinnar á Íslandi, fékk það hlutverk að fylgja 

Harboe á ferðum hans hér (1741-1746) og vera honum til ráðuneytis.   

 Jón Þorkelsson hafði ritað skýrslu handa dönskum stjórnvöldum árið 1733 og 

fjallaði hún um ástandið í íslensku skólunum, sem hann var gjörkunnugur. Reglugerð 

sú sem dönsk stjórnvöld gáfu út um skólamálin árið 1743 (sjá Lovsamling for Island 

2, 1853:435-470) byggði að miklu leyti á þessari skýrslu Jóns og úrbótatillögum hans, 

sem höfðu náð fram að ganga með hjálp Ludvigs Harboes.  

 Í skýrslu sinni frá 1733 (sjá Æfisögu Jóns Þorkelssonar II, 1910:31-43) ritar 

Jón eðlilega mikið um aðbúnað skólapilta, öflun matar, siðferðismál o.s.frv., sbr. og 

reglugerðina frá 1743. Hann kvartar yfir skorti á samræmdum námsbókum, t.d. í 

latínu, enda voru slíkar bækur ekki prentaðar hérlendis. Skrifuð afrit skólapilta sjálfra 
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taldi hann tímasóun enda slæddust í þau ýmsar villur (II, 1910:37). Jón segir 

nauðsynlegt að leiðrétta hjá hverjum nemanda „hvis Urigtighed man fornemmer i 

hans Islandske Stiil, besynderlig om den er uforstaaelig, affectered eller fuld med 

fremmede Sprogers Idiotismis og andre Sermonis vitiis“ (II, 1910:48). Þarna kemur 

glögglega í ljós að pottur hefur einnig verið brotinn þegar kom að þekkingu nemenda 

á íslensku máli og mikilvægt var talið að halda tungunum aðgreindum.  

 Í Anordning om Skolerne frá 1743 er brugðist við þessum vanda og sagt að 

kennararnir verði að vera vel að sér í sínu eigin máli, ella geti þeir naumast leiðbeint 

nemendunum við skrif á íslensku. Þeir eigi að forðast blöndun tungunnar við önnur 

mál og rita „en reen, tydelig og forstaaelig Stiil ... uden mörke eller opskruede 

Talemaader eller anden unyttig Prydelse“ (Lovsamling 2, 1853:454). Að þessu stefndi 

Eggert Ólafsson einnig þótt hann hafi ekki fylgt þessari forskrift í öllum atriðum, 

einkum meðan hann var yngri. Ljóst er þó að reglugerðin hefur verið Eggert hvatning 

til framkvæmda þótt áhrifavaldar hafi verið fleiri.
6
  

 Sömuleiðis skyldu nemendur vera vel að sér í dönsku, geta þýtt efni úr því 

máli á latínu og úr latínu á dönsku, og sama máli gegni um latínu og íslensku 

(1853:455). Þá átti einnig að kenna nemendum réttan framburð í öllum upplestri og 

töluðu máli, „baade i Henseende til Bogstaver, Stavelser og Qvantiteten, som 

Prosodien med sig förer, paa det at en Discipel ikke i denne Post, som hidintil erfares 

at være skeet, skulde gjöre sig latterlig“ (s.st.). Ekki er ljóst hvort þarna er aðeins átt 

við latínu, en þótt það sé líklegast má benda á að þetta er eins og spegilmynd af þeirri 

aðferð sem Eggert Ólafsson beitir í fræðslu sinni um íslenskt mál í Réttritabók og 

Ágripi (sjá nánar í 4. kafla hér síðar). Ekki hefur þó verið um beina kennslu í íslensku 

eða íslenskri málfræði að ræða í skólunum á 18. öld.  

 Í tilskipuninni frá 1743 er lagt til að latína verði enn um sinn meginmálið í 

báðum íslensku skólunum (Lovsamling 2, 1853:453) og grísku skuli nemendur einnig 

                                                 
6
 Gunnar Pálsson, prestur og rektor Hólaskóla, góðkunningi Eggerts og bróðir Bjarna Pálssonar 

landlæknis, ritaði Gerhard Schøning prófessor bréf dags. 15. september 1772, þar sem hann segir að 

skrif Páls Vídalíns, Thomasar Bartholins og Þormóðs Torfasonar hafi vakið marga til athafna, 

„tilligemed Egerh. Olavii poematibus og orthographiske Regler: hvortil og uden Tvivl eØ det mindste 

har contribueret Skole-Anordningen af 3 Maii 1743 hvorom ieg ogsaa noget veed af Erfarenhed“ (sjá 

Gunnar Sveinsson I, 1984:227). Reglugerðin hefur því greinilega hvatt menn til að beina sjónum að 

íslensku í meira mæli en áður. Þetta tók þó allt sinn tíma, enda segir séra Þorsteinn Pétursson (sjá 

Æfisögu Jóns Þorkelssonar 1910, I:198) að „árlega ske nú [þ.e. um 1780] umbreytingar, og síðan 

Harboeʼs tíð hafa allar bænagerðir í skólunum verið brúkaðar á íslenzku, eptir þeirrar stóru 

skólaskikkunar 44. artikula, dat. 3. Maij 1743.“ Þorsteinn ritaði um kennsluhætti í Skálholtsskóla árin 

1729-1734 (sjá 1910, I:193-198). Eggert getur einmitt varnaðarorða Páls Vídalíns um ástand íslenskrar 

tungu í formála Réttritabókar (2003:3). 
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læra svo vel að þeir geti lesið Nýja testamentið. Jón Þorkelsson orðar þetta svo í 

skýrslu sinni frá 1733 (1910:39) „at her [í skólanum] traderes Fundamenta Lingvæ 

Latinæ ... og Rudimenta Lingvæ Græcæ“ og sömuleiðis skuli kenna grunnatriði 

hebresku (sbr. Lovsamling 2, 1853:454). 

 Þann 5. september 1732 ritaði Jón biskup Árnason bréf til konungs „við-

víkjandi Skálholtsskóla, kenslu og kenslubókum“ (sjá Æfisögu Jóns Þorkelssonar II, 

1910:22-24). Jón biskup kvartar í bréfinu yfir latínukennslu í heimahúsum, þar sé 

notaður „udögtig Donat, som er foruden Islandsk fortolkning og icke nær saa gode 

som den der bliver traderet udi Skolerne i Danmark og Norge. ...atskillige 

Grammaticas, somme Philippi, nogle Gessensium, og eendeel Jersini“
7
 Þetta er „til 

een stoer forhindring baade docentibus og discentibus, at den pronunciatio Lingvæ 

Latinæ, som börnene inddricker og vænnes til hiemme, er meget varia, urimelig, lader 

ilde (somme stæder paa Eldgamel Maneer) som ingenlunde kommer over eens med 

den som hoes de höilærde nu bruges i Kiöbenhavn.“  

Jón fer fram á að konungur styðji kennslu í samræmdum framburði klassísku 

málanna (þ.e. latínu, grísku og e.t.v. hebresku) og útgáfu viðeigandi kennslubóka (II, 

1910:23-24).
8
 Jón lét ekki sitja við orðin tóm heldur stóð hann á árunum 1733-1738 

fyrir útgáfu og prentun fjögurra rita í Kaupmannahöfn, sem öll miðuðu að bættri 

kennslu latínu á Íslandi (sjá Sigurð Pétursson 1996:283-285). Fyrsta ritið var Donatus, 

Hoc est: Paradigmata Partium Orationis Latinô-Islandica (1733). Í því er viðbætir 

um það hvernig skuli þýða latneskan texta á móðurmálið. Verkið var að mestu á 

íslensku þótt málfræðiheiti væru á latínu. Árið 1734 kom út Epitome Grammaticæ 

Latinæ, sem var unnið upp úr málfræðibók Jersins (sjá nmgr. 7). Sama ár gaf Jón út 

litla orðabók, Lexidion Latino-Islandidcum Grammaticale og loks birtist Nucleus 

                                                 
7
 Með „Gessensium“ er átt við málfræðirit sem ættuð voru frá borginni Gießen í Þýskalandi, en ekki er 

vitað nú hver þau voru (sjá Jón Axel Harðarson 1997:255-256, aftanmálsgr. 21). Danski biskupinn Jens 

Dinesen Jersin gaf út tvær kennslubækur í latínu árin 1623-1624, Epitome grammaticæ Latinæ og 

Grammatica Latina og er væntanlega átt við þær hér. Jersin hafði stundað nám í Gießen en þar ríkti sú 

stefna að einfalda bæri latínukennsluna og fylgdi Jersin í því efni þeirri kennsluaðferð sem þýski 

menntafrömuðurinn Wolfgang Ratke (Ratichius) setti fram. Hún fólst m.a. í því að erlend tungumál 

skyldi kenna með hraði og stuðningi móðurmálsins. Jersin lá undir ámæli fyrir það að hluti latínu-

kennslubóka hans var á dönsku (sjá Dansk Biografisk Leksikon VII:364-366). Þess gætir í tilskipuninni 

um skólana frá 1743 að þetta viðhorf var farið að sækja á hér á landi, a.m.k. hvað snerti íslenskuna, 

enda hafði Jón Árnason biskup þá þegar látið prenta latínubækur sínar með íslenskum leiðbeiningum.  
8
 Jón Árnason (1665-1743) var Skálholtsbiskup árin 1722-1743, en þar áður kennari á Hólum 1692-

1695 og eftir það rektor þar í tólf ár. Hann barði alla nemendur sína þau árin nema tvo, en slíkt var 

raunar í fullkominni andstöðu við kenningar fyrrnefnds Ratkes, sem boðaði mildi og mannúð. Eggert 

Ólafsson þekkti Jón vel og lýsti honum „smjaðurslaust“ (sjá Kristínu Bjarnadóttur 1990:194 og Sögu 

Íslendinga VI:149, 159, 183).  
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Latinitatis árið 1738, sem gekk undir nafninu Kleyfsi, en það var þýðing Jóns á 

þekktri latneskri orðabók eftir Hans Gram.  

Hjá Jóni Árnasyni birtist sama úrbóta- og samræmingarhugsun og rekur 

Eggert til að setja saman íslenskar réttritareglur sínar. Í einni þessara bóka Jóns segir 

enn fremur (sjá Sigurð Pétursson 1996:286): „Orthographia et Prosodia non sunt 

partes essentiales Grammaticæ“. Þau hafa vafalaust hreyft við Eggert Ólafssyni. Telja 

má víst að hann hafi notað þessar bækur við latínunám sitt enda komu þær allar út 

skömmu áður en hann hóf nám við Skálholtsskóla árið 1741. Að þessu verður einnig 

vikið í 4. kafla um Réttritabók og Ágrip. 

Séra Þorsteinn Pétursson á Staðarbakka segir frá prófum og yfirheyrslum í 

Hólaskóla árið 1745 (sbr. Æfisögu Jóns Þorkelssonar I, 1910:178-179). Magnús Ket-

ilsson sýslumaður, sem rak Hrappseyjarprentsmiðju um skeið, var þá nemandi þar, og 

einnig Bjarni Pálsson, síðar landlæknir. Þeir sneru bæði munnlega og skriflega 

latneskum og dönskum textum á íslensku og úr íslensku á dönsku og latínu og fórst 

það misvel úr hendi að sögn Þorsteins. Skólapiltar hafa því stundum beinlínis neyðst 

til að hugsa um íslenskt mál þótt erfitt sé að segja hvernig þessum leiðbeiningum um 

notkun móðurmálsins hefur verið hagað í skólunum. Sjálfsagt hefur þessi íslensku-

fræðsla tekið mið af þörfum latínukennslunnar og auk þess verið, eins og ævinlega, 

undir þekkingu og hæfni kennaranna komin. 

 Sú áhersla sem lögð var á latínunám á 18. öld er í beinu framhaldi af námstil-

högun og skólastefnu fornmenntaaldar. Guðbrandur Þorláksson segir í bréfi að eini til-

gangurinn með stofnun Hólaskóla sé að kenna þar latínu (sbr. Sigurð Pétursson 

1995:100). Nemendur áttu þó iðulega að baki áralangt latínunám áður en þeir komu í 

sjálfan skólann (Margrét Eggertsdóttir 2005:78), rétt eins og Eggert Ólafsson sem hóf 

latínunám sitt barn að aldri hjá séra Þórhalli Magnússyni á Borg. Í þessu samhengi 

skiptir þrívegurinn (lat. trivium) svokallaði mestu máli, þ.e. málfræði (grammatica), 

rökfræði (dialectica) og mælskufræði (rhetorica).  

 Kennslubækur frá þessum tíma hafa varðveist illa eðli máls samkvæmt, t.a.m. 

voru bækur Skálholtsskóla „á framandi tungu“ aðeins 30 þegar Einar Jónsson skóla-

meistari afhenti, sumt „rotið, defect“ eða „úr bandi“ (Æfisaga Jóns Þorkelssonar I, 

1910:196-197). Helstu málfræðirit sem stuðst var við í kennslu í íslensku skólunum á 

18. öld hafa áður verið nefnd. Áhrifamestir voru Aelius Donatus, sem uppi var á 

fjórðu öld e.Kr., og Priscianus frá Caesareu í Norður-Afríku, sem kenndi í Konstan-

tínópel á mótum fimmtu og sjöttu aldar e.Kr.  
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Rit Donatusar byggja á alexandrískri málfræðihefð sem miðaði að því að efla 

skilning á fornum ritum. Hann fjallar um nokkur helstu atriði málfræðinnar, svo sem 

hljóðfræði og orðflokka og en einnig stílfræði, þ.á m. málvillur eða svonefndan 

barbarisma. Priscianus kenndi m.a. um hljóðfræði og beygingar. Báðir höfundar 

notuðu við það brot úr bókum fornra höfunda sem fóru þannig á flug í bókmenntasögu 

Vesturlanda (sjá Gunnar Harðarson 1993:142, 146-147).  

Augljóst er að Eggert Ólafsson hefur verið mjög vel að sér í latínu. Hann ritaði 

ungur fræðigreinar og ljóð (sbr. latneska þýðingu kvæðis frá 1749 til heiðurs kon-

ungsættinni) á latneskri tungu
9
 og einnig kemur hvarvetna fram í ritum hans að hann 

þekkti fjölmarga klassíska höfunda af öðru en orðsporinu (sjá nánar í 3. kafla um 

skáldskapinn). Þá er ekki að efa að hann hefur talað latínu reiprennandi þótt hann 

kvarti yfir dönskukunnáttu sinni þegar hann kom til Kaupmannahafnar í fyrsta sinn 

(sbr. VÞG 1926:30).  

Athyglisvert er að bera saman það sem segir um latínunám Eggerts um miðja 

18. öld (VÞG 1926:29) og þýsks menntamanns sem uppi var í lok 17. aldar, en 

markmiðið með námi þeirra beggja var að hafa latneska tungu, hvort heldur í ræðu 

eða riti, algerlega á valdi sínu enda var hún á þessum öldum enn „móðurmál hinna 

lærðu“ (sjá Kämmel 1897:46 og Jón Ólafsson úr Grunnavík 1998:143, sem segir að 

latína sé „Lingva eruditorum universalis hier i Evropa“). Í háskólanum í Kaup-

mannahöfn áttu nemendur að kynna sér helstu latnesku höfundana og „einkenni á máli 

þeirra og stíl og vita hvað væri helst eftirbreytnisvert hjá þeim“ (VÞG 1926:35).   

 

 

2.2 Beygingafræði 
 

Í ritum Eggerts Ólafssonar er hvergi að finna skipulega lýsingu á beygingafræði ís-

lensks máls líkt og sjá má í málfræðiritum Runólfs Jónssonar og Jóns Magnússonar. 

Eggert þekkti greinilega vel rit Runólfs, Grammaticæ Islandicæ rudimenta, en minnist 

hins vegar ekki á málfræði Jóns Magnússonar, Grammatica Islandica í Réttrita-

bókinni.
10

 Hann hlýtur þó að hafa haft af henni fregnir og ef til vill kynnt sér hana, 

                                                 
9
 Ekki þótti tiltökumál að íslenskir nemendur ortu kvæði á latínu á þessum tíma jafnt sem á lærdómsöld  

(Margrét Eggertsdóttir 2005:45, 49, 96-97), en frá átjándu öld hefur varðveist kveðskapur á latínu eftir 

a.m.k. 45 Íslendinga. Þeirra helstur er fyrrnefndur Jón Þorkelsson sem orti lofkvæði um Gullbringu-

sýslu og annað um hetjudáðir Íslendinga, einkum í þágu kirkjunnar, og kallaði það Eclogarius 

Islandicus (sjá Sigurð Pétursson 1995:124). 
10

 Sidney Rufus Smith (1982:197) segir í grein sinni um Hrappseyjarprentsmiðju og réttritunarreglur 

Magnúsar Ketilssonar, að áhrif frá Runólfi Jónssyni, ekki síður en Eggert Ólafssyni, séu augljós í 
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enda gaf Jón Magnússon Jóni Ólafssyni úr Grunnavík eiginhandarrit sitt af mál-

fræðinni (AM 992 4to, sbr. Jón Magnússon 1997:LXVII).  

 Þeir Eggert og Jón Ólafsson voru vel kunnugir og skrifuðust á (sbr. Andvara, 

1. árg. 1874, bls. 172-193 og Griplu 24, 2013, bls. 121-171)
11

 og má það heita undar-

legt ef rit Jóns Magnússonar hefur ekki einhvern tíma borið á góma í tali þeirra. 

Raunar segir Jón í bréfi til Eggerts dags. 10. maí 1763 (Margrét Eggertsdóttir o.fl. 

2013:154) að hann sé „[b]úinn að útþýða orðin í Grammat. Jóns Magnússonar á 

latínu“. Í bréfi Eggerts frá 14. sept. 1763 (2013:155-158) er ekkert minnst á þessa 

málfræði Jóns Magnússonar, enda var Eggert þá að svara bréfi Jóns frá 10. júní sama 

ár.  

Líklegast er að Eggert láti ritsins ógetið sakir þess að það var ekki tiltækt 

almenningi á hans dögum á prenti, en Finnur Jónsson gaf fyrst út latneskan frumtexta 

þess árið 1933, og síðar Jón Axel Harðarson (1997) ásamt íslenskri þýðingu og ræki-

legum skýringum. Eggert nefnir heldur ekki málfræði Jóns Ólafssonar úr Grunnavík, 

sem hann þó að sjálfsögðu hafði spurnir af, en hún varð aldrei annað en drög til 

fullkomnara verks.  

 Eggert segir þetta um bók Runólfs Jónssonar í Réttritabók („Tala stutt“, 

2003:16; sjá einnig Smith 1965:292), eftir að hann hefur látið í ljós þá skoðun að þörf 

sé á nýrri málfræði fyrir íslenska tungu:  

 
Þángad til hafa Menn Bók Runolfs Ionssonar (meistara) hvor í Liós kom i 

Kaupmannahøfn 1651 enn skadenn er ad þesse vor einasta Grammatica er 

so rángt og illa prentud, og Madurenn feck ei tóm ad lúka vid edur bæta 

þad Verk, er so búid var þar á efter prentad med miklum Kostnade, skírt og 

aukid á Englande, enn þá var þar ei heldur neinn Islendingur sem i lag færa 

kynne. Í þeirre Bók má siá hve margar Hneigingar og Samokaner Runolfur 

telur á Jslendska Túngu, og margt annad umm hvad aullum mun ei 

samkoma. Þó geta lærder Menn vel adhiálpaz i þessum edur þvilíkum 

Efnum, af því ad þeir skilia og þeckia þá brúkanlegu Latinsku terminos, og 

finna strax Frændseme Túngnanna. 

 

                                                                                                                                            
málfræðiuppkasti Magnúsar, Grammatica Islandica (Lbs 822 4to). Smith (1982:196) hyggur að 

Magnús hafi sett saman málfræði sína skömmu eftir að Eggert hafði lokið ritun Réttritabókar (1762), 

eða á fyrstu árum Hrappseyjarprentsmiðju, sem rekin var í eynni árin 1773-1794. Magnús virðist ekki 

hafa stuðst við málfræði Jóns Magnússonar. Afar ólíklegt má þó telja að Magnús hafi ekki þekkt til rits 

hans, enda hafa varðveist a.m.k. tíu uppskriftir þess (sjá Jón Axel Harðarson 1997:LXVII), flestar frá 

seinni hluta 18. aldar, en það var tími mikilla uppskrifta og afritunar. 
11

 Eggert segir í bréfinu sem birtist í Griplu (Margrét Eggertsdóttir o.fl. 2013:158) einkum fréttir af 

andlátum og árferði, en víkur þó á einum stað (s. 158) að uppruna orðsins Ólafur, en Jón hafði einmitt 

tekið saman skrá um uppruna ýmissa mannanafna (sjá Jón Helgason 1925:132). Eggert segir í bréfinu: 

„... og eg hygg rétt ráðið, að Ans-lafur og Ás-lafur sé eitt og hið sama; eins hvað þér nefnið víxlun á og 

ei, til dæmis í Óleifur, þá hafði eg það áður sett í mínum orþografíureglum“.  
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Ýmsa ágalla hafa menn því fundið á bók Runólfs og Jón Ólafsson úr Grunnavík segir 

málfræði Jóns Magnússonar „óefað hundrað sinnum betri en málfræði Runólfs 

Jónssonar“. Jón Magnússon ritaði málfræði sína á árunum 1737-1738 (sjá Jón Axel 

Harðarson 1997:XXXI og nmgr. 60). 

En hvað sem allri málfræði líður þá hafði Eggert fyrst og fremst áhuga á 

réttritun,
12

 hvaða tákn bæri að nota fyrir ákveðin málhljóð, hver hefðin væri og sagan 

og víkur því ekki að beygingum einstakra orða eða öðru slíku nema eins og í 

framhjáhlaupi þegar hann vill varpa ljósi á (bók)stafanotkun sína. 

 

 

2.3 Málfræðihugtök 
 

Þau málfræðihugtök sem Eggert Ólafsson nefnir í Réttritabók og Ágripi eru langflest 

sótt til málfræðiritgerðanna í Codex Wormianus (AM 242 fol.). Í seinni formála Rétt-

ritabókar („Tala Stutt“, 2003:7-20) leggur hann áherslu á latneskar stoðir málfræð-

innar. Hann segir Ara fróða og Ólaf hvítaskáld „likiaz mi¹g i Ætt Latinumanna eins 

og flester flestra Þióda Grammatici.“ Síðan telur hann upp ýmis málfræðihugtök 

ásamt latneskum samsvörunum þeirra og skulu hér nefnd nokkur úr „Tölu Stuttri“, en 

þau segist Eggert hafa á íslensku til að þau verði skiljanlegri lesendum síðar meir, en 

einnig „svo ad Þorre lýdsins sem Túnguna geymer, alþydan, være ei hiásett“ 

(2003:15, 17).  

 Í Ágripi (JS 59 8vo:6-8), sem ritað var seinna en Réttritabók á árinu 1762 er 

einnig svipaður listi málfræðihugtaka, ríflega 40 talsins, og fylgir þeim öllum latnesk 

þýðing. Fyrst eru þar raunar talin upp „Stafa-nau fn“, sem Eggert kallar svo, þ.e. 

hljóðfræði- eða hljóðkerfisleg hugtök eins og atkvæði, sérhljóð, samhljóð, tvíhljóð, 

hálfsérhljóð o.s.frv. 

 Helstu málfræðihugtökin í Réttritabók eru þessi (sbr. 2003:11-15): raddar-

stafir/hljóðstafir [þ.e. sérhljóð] (vocales), límingur [nú tvíhljóð] (dipthongus), sam-

hljóðendur (consonantes), hálfraddarstafir [hálfsérhljóð] (semivocales), samstöfur 

(syllabae, „SamstÃfu kaullum Vier nú Adkvæde“), hljóðsfegurð (evphonia), sundur-

grein (distinctio), samansetning (compositio) og hneiging (declinatio).  

Partar ræðunnar (þ.e. orðflokkarnir) segir hann að séu átta að latneskri fyrir-

mynd, „og þyrfte þó ei fleire vera enn 4
er
“ án þess að það sé útskýrt frekar. Þeir eru 

                                                 
12

 Framburður var þó einnig mikið áhugamál hans, sbr. Ágrip, JS 59 8vo:10: „Nú kom Stafa-setningar 

og Framburdar Reglur Islendskunnar, Epter Stafrȯfe.“  
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nafn [nú nafnorð, lýsingarorð og töluorð] (nomen), fornafn (pronomen), orð [nú 

sagnorð] (verbum), viðurorð [nú atviksorð] (adverbium), hluttekning [nú lýsingar-

háttur] (participium), samtenging (conjunctio), fyrirsetning (praepositio) og meðal-

orpning [nú upphrópun] (interjectio).  

Önnur málfræðihugtök Réttritabókar eru m.a. fall (casus), tölur (numeros), 

[eintili, tvítili og margtili]. Föllin eru sex eins og í latínu, nefnandafall (nominativus), 

getandafall (genitivus), gefandafall (dativus), kærandafall (accusativus), áheitanda-

fall (vocativus) og nemanda- eða frátakandafall (ablativus).  

Orð (þ.e. sagnorð) hafa tvær tölur, en auk þess beygingar (flexiones) og 

persónur, hætti (modi), þ.e. persónulausan hátt (modus infinitivus), ávísanarhátt 

(indicativus), boðanarhátt (imperativus) og undirtengingar- eða samtengingarhátt 

(subjunctivus eða conjunctivus) og stundir (tempora); einnig tvö form eða myndir, 

gjörð [germynd] (action) og píníng [þolmynd] (passion). Loks hafa sagnorð nástund 

(præsens tempus), forstund (præteritum) og eftirstund (futurum). 

Svo trúr hefur Eggert verið hugtökum úr málfræðiritgerðum Wormsbókar að 

sum þeirra koma aðeins aftur fyrir hjá honum einum í ritum síðari tíma. Þau helstu 

eru: undirstafur og titull (þ.e skammstöfunartákn), hluttekning, gerð og píning, sbr. 

hér að framan (Tryggvi Gíslason 1967:46, 81, 111, 117). Tryggvi (s. 138) segir Eggert 

hafa stuðst algjörlega við fornu heitin enda hafi nýjung hans falist í því að hefja forna 

hætti til fyrri virðingar. Þótt Jón Ólafsson úr Grunnavík hafi ekki verið jafnháður hinu 

forna riti og Eggert sótti hann eigi að síður ýmislegt þangað.  

 

 

 

2.4 Miðmyndarendingar sagna 
 

Miðmyndarending sagna í 1.p. ft. í forníslensku var -umsk, svo sem í búumsk og 

finnumsk. Seinna breyttist þessi ending og varð -umz og síðar -umst (sjá Kjartan G. 

Ottósson 1992:219). Á árunum 1460-1520 breyttist hún í -unst og einnig -ust. Á f.hl. 

17. aldar kom fram tilbrigðið -ustum, sem fljótlega varð ríkjandi. 

 Í málfræði Runólfs Jónssonar, sem út kom árið 1651, má sjá eftirfarandi 

myndir
13

 sagnarinnar brenna (s. 123): (Vocis Paßivæ, Indicativus Præsens) Vid / Vier 

                                                 
13

 Runólfur gerir ráð fyrir að í íslensku sé tvöfalt kerfi með andstæðunni germynd – þolmynd líkt og í 

latínu. En Jón Axel Harðarson segir í formála Grammatica Islandica (1999:LVII og LVIII-LIX): „... í 

íslenzku hins vegar tilheyra miðmyndarsagnir og samsett þolmynd mismunandi beygingardæmum, sem 
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Brennustum og (Perfectum) Vid / Vier Brendunst; og samsvarandi fyrir so. fela (s. 

135) Vid / Vier Felunst, Vid / Vier Foldunst [þ.e. földumst]. Tæplega einni öld seinna 

segir Jón Magnússon í málfræði sinni í þýðingu Jóns Axels Harðarsonar (1997:191):   

 
Í þolmynd enda fleirtölumyndir fyrstu persónu á -unst í stað -umst fyrir 

hljómfegurðar sakir, sem hér: sediunst, s¹ddunst, seddunst; nú á dögum 

koma jafnvel fyrir sagnmyndir eins og sediustum, s¹ddustum, seddustum 

o.s.frv., en óljóst er, hvort þær eru réttar eða rangar. 

  

Fullvíst má telja að Árni Magnússon hafi fyrstur manna hafið gamla formið -umst í 1. 

p. ft. til fyrri virðingar og fól skrifurum sínum
14

 að nota það í stafsetningu sinni, hvað 

svo sem viðgengist hefur í talmáli þeirra (sjá Kjartan G. Ottósson 1990-1991:120-121, 

sbr. Jóhannes B. Sigtryggsson 2011:213-214).  

Eggert Ólafsson sá af lestri fornra handrita að áðurgreindar miðmyndar-

endingar höfðu breyst frá því sem þær voru upprunalega. Hann hefur líklega vitað af 

ráðleggingum Árna Magnússonar og hugsanlega einnig séð þessa miðmyndarendingu 

í Vídalínspostillu frá 1718. Eggert er ómyrkur í máli í Réttritabók og segir þetta um 

miðmyndarendingarnar (sjá Fjórðu reglu um M, Um endíng fyrstu margtíla personu í 

lídanar forme, 2003:147-149): 

 
Eg má ecke þessare Af-vætu þurrum fótum framm hiá, þar aller enda nú 

primam personam pl. pass. uppa unst, og skrifa og tala, Vier gi¹runz, 

fædunst, sykiunst: Ja þeir gi¹ra enn nú meir, leingiande Endingarnar þa þeir 

hafa, Vier giÃrustum etc. Nú af þvi ad sama persónann i Gi¹rdarforme hún 

endaz med umm, þá er audráded hvad rettaz være, þó Vier hefdum ei fyrer 

Oss Dæme bestu Ritnínga, sem er ad stafa skal giørumz, fædumz, Sykiumz 

[z í bakstöðu þessara sagna táknar st-framburð]. 
 
Hin forna -umst-ending náði smátt og smátt yfirhöndinni, en þó ekki fyrr en langt var 

liðið á 19. eða jafnvel 20. öld. Enn bregður þó fyrir orðmyndum eins og hittustum, 

komustum o.þ.h. í talmáli.  

 

                                                                                                                                            
oftast hafa gjörólíka merkingu, sbr. t.d. takast (með germyndarmerkingu) : vera tekinn (með þol-

myndarmerkingu).“  
14

 Jón Ólafsson var einn þeirra. Hann segir þó árið 1763 í bréfi til Eggerts Ólafssonar, sem hafði megna 

óbeit á þessum endingum (Margrét Eggertsdóttir o.fl. 2013:155): „Þetta er þarfleysa, einkum ef við 

sjáumstum hér í haust...“ Gunnar Pálsson, prestur og skólameistari, notar eftirfarandi endingar í bréfum 

sínum (sjá Kjartan G. Ottósson 1992:205): þykiunst [bls.] 43 (1756), þykiumst 68 (1759), þykiumz 490 

(1791), þottunst 69 (1759), og einnig dirfunst 82 (1759), syndumzt 431 (1784), þóttumsk 412 (1783). 

Draga mætti þá ályktun að Gunnar hafi tekið tillit til ábendinga Eggerts, en Réttritabókina og Ágripið 

ritaði hann á árunum 1762-1763. Fyrningaráhrifin hjá Gunnari eru einnig augljós. Blaðsíðutölin með 

sagnorðunum að ofan eiga við Bréf Gunnars Pálssonar I (1984). Ekki fóru allir eftir ráðleggingum 

Eggerts, því að Jón Steingrímsson, sem þó átti að eigin sögn eintak af Réttritabók (eða Ágripi), notar 

aldrei hina fornu eða endurvöktu -umst-endingu í sjálfsævisögu sinni (sjá Jóhannes B. Steingrímsson 

2011:267). 
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2.5  -r / -ur í endingum sagna 
 

Eggert Ólafsson leitaði víða fanga þegar hann vildi benda á galla í ræðu manna og riti. 

Hann vildi endurvekja það sem hann taldi forna endingu sagnmynda eins og í 1. p. et. 

frsh. og nota eg hefur í stað eg hef. Þetta var á misskilningi byggt (sjá Kjartan G. 

Ottósson 1990:40). Eggert segir í Réttritabók (2003:197-199, í Fimmtu reglu um R): 

 
Vier haufum þess nú merkelegar leyfar í fyrsta Eintíla persónu nástundar, í 

ávísunarhætte, þar endíngenn er hefur Ãldúnges burtu glataz í sumum 

Ordum, enn r ad eins í Ãdrum, þar Danir þó hielldu hvoriutveggia, so sem 

eg leikur fyre leik, vinnur fyre vinn, bakar fyre baka, leyser fyre leyse, 

vaker fyre vake, hefer fyrer hefe, etc. Slík dæme eru ætíd í Stiórn og mi¹g 

vídar (cf. gr.) helldur eg, vender eg, tekur eg giarna med Sveininum. Ef eg 

finnur þar x Menn, leider eg þá, þegar eg retter Hand mína framm, og þetta 

tídkadist framm á 15
da

 seculum. Nú hefer eg því í fám staudum þessa 

bæklings og annarstadar innskoted r edur er til Hliódsfegurdar, hvar 

Raddarstafur kemur á eftir ad ei verde Gapande /hiatus/ í Rædunne og 

vonar eg Menn laste þad ecke. 

 

Þetta mun, eftir því sem best er vitað, aldrei hafa verið alþýðumál á Íslandi (Kjartan 

G. Ottósson 1990:40). Sú þýðing Gamla testamentisins, sem varðveist hefur í þeim 

handritum sem fengið hafa nafnið Stjórn, ber norsk einkenni.
15

 Magnús Ketilsson og 

fleiri fylgdu þessari ábendingu Eggerts (sjá Smith 1982:201 og 5. kafla hér síðar). 

 

 

2.6 Athuganir Eggerts Ólafssonar á framburði og málhljóðum  
 

Þótt viðurkennd og opinber stafsetning dugi lítt þegar sýna á nákvæman framburð 

málhljóða er hún samt sem áður sá meðalvegur sem þræða verður til þess að skaplegt 

samræmi náist milli þeirra ólíku þátta sem eiga að birtast í hinni sýnilegu mynd 

málsins, ritmálinu. Annar kostur væri að taka upp hljóðritun, sem fáir munu mæla 

fyrir.  

Í stafsetningu er æskilegt að fram komi í senn upplýsingar um uppruna orða 

eftir því sem vissa er fyrir, algengasta framburð og helstu ritvenjur sem þróast hafa, 

oft á löngum tíma, jafnvel öldum. Reyndar hafa sumir talið ákveðna fegurð, eða skort 

                                                 
15

 Stefán Karlsson (1979:203) segir það vekja sérstaka athygli að öll þekkt Stjórnarhandrit (fjögur 

talsins frá 14. öld) skuli vera íslensk. Hugsanlega hafa þau verið skrifuð af (íslenskum) ritara sem kom 

úr norsku málumhverfi eða verið ætluð fyrir norskan markað. Kjartan G. Ottósson (1990-1991:115) 

segir að ek hefir fyrir ek hefi sé dæmigerður norvagismi og „með því að það var þröngur hópur vel 

æfðra manna sem skrifaði handritin gátu þeir notað þar málsnið sem voru nokkuð langt frá eðlilegu 

talmáli.“ 
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á henni, birtast í stafsetningu ýmissa orða en það er endasleppt hugtak og ærið 

persónulegt á þessum vettvangi. Eggert Ólafsson notar orðið „fegurð“ í þessu sam-

bandi, svo sem víða sést í Réttritabók, og má vera að hann hafi fyrirmynd í Þriðju 

málfræðiritgerðinni eftir Ólaf Þórðarson hvítaskáld, sem bregður fyrir sig hugtakinu 

„hljóðsfegurð“ þegar önnur rök lágu ekki á lausu (sbr. Finnur Jónsson 1927:31 og 

2003:79: „... þad stríder í móte Hliódsfegurd“).  

Ritmál kom fram í öndverðu um 3300 f.Kr. og um 2000 f.Kr. og síðar voru 

tákn þess farin að merkja orð og jafnvel atkvæði og málhljóð og gátu nú tjáð „alla og 

sérhverja hugsun“ (Fischer 2003:52). Styrr hefur síðan staðið um stafsetningu allra 

ritmála á öllum tímum. Íslenska er engin undantekning í þessu tilliti. Sakir skorts á 

kennivaldi var talsverð óregla á ýmsum sviðum stafsetningar (sjá einkum Stefán 

Karlsson 1989:43-47), jafnt í handritum sem prentuðum bókum á tímum Eggerts 

Ólafssonar.  

Eggert víkur að mörgu af því sem að framan er nefnt í Réttritabók sinni. Í titli 

hennar eru þessi orð (2003:titilblað): „... um þad Hvørn veg rett eige ad skrifa, 

bókstafa og tala þá nu lifande Islendsku Tungu“. Það er því ætlun hans í þessu 

meginriti sínu um íslenska tungu að koma einhverri festu á stafsetningarmálin, ekki 

aðeins með því að setja Íslendingum stafsetningarreglur heldur einnig með því að 

ræða framburð málsins eins og hann var á hans tíma, gefa ráð, setja viðmið og fella 

dóma um hann. Það gerir hann hvarvetna í þessu riti og reyndar víðar, svo sem í 

Ferðabókinni, sem er afrakstur margra ára rannsókna hans og Bjarna Pálssonar á landi 

og lýð. Í Ferðabókinni kemur fram að hann var mjög vakandi þegar íslensk tunga var 

annars vegar og hann ber þar víða saman ástand málsins eftir landshlutum, þjóð-

félagsstöðu manna og atvinnu. Enn fremur má í skáldskap hans greina ákveðið og oft 

afdráttarlaust viðhorf til þessara mála, svo sem í kvæðinu um Sótt og dauða íslensk-

unnar, þótt varhugavert kunni að vera að leggja of mikið upp úr því í málsögulegu 

tilliti.   

Í Réttritabók og Ágripi bendir Eggert því á fjölmargt sem snertir ritun og fram-

burð málsins, fordæmir sumt, staðfestir eitt og lætur annað liggja á milli hluta. Hann 

setur meira að segja fram hugmyndir um það hvernig kenna mætti börnum „réttan“ 

framburð á ákveðnum táknum, (þ.e. y, sbr. kafla 2.6.1). Hann telur þess vegna 

mögulegt að laga framburð að rithætti ekki síður en rithátt að framburði. Ekki má 

heldur gleyma því að stundum finnur Eggert málbreytingar í einföldum mislestri orða 

eða glöpum í stafsetningu (sbr. Smith 1965:310). Uppruninn og stafsetning hand-
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ritanna, sem hann hafði kynnt sér allvel, a.m.k. sum þeirra, er leiðarhnoðið á vegferð 

hans. 

Hér verður stiklað á stóru um það helsta sem Eggert bendir á um fram-

burðarmál og hljóðfræði, einkum með hliðsjón af máli 18. aldar. Þess ber að sjálf-

sögðu að gæta að öll umræða um stafsetningu er að vissu marki jafnframt umræða um 

hljóðfræði og hljóðkerfisfræði.   

 

2.6.1 Leifar kringda framburðarins á y, ý  

 

Eggert Ólafsson fjallar ýtarlega um y í Réttritabók (í sjö reglum) og Ágripi (í ellefu 

reglum), bæði frá sögulegu og samtímalegu sjónarmiði. Hér verður fyrst farið yfir 

helstu atriði sem snerta þessi horfnu málhljóð íslenskunnar en síðan greint frá við-

horfum og ráðleggingum Eggerts. 

 Líklegt er að y og ý hafi bæst við norræna sérhljóðakerfið á síðfrumnorrænum 

tíma og í upphafi víkingaaldar, á tímabilinu frá 7. til 9. aldar e.Kr., eða um svipað 

leyti og fáein önnur hljóðvarpshljóð, stutt og löng, þ.e. ¶, ¡, Ä, Ó og ø, ǿ (sbr. Ásgeir 

Blöndal Magnússon 1989:xiv).  

Kristján Árnason (2005:321) sýnir það ferli sem leiddi til umræddra breytinga 

á stutta og langa sérhljóðakerfinu, þegar stutt og langt y (þ.e. y og ý) varð til: 

 

i        y        u        og        í        ý        ú  

 

Örvarnar sem vísa til hægri tákna u/w-hljóðvarp, sem olli kringingu, en til vinstri i/j-

hljóðvarp, sem olli frammælingu. Þannig má nefna dæmin *flutjan og *súpiR í 

frumnorrænu sem urðu flytja og sýpr (i/j-hljóðvarp) og *singwan sem varð syngva  

(u/w-hljóðvarp) í forníslensku.  

Skýring höfundar Fyrstu málfræðiritgerðarinnar (FMR) á þessum hljóðum og 

uppruna þeirra  er mjög í þessum anda en hann sagði þetta um sérhljóðið y í ritgerð 

sinni: 

 

Y er af röddu i-s og u-s gørr, að einni röddu kveðinn minnur 

opnum munni en i og meirr en u (FMR:210). 

 

Ætlun höfundar FMR var eins og kunnugt er að setja Íslendingum stafróf en þar sem 

latínustafrófið hafði ekki tákn um öll þau hljóð sem íslenskt mál krafðist, varð hann 
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að bæta þeim við sjálfur. Undir það féllu m.a. áðurnefnd hljóðvarpshljóð (sbr. 

FMR:210) og þeir bókstafir sem áttu að tákna þau. 

 Samkvæmt þessum orðum höfundar FMR, sem uppi var um miðbik 12. aldar, 

er engum blöðum um það að fletta að y-hljóðið hefur frá upphafi verið hluti íslenska 

sérhljóðakerfisins. En fleira styður mál hans. Konráð Gíslason ræðir þetta í málfræði-

riti sínu Um frum-parta íslenzkrar túngu í fornöld. Hann dregur fram fjórar megin-

röksemdir fyrir tilvist y-hljóðsins (1846:41-42): 

   
 Flestir munu fallast á, að y og ý hafi fyrir öndverðu, og leingi fram eptir, haft 

annað atkvæði, enn i og í, þar eð það virðist vera bert 1) af stafsetningu 

fornbókanna; því ekki verður skilið í, hvers vegna fornmenn skyldu annarskostar 

blanda i og y miklu sjaldnar saman, enn nú er títt [...]; 2) þar af, að i og y eða í og 

ý gjöra skothendingar í kveðskap, sem hjer: lyngs at loknu þingi [...], hér lýsi ek 

veg vísa; 3) er sagt að y heyrist sums staðar á Íslandi,
16

 eða hafi heyrzt allt fram á 

vora daga; 4) í hinum nýjari norðurlandamálum eru y og ý höfð þar í orðum, sem 

menn eiga von á þeim, eptir tilvísun ritháttar fornbókanna. 
 
 
Í ýtarlegum athugasemdum við þessar fjórar greinar birtir Konráð fjölda dæma, 

einkum úr handritinu AM 623 4to, sem talið er ritað á 13. öld, en bendir jafnframt á 

að strax í upphafi hafi verið rót og los á ritun y og i. Þetta hafi m.a. átt við um so. 

þykkja (þ.e. þykja nú á tímum), en einnig í forsetningunum yfir og fyrir, sem og í 

mikill og mykill (sjá ýmis fleiri dæmi hjá Konráði Gíslasyni 1846:42-48 en hér verða 

sýnd). 

Samfall /i, í, ei/ og /y, ý, ey/ í íslensku er einn þáttur þeirra mörgu og flóknu 

framburðar- og málbreytinga sem urðu í tungunni á fyrstu öldum byggðar í landinu. 

Samfallið var yfirleitt kerfisbundið, þ.e. óháð hljóðumhverfi, þannig að alls staðar 

(eða því sem næst) þar sem þessi kringdu hljóð komu fyrir afkringdust þau. Björn K. 

Þórólfsson (sjá 1925:XV-XVII) bendir á að í fáeinum orðum hafi y orðið i mjög 

                                                 
16

 Konráð Gíslason segir (sbr. Guðvarð Má Gunnlaugsson 1994:87-88 og Hrein Benediktsson 

2002a:224-226) að gamla y-ið hafi hljómað mjög líkt og opið danskt y (t.d. í Synd) en þó ekki alveg 

eins. Hann telur þennan framburð hafa varðveist sums staðar „þar til fyrir um einni öld“. Hallgrímur 

Scheving (1781-1861), kennari á Bessastöðum og seinna við Lærða skólann í Reykjavík, skrifaði bréf 

til Konráðs árið 1858 eftir að hann hafði lesið bók hans og segir frá því að hann hafi fengið nemanda til 

uppfræðslu um aldarfjórðungi fyrr. Hann hét Bjarni Sveinsson, fæddur á Fáskrúðsfirði 1813. Bjarni bar 

y fram á allt annan hátt en aðrir nemendur og hljóðið hafi verið eins konar sambland af i og u, iu. 

Hallgrímur segist ekki hafa getað hermt eftir honum þótt hann hafi reynt það. Bjarni lagði þennan 

framburð fljótlega af enda þótti skólabræðrum hans hljóðið vera „mjónalegt og hjákátlegt ... og 

varageiflurnar sem til þess þurfti, íbroslegar“. Sveinbjörn Egilsson staðfesti frásögn Hallgríms. Því 

miður láðist þeim báðum, og Bjarna sjálfum, að skrifa niður þau orð sem hann bar fram með þessum 

hætti.. Bjarni þessi var tæplega öld yngri en Eggert Ólafsson og ólíklegt að Eggert hafi alls ekki orðið 

var við þennan framburð, eða leifar hans, þegar hann var á ferð um Austfirði sunnanverða sumarið 

1756, eða Bjarni Pálsson, sem kannaði nyrðri hlutann einn sumarið 1757 (VÞG:110, 113). 
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snemma, einkum ef það hafði litla áherslu innan setningar og í næsta atkvæði á eftir 

var i (ifir, firir, skildi af so. skulu).  

Nokkuð er á reiki hvenær þessi samfallsbreyting hófst nákvæmlega, ef til vill 

um miðja 15. öld eða síðar (Jóhannes B. Sigtryggsson 2011:63), en Guðvarður Már 

Gunnlaugsson (1994:117) telur sig hafa fundið dæmi um þessa afkringingu í enn eldri 

fornbréfum. Jón Axel Harðarson (2012:7, 10-11) segir að þessar breytingar hafi hafist á 

ofanverðri 15. öld og ekki verið um garð gengnar fyrr en á 17. öld.  

Ýmsar heimildir hafa varðveist um fornan framburð á y eða ey á seinni öldum. 

Eggert Ólafsson telur skammt um liðið síðan y-hljóðið hvarf úr málkerfinu: „Víst ætla 

eg ad Islands Menn hafe til skammara tíma nockru nær rett frambored, og skal tiltaka 

fyre 200 Árum, og sídann hygg eg þesse Vanskaupun hafe meir og meir Ãkiz“ (Þriðja 

regla um Y, 2003:237). Hann þakkar það Norðurlandaþjóðum „ad Vier vitum hvílík 

ad vered hefur hin forna framflutníng, og hvílík hún enn skyllde vera medur Oss“ 

(s.st.).
17

  

Þótt þessi gamli framburður hafi verið mjög á fallanda fæti á 18. öld, og sjálf-

sagt að mestu horfinn úr málinu, harmar Eggert Ólafsson það að þessi „rétta 

pronunciatia“ (2003:239; sbr. JS 59:86, Fjórðu reglu um Y) skuli aflögð og telur enga 

ástæðu til að breyta stafsetningunni því til samræmis. Hér er enn eitt dæmið um þá 

hlýðni sem hann sýnir fornum rithætti skinnbókanna og almennri réttritunarhefð, þótt 

yngri kunni að reynast. Í prentuðum bókum hafði greinarmunurinn á y og i hins vegar 

verið nokkuð á reiki frá því á öndverðri 17. öld (sbr. Jón Aðalstein Jónsson 1959:76).  

Eggert  ræðir um „Fígúru [þ.e. form] þessa raddarstafs“ í Fyrstu reglu og gerir 

grein fyrir ýmiss konar drætti hans í ritun, fjallar um „ætt og Uppruna, ForlÃg, mátt 

og Edle“ y-s í Annarri reglu og framburð í Þriðju reglu. Hann segir hvar y skuli 

stafsetja eftir uppruna í Fjórðu reglu þar sem hann gerir grein fyrir orðum (so., lo. og 

no.) sem ýmist eru rituð með y eða u eftir því hvort um i/j-hljóðvarp er að ræða eða 

ekki, sbr. bryðja : bruddi; fullur : fylli; dygð : dugur (sbr. Smith 1965:403). Þá sýnir 

hann y/o-pör, sbr. hryssa : hross; tyrfa : torf; ysta : ost o.s.frv. Smith (1965:404) telur 

að Eggert geri sig sums staðar sekan um heldur handahófskennda framsetningu í 

umfjöllun sinni um y, einnig í Fimmtu reglu um Y þar sem hann nefnir dæmi um 

„hvørsu þad ve og vi umbreytiz í y og yi“ í ákveðnum orðum, þótt hann nefni engin 

                                                 
17

 Magnús Ketilsson segir í málfræðiuppkasti sínu frá ofanverðri 18. öld að þótt Íslendingar hafi gleymt 

framburði y, gætu þeir lært hann aftur, einkum af Dönum (sbr. Jón Axel Harðarson 1997:XXXV-

XXXVI, nmgr. 66 og 68). 
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dæmi um hið síðarnefnda. Smith (1965:405) telur fullyrðingar Eggerts í þessu sam-

bandi ruglingslegar. Í Sjöttu reglu segir Eggert hvar y skuli setja eftir reglum danskrar 

tungu og loks í Sjöundu reglu „epter einum saman Íslendskum dæmum“. Þótt reglur 

Ágrips um y séu fleiri eru þær að jafnaði mun styttri en þó efnislega samhljóða reglum 

Réttritabókar. 

Eggert lætur sér ekki nægja að mæla með því að y, ý og ey sé ritað eftir 

uppruna og hefð heldur leggur hann einnig til að skrefið verði stigið til fulls og 

börnum kenndur hinn forni framburður y um leið og þau fara að stafa, og „skal þá y 

tala sem i dymmlega, edur nærfelt sem    hid letta,     edur i, en uí það höfga y“ 

(2003:19), því að hann er ekki í vafa um að samfall y við i beri vitni um hina mestu 

„Vanskaupun“ (2003:237-239). Í Ágripi (JS 59:85) segir hann síðan þetta um fram-

flutning y:  „Hún er hiá oss gleymd, svo ad vier megum læra hana aptur af au drum 

þiódum, best Dau num, og hefur ẏ fordum talaz sem    edur    , enn ý nærfellt sem iu.“ 

Eggert segir að fyrrum hafi menn notað táknið u fyrir y og ályktar að ef u yrði 

tekið upp á ný þar sem y var áður, „þá yrde þad Oss hardla óvidkunnanlegt“ 

(2003:235) og þá myndu menn brátt týna „derivationibus [afleiðslum], í miklum Þorra 

Málsins, og þyrre þá líka fegurdenn innan skamms“ (2003:237). Hann færir þó engin 

frekari rök fyrir því hvers vegna fegurð málsins ætti að þverra við einfalda breytingu á 

stafsetningu (sbr. Smith 1965:400), en ef því sjónarmiði er hátt á loft haldið hefur 

mikil fegurð glatast í aldanna rás. Hann vill halda y „og leitaz vid ad takmarka þess 

Ódal og Bólfestu í næstu reglum“ (sjá Aðra reglu um Y, 2003:237) og er megin-

röksemd hans sú að y sé „oss ómissande, ef ad vier eigum ei ad villaz í rettritunum“. 

Eggert kynnti sér rækilega myndan y, uppruna þess og framburð og ritar um 

það sjö reglur (2003:231-253), eins og fyrr sagði, en getur stafsins eða hljóðsins 

einnig í umfjöllun um i (Önnur regla um I, „Hvar setja skule i helldur enn y epter 

reglu“, 2003:121). Hann segir að oft hafi menn þrætt um stafinn y, svo sem Róm-

verjar, en þeir fengu hann frá Grikkjum í öndverðu. Hann segir stafinn seint hafa birst 

í Norðurlandamálunum, t.a.m. hafi y ekki verið í rúnaletri.   

Víða í reglum um y (svo sem í reglum fjögur til sjö í Réttritabók og einkum 

fimmtu „aðalreglu“, sem merkt er v í Ágripi) telur hann upp orð sem rita skuli með y, 

eftir uppruna: „... þær Sagner sem af eru komnar, breytaz i edur skylldar eru Ã, au, ey, 

ȯ, ó, u  ú. Þær skulu skrifaz med y“ (2003:241). Þetta er mjög í samræmi við 

meginreglur nútímans um ritun y/ý/ey, sem segja til um að y (ý) skuli að jafnaði rita 
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þegar o, u, eða ju (ú, jú eða jó) er í stofni orðs eða skyldum orðum, og eftir uppruna 

og fyrirmyndum í skyldum málum.
18

  

Þá minnist hann á fáein orð þar sem u er í stað y (sbr. fjórðu reglu um Y, JS 

59:90-91; 2003:237, 239) og segir þau leifar af hinum forna framburði hljóðsins. Þetta 

eru m.a. dur, duírð (fyrir dýrð), flutia, glumur, kiurr, kiurkia, lugare, lucklar, smuria, 

eg spur, udur, uckur og ufurum (fyrir yfirum). Hreinn Benediktsson (sbr. 2002a:223) 

segir að hér sé hins vegar um það að ræða að menn hafi skipt i (fornu y) út fyrir u (sbr. 

einnig Björn K. Þórólfsson 1925:XVII), enda séu u-afbrigði í mörgum þessara orða í 

nútímamáli. Eggert segir líka að gamalt fólk í Borgarfirði beri Reykholt fram með au, 

(Ravkiolt). Hreinn segir sennilegt að slík tilvik hafi varðveist fram á okkar daga í 

staðanöfnum. Þannig sé Baula að öllum líkindum upphaflega Beyla (‘kryppa’). Einnig 

má benda á Rauðará (sbr. Rauðarárstígur) en þar er trúlega varðveittur upprunalegur 

framburður á Reyðará (af reyður í merkingunni ‘silungur’), og enn fremur í orðinu 

kjur fyrir kyrr og kjussa fyrir kyssa, sem tíðkaðist m.a. á Austfjörðum. 

 

2.6.2 u – ö  

 

Eggert ræðir nokkuð um „samblöndun“ u og ö í ýmsum orðum og kann að vera að 

það bendi til flámælis að segja gutu í stað götu, þ.e. langa ö-hljóðið nálægist (sbr. 

Björn Guðfinnsson 1946:56), þó að í flámæli verði u að ö en ekki öfugt. Árni 

Böðvarsson (1951:161-162) segir að það væri þá elsta varðveitta ábendingin um 

flámæli, sem ekki fór að bera mikið á fyrr en á 19. öld. Honum þykir þó koma til 

greina að hér sé um að ræða hljóðrýrnun sakir áhersluleysis (sbr. Björn K. Þórólfsson 

1925:XX). Aðrar ábendingar Eggerts telur Árni (s.st.) að kunni að benda til flámælis 

þegar a breytist á ýmsa vegu, svo sem í orðunum „tøfradur, dat. plur. taufraudum, 

tøfrødum, tøfrudum; þeir giørdo og giørdu, þad er af giørdan komed, eg unnte, ainte 

[fyrir aunte], ønnte af eg ann, kønemen [hugsanlega misritun fyrir kunnum?] af eg 

kann, þeir kunnu (þadan eg kynne) ... hvørium, hvurium; fiavll, fiull“ (Sjötta regla um 

U, 2003:219).  

Árni Böðvarsson (1951:162) bendir einnig á ámóta dæmi úr Ágripi (JS 59:17): 

„Nú skal a   framflẏtiaz ad alþýdu mále sem ø  , edur helldur epter hinum fẏrre 

                                                 
18

 „Rita skal y, ý, ey í samræmi við uppruna og fornan framburð. Að jafnaði skal fylgja venju um 

rithátt, þótt óvís sé.“ Svo segir í 32. grein Auglýsingar um íslenska stafsetningu (132/1974 með 

innfelldum breytingum skv. auglýsingu nr. 261/1977). 
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mau nnum so sem    . þad verdur nálægt   , hvørs vegna     optlega skiptiz um vid u 

tenue, eins í gódum exemplaribus Auctorum Norrœnunnar, so sem í Fia  ll, Fi  ll N. 

pl. af Fiall; Ha  kull - H  kull (Høkull).“ Á öðrum stað segir Eggert um þetta orð að 

„haukull“ sé bögumæli fyrir „hukull (dat. hukle) (2003:305) Heila  g, Heilug
19

 (plur. 

Adj: Neutr: Heilagur)“ (A – viij Um Au  edur Au tenue. JS 59:17-18). Árni telur ofan-

greind orð Eggerts þó of óljós til að unnt sé að fullyrða að þar sé um flámæli að ræða.  

 

2.6.3 ö – e  

 

Árni Böðvarsson (1951:162) ræðir um rugling hljóðanna ö og e. Eggert fjallar um ø í 

Þriðju reglu um O. Smith segir að hana skuli bera saman við 8., 10. og 11. (en ekki 9.) 

reglu um A. Hann segir að í Áttundu reglu um A virðist Eggert veita ráðleggingar um 

það hvernig beri að rita /ö/ og tvíhljóðið /öy/. Táknið ø, segir Smith (1965:370), er eitt 

af þeim táknum sem Eggert notar fyrir /ö/ sem komið er af fornu ǫ en komi gamla ø-

hljóðinu ekki við nema í örfáum orðum, sbr. Þriðju reglu um O.  

Í þeim reglum sem Eggert setur fram um um A (Ellefta regla) og O (Þriðja 

regla) er eitt stöðugt: ø er notað til að tákna ö-hljóðið [œ] „whatever ambiguity may 

lie in au spellings“ (Smith 1965:306). 

 Meginábending reglunnar er að táknið ø (fyrir gamalt ǫ) skuli nota í staðinn 

fyrir au (eða  ủ) í orðum þar sem e eða i kemur fram annars staðar í beygingar-

dæminu, en þetta er þó í andstöðu við Tíundu og Elleftu reglu um A, en þar er einnig 

rætt um rugling á ø og e (sbr. Smith 1965:171).  

Eggert segir (í Þriðju reglu um O, 2003:175; sbr. Smith 1965:167; 370-371) að 

almenna reglan sé því þessi: „... med Ø má skrifa Ãll þau naufn sem breytaz i Dat. 

sing. og Nom plural. i e og i, so sem spølur, Speli, Speler, vølur, Veli, Veler, høttur, 

Hette, Hetter“. Þá segir hann að setja megi ø „i flestum þeim [orðum], er Alþydann 

annad slaged frammflytur sem e, svo sem eru Fiòr, fier, ki¹r , Kier, hn¹r , Hner, hv¹r , 

hver, hr¹r, Hrer, gi¹f , Gief, ki¹t , Kiet, mi¹l , Miel, t¹tur, tetur etc.“ (sbr. Þriðju reglu 

um O, 2003:175). Eggert minnist einnig á þetta í Ágripi (JS 59:36, í Nótu b við tólftu 

reglu um E, Um ey eptir dæmum): „ÞÃg Ord sem Fornmenn Annadslaged hafa ritad 

med ø [hér hlýtur að vera átt við ey] og vier tau lum nú sem Ei, þÃ taka helldur til sín y 

enn i, Til Dæmis Eyrende (Ørende). Eg Keyre – (kiøre eda kÃs. Þeir Reyru (Røru). 

                                                 
19

 Hér er um annað fyrirbæri að ræða, þ.e. gamlar hliðarmyndir, sbr. héröð : héruð, vesöl : vesul o.fl. 
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Sneyru (Snøru). etc.“ Hér lætur Eggert rithátt fornrita glepja sig; ey var stundum notað 

til að tákna ø. 

 

 

2.6.4 au – ey 

 

Eggert ræðir ýtarlega um þann rugling sem var á táknum hljóðanna au og ö á hans 

tímum. Sá ruglingur hafði reyndar verið á öllum öldum í íslenskum ritum fram að því. 

Í riti Jóns Magnússonar, Grammatica Islandica, (1997:4-5) segir svo: „Dipthongus au 

pronunciatur ut ¹y in voce Danicâ h¹yde“ [Tvíhljóðinn au er borinn fram ¹y í danska 

orðinu h¹yde].  

Ýmsar heimildir hafa varðveist um fornan framburð á y eða ey á seinni öldum, 

sbr. það sem sagt var hér að framan í kafla 2.6.1. Í Réttritabók sinni (2003:239) telur 

Eggert Ólafsson upp nokkur orð þar sem u er í stað y og segir þau leifar af fornum 

framburði. Þetta eru dur, flutia, glumur, kiurr, nÃdsun, smuria, eg spur.  

 

2.6.5 Langt e verður é; e – ie (je) 

 

Hið forna, langa e (é), sem var frammælt, miðlægt og ókringt, mun sums staðar á 

landinu hafa tvíhljóðast þegar um 1300, ýmist sem  [i  :], sem ritað var  ie , eða [ei ], 

ritað  ei . Hið síðara var svokallað „hnígandi tvíhljóð“ í þeim skilningi að hljóm-

magn seinna hljóðsins var minna en hins fyrra sakir þess að síðari þátturinn er í raun 

hálfsérhljóð. „Hjá hnígandi tvíhljóðum var lengd hvors þáttar ekki aðgreinandi, en 

saman mynduðu þeir tvær lengdarmórur og gegndu því svipuðu hlutverki og löng 

einhljóð“ (Jón Axel Harðarson 2012:1, Sérhljóðabreytingar). Þróun é frá fornmáli til 

nútímamáls var þessi: [e]   [[i e:]   [i  :]. Eftir tvíhljóðunina „tilheyrði fyrri þáttur tví-

hljóðsins stuðli atkvæðisins en sá síðari rími þess“ (sami, 2012:9). Í raun er hér fremur 

um hljóðasamband að ræða en stígandi tvíhljóð.  

Margvíslegur ritháttur hefur tíðkast á hljóðasambandinu [i  :] (sbr. Jóhannes B. 

Sigtryggsson 2011:57), svo sem ‘e’ eða ‘ie’ (Nýja testamenti Odds Gottskálkssonar), 

‘ie’ í Guðbrandsbiblíu og Jón Steingrímsson ritar yfirleitt ‘ie’ þótt ‘e’ bregði þar 

einnig fyrir.  

 Eggert Ólafsson setur fram eftirfarandi spurningu í Réttritabók sinni (í Annarri 

regla um E, 2003:33): „Mun rett ad setia I fyre framann E allstadar i midium Ordum, 
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hvar ie er almennt framborid?“ Hann svarar og segir: „Nei, þvíad þess þarf ecke þar 

ymist gi¹ra þenna Kraft sumer Samhliódendur, og stundum Raddarstafurinn siálfur, 

so sem efter G, H. og K til dæmis her, heri, het, get, geyme Geit, Sker, Skelmer, 

þenare þarf ei ad rita hier, hieri, hiet, giet etc. Sama má gylda um SagnarEnda, sem 

fylger þeim consonantibus, hvar um enn mun nær meir geted verda í I.“ (Sjá enn 

fremur Jón Aðalstein Jónsson 1959:75, 80-85, 95, 115). 

Þó eru undantekningar á þessari reglu, svo sem hiela, hiegomi, miel ... en auk 

þess vilji sumir til aðgreiningar rita mier (andspænis mer/merr), þier (þer [þar]), sier 

[þ.e. afturb. fornafn] (ser [so.]). Vissulega kallar g og k á undan e í framstöðu orða á 

framgómun (e. palatal glide) (og raunar á það einnig við um k og g á undan [I] og [i] 

en sama getur ekki átt við um h á undan e, hvað þá heldur þ í sömu stöðu (svo sem í 

þénari, sbr. Smith 1965:325). 

Loks segir Eggert í Ágripi (JS 59:45-46, sbr. Árna Böðvarsson 1951:166) um 

i/e í framstöðu: „En hvar I í framburdenum stendur fyrer E, þad er upphaflega i tale 

framan til [þ.e. í framstöðu orða], þá má þad ei vera í vÃndudu riti. Til dæmis skal 

bókstafa Eg, El, ad Eta, en framflytia Ieg, Iel, ad Ieta.“ Sjá enn fremur Jóhannes B. 

Sigtryggsson (2011:58): „Líklegt er að á eftir hljómanda eins og /r/ hafi tvíhljóðið /é/ 

haft ógreinilegri tvíhljóðsframburð en í öðru umhverfi ...“ 

 

 e – ie (je)  

 
Eggert taldi ekki þörf á að rita hvarvetna ie þar sem borið er fram je (sjá Árna 

Böðvarsson 1951:165-166). Hann segir í Fjórðu reglu um I (2003:127): „Ádur i þeim 

sídare formála var geted um tvo Raddarstafe, i og v [þ.e. u], hversu þeir hafna Edle 

sínu og verda Samhliódendur“. Í seinni formála Réttritabókar (Tala Stutt, 2003:9-10) 

segir Eggert enn fremur: „E, i og u seger hann [Ólafur hvítskáld, sem hann taldi 

ranglega „Fyrsta málfræðinginn“ og höfund allra málfræðiritgerða Wormsbókar] ad 

heite Skiftingar (Skiptíngar) af því ad þeir hafne stundum Edle sínu, og verde þá 

consonantes sem i ordunum Eain (en það er líklega mislestur fyrir earn, segir Smith 

1965:288)
20

 Brynia, vín etc. og kaunnumz Vier enn i dag vid þá tvo sídare“. Smith 

segir líka (s.st.): „For discussion of ea beside ia, one may compare the Third Rule [en 

þar er rætt um járn sem earn og jarn], on E and the Fourth Rule on I: „So eg kann ei 

                                                 
20

 Sjá einnig Jón Axel Harðarson „Um orðið járn í frumnorrænu og forsögu þess“ Orð og tunga 13 

(2011):93-122 og „Forsaga og þróun orðmynda“ (Söguleg hljóðkerfisfræði, Dreifiblað 2012). 



33 

 

fiarlægt kalla, þó nokkur ritade Sylga fyrir Sylgia, ad Vier fylgum fyre fylgium, þó er 

hitt bæde náttúrlegra og skírara ad úrfella ecke i, enn alldrei get eg fellt Mig vid Sjór, 

Sjón, ljós, vilje, dylgjur, megjer og þvílíkt Dæmaleyse fleira.“], and the commentary 

to these rules.“ 

   Samkvæmt Birni K. Þórólfssyni (1925:XXV) var „j ... í fornu máli hálfhljóð, 

samhljóðs-i.“ „Hálfsérhljóðin [w] og [j] í frumnorrænu og físl. voru stöðubundin 

afbrigði sérhljóðanna /u/ og /i/“ (sjá Jón Axel Harðarson 2012, Dreifiblað um Sam-

hljóðabreytingar bls. 1 og 5-6). Seinna breyttist einnig önghljóðið [ʝ] í hálfsérhljóðið 

[j] við ákveðin skilyrði í orðum eins og gýgiar [gy:ʝar]   [gy:jar], megi og segja. Þessi 

breyting hefur sennilega hafist um 1200.  

Eggert segir í Fjórðu reglu um I að fornmenn stuðli j á móti sérhljóðum (Árni 

Böðvarsson 1951:166 og 2003:127, 129) og „... siez af þvílíkum og fleirum Dæmum 

ad i verdur enn fast í samhliódlegu Vellde, styrker þá Meiníng fornmanna Skáld-

skapur, hvar þeir brúka og frammbera slík i, sem nú voru talenn, sem Raddarstafe 

veliandi þá ymest til HÃfudstafa edur Studla ... Nú kemur þetta Velde í liós eins i 

midium Ordum og Endíngum þó óskírara og hvikulra enn í upphafe, so sem í viliugur, 

að hylia, Vier semium ...“  

 

 

2.6.6 i – e  í endingum 

 

„Opnun stuttu sérhljóðanna [annarra en a] hafði það í för með sér að farið var að 

skrifa  i og u  í endingum orða á 13. öld, eins og nú er gert, en áður hafði verið skrifað 

e og o“ (Björn K. Þórólfsson 1925:XXII-XXIII). Hann telur e-ritháttinn í endingum 

orða í elstu handritum vafalaust í samræmi við framburð, sbr. það sem segir í Fyrstu 

málfræðiritgerðinni: „Miok erv þeir menn      r er ægi skammaz að taka mína konv 

fr  mér“ (FMR:220). Þessi ritháttur breyttist á 13. öld og mun algengara varð að rita i. 

Sama máli gegndi um o í beygingarendingum en það hvarf síðan að mestu á 16. öld 

og u tók við, en e-endingin sótti í sig veðrið á ný og vann heldur á þegar leið fram á 

17. og 18. öld. Björn K. Þórólfsson (1925:XXIII) getur þess að Jón Ólafsson úr 

Grunnavík segi framburðinn i þótt ritað sé e, og Björn telur að þessi útbreiðsla e-s 

eftir 1550 sé „aðeins ritháttur og bókmálshendingar“. 

 Á tímum Eggerts var því óvissa ríkjandi um það hvort rita bæri fremur i eða e í 

(beygingar)endingum orða. Hann ræðir um þetta í Fyrstu reglu um E (2003:79) og þar 
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kemur greinilega fram í orðunum verið (vered) og máti (máte) hvorn kostinn Eggert 

velur í sinni eigin stafsetningu: 

 
Umm þenna post hefur disputerad vered á vorum daugum af því ad 

hv¹rtveggia Máte finnz ofttar promiscue [þ.e. óskipulega] á gaumlum 

Bókum, og jafnvel gódum exemplaribus, svo sem Enge og Engi, 

úrræde, úrrædi ...  

 

Eggert telur að heldur beri að rita e en bera þó þann hljóðstaf fram mitt á milli e og i. 

(Hér er sennilega átt við hljóðgildið [i], sbr. langt í.) Þó er hann ekki fastur á þessari 

meiningu enda hafi þeir sem hinn kostinn kjósi „vída gód og gyld dæme ser 

fylgiande“ (2003:79-81). 

 

 

2.6.7 Framburður e almennt 

 

Árni Böðvarsson (1951:166-167) segir að til sé í íslensku nútímamáli „allfjarlægt 

afbrigði e-hljóðsins“ (sbr. Björn Guðfinnsson 1946:60) og lifi enn í Breiðafjarðar-

byggðum. Þessa getur Eggert í athugasemdinni (við Fyrstu reglu um E) „Merk um 

framburd e finalis“, þótt þessi framburður eigi ekki sérstaklega við um e í bakstöðu 

(sjá Smith 1965:323). Hann segir að lærðir sem leikir beri fram „e nærri því með so 

opnum munni sem a, og þykkir þvílík flágella mikil snilli“. Eggert ræðir einnig um 

þetta atriði í Ágripi (JS 59:29), við Nótu B við fyrstu reglu um E: „Sú flágellilega 

Pronunciatio sem nú er farin ad tídkaz við E í slíkum staudum er ný smídud, 

¹lldungis raung og afleggiande.“  

 

 

2.6.8 ang – áng; eng – eing   

 

ang – áng  
 

Smith (1965:287) segir að það komi hvergi fram í Réttritabók að Eggert hafi áttað sig 

á því að broddar yfir sérhljóðum í fornum handritum táknuðu lengd hljóðs (e. 

quantity) en ekki hljóðgildi þess (e. quality) eins og í nútímaíslensku. Þessi 

lengdarmerking með einföldum broddi var reyndar horfin úr málinu um 1400 (Stefán 

Karlsson 1989:41). Sjá má einnig að Eggert blandar fyrir misskilning punktum yfir 

sérhljóðum í umræðuna um breiða og granna sérhljóða, en punktarnir voru nefjunar-

tákn höfundar FMR (sbr. FMR:216): „En nú elur hver þessara stafa níu [þ.e. a, ǫ, e, ę, 
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i, o, ø, u og y] annan staf undir sér ef hann verður í nef kveðinn enda verður sú grein 

svo skýr að hún má og máli skipta sem ég sýni hér nú eftir og set ég punkt fyrir ofan 

þá er í nef eru kveðnir: har, h r; r , r  ; þel, þėl ...“ Þessi sérhljóðanefjun, sem 

höfundur Fyrstu málfræðiritgerðarinnar gefur einn óyggjandi vísbendingar um, hvarf 

líklega úr málinu um 1200 en ritgerð hans mun færð í letur fyrir miðja 12. öld. Þá 

segir Smith (1965:287) að ekki sé heldur vísað til hljóðlengdar í tungumálinu sem 

Eggert ræðir um. Ólíklegt er því að Eggert hafi gert sér grein fyrir 

hljóðdvalarbreytingunni sem umbylti lengdarkerfi sérhljóðanna frá því sem verið 

hafði, einkum á 16. öld. Fyrir breytinguna gátu áhersluatkvæði verið stutt eða löng, 

allt eftir uppruna sérhljóðs, en eftir að henni var lokið voru öll áhersluatkvæði löng 

(Stefán Karlsson 1989:8-9), og eftir þetta fór lengdin eftir atkvæðagerð (opin eða 

lokuð atkvæði) en var ekki  lengur hljóðkerfisleg.  

Á 14. öld tvíhljóðuðust a, e og ö á undan n+g/k, þ.e. langr > lángr, lengi > 

leingi, löng > laung. Nálægu sérhljóðin i, y og u breyttust þó ekkert á undan n+g/k. 

Jón Axel Harðarson (2012:14-15) er þeirrar skoðunar að kenningin um lengingu sér-

hljóða á undan  n+g/k sé röng (sjá enn fremur Björn K. Þórólfsson 1925:XII og Stefán 

Karlsson 1989:9). 

Einhljóðaframburðurinn forni hélst þó sums staðar, einkum á Vestfjörðum eins 

og kunnugt er, allt fram á síðustu tíma. Eggert gerði sér grein fyrir þessum einhljóða-

framburði í fornmálinu en taldi þó óþarft að bylta rithætti viðkomandi orða til 

samræmis við breyttan framburð. Þess vegna lagði hann til að rita granna sérhljóða á 

undan ng og nk eins og gert var í upphafi ritaldar á Íslandi og er enn viðtekin regla í 

nútímaritmáli. 

Þessi framburðarbreyting var því í meginatriðum um garð gengin um mestan 

hluta landsins á tímum Eggerts enda þótt menn væru ekki á eitt sáttir um allt sem hana 

snerti. Hann ræðir um hana í Fjórðu reglu um A (2003:27, titill: „Ang hvørt talaz skule 

aang með Austfirdskum ellegar aeng med sumum Vestfirdingum item hvørneg 

skrifaz skule“). Eggert hefur greinilega athugað þennan framburð sérstaklega og sakir 

ferða sinna og athugana um allt land, og raunar víðar, gat hann borið saman ýmis 

tilbrigði hans. Árni Böðvarsson (1951:167) telur enga ástæðu til að draga  í efa að 

frásagnir Eggerts „um þetta séu ... réttar, þótt þeim hafi lítill gaumur verið gefinn“. 

Jóhannes B. Sigtryggsson (2011:47) segir greinilegt að framburður /ang/ hafi verið á 

reiki á Vestfjörðum á 17. öld. Því er ekki ósennilegt að hann hafi verið það enn 

fáeinum áratugum síðar. Páll Vídalín (1854:288) segir þetta í upphafi 18. aldar um 
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framburð a á undan ng: „það er digurraddað hjá norðlenzkum, en mjóraddað hjá 

vestfirzkum“.  

Eggert gerir grein fyrir þessum framburði í Réttritabók, Ágripi og Ferðabók. 

Hann segir í Ferðabók sinni (§ 609, sbr. og Árna Böðvarsson 1951:167):  

 
Vestfiordenes Indvaanere lastes især af andre deres Landsmænd, 

fordi de udtale ang, ligesom de Danske; men nogle giøre ogsaa for 

meget deraf, og sige aeng og aing, lige som Østfiordenes Folk 

sædvanlig lees ud, fordi de udtale ang som aung, hvilket nærmer 

sig til den Norske Fiæld-Bondes Udtale. Almindeligst er udtalen 

Sønder og Nord paa, midt imellem begge, som aong, og dette 

kommer meest overeens med det 12 Hundred-Aars Udtale; 

endskiønt den först anförte Vestfiordiske er rettest. 
 
 

Eggert fer líkum orðum um þennan framburð í Réttritabók, sbr. Fjórðu reglu um A hér 

að framan, og í Ágripi (A – v. Um Ȧ, Æng og £  ng:13): „ ng er upphaflega ritad en 

framflutníngin er ordin ýmisleg. Sumir Vestfirdingar tala  ng, aðrir æng; enn 

Austfirdingar þvert á móte  úng; og gera hvørutveggiu of frekt af: Nordlenskir ganga 

medal veg og næst hinne gaumlu pronuntiatiu, hvøria fjalla bændur í Norege enn 

tídka.“ Hér virðist munurinn vera þessi:  ng [aŋg] (venjulegur einhljóðaframburður); 

æng [a  ŋg],  úng [au ŋg] (: aong [a  ŋg] í norðlensku). 

 

eng – eing   

 
Svipuðu máli gegnir um framburð eða notkun e, ei eða ø fyrir framan ng. Eggert 

fjallar um það í Sjöttu reglu um E „Hvørt riettara sie ad skrifa ‘e’ edur ‘ei’ fyrer 

framan ‘ng’ edur ‘ø’“. Eggert er hlynntur hinni fornu stafsetningu: „[Í] flestum slíkum 

stöðum er réttara að stafa ‘eng’, til dæmis í eftirfylgjandi sögnum ‘drengur’, ‘engi’, 

‘engill’, ‘fengur’ ...“.
21

 Eggert gerir þó undantekningu á þessari reglu í orðinu 

‘enginn’ og ef til vill nokkrum öðrum, svo sem ‘flengja’ (Sjötta regla um E). Eggert 

telur þó útilokað að skrifa megi ‘eingin(n)’ jafnvel þótt það sé komið af því úrelta 

ʻaungurʼ [ʻöngurʼ]. Hér er um misskilning að ræða. Eggert fellir sig helst við að rita 

eing (fyrir eyng)  þar sem ʻaungʼ kemur fyrir í skyldum myndum. Víxl gamalla tví-

hljóða au og ey á undan ng koma reyndar ekki fyrir. Þó finnst Eggert rithátturinn eyng 

réttari (vegna tengsla við au og ey) nema í orðinu einginn (sem aldrei skrifaz eyngin 

                                                 
21

 Sbr. Smith 1965:300: „Consistent with the present rule is Eggert‘s pronouncement on eng in the sixth 

Rule on E, but he has nothing to say about dipthongization befor ng and nk in the rules on I, O and U.“ 
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þó þad sé komid af hinu úrelta ʻÃungurʼ (öngur). Þetta er reyndar rangt; öngur er 

nýmyndun við hlið engi. 

Þessi tvíhljóðsframburður e á undan ng var orðinn algengur á fyrri hluta 14. 

aldar og einnig á undan nk í tökuorðum (Björn K. Þórólfsson1925:XII). Jón Helgason 

(1960:47-48) nefnir dæmi um slíkt í fornum bréfum. Í tveimur höfðuðritum 16. og 17. 

aldar, Nýja testamenti Odds Gottskálkssonar og Guðbrandsbiblíu, er ‘eing’ nánast 

einhaft og sömu sögu er að segja um Ævisögu Jóns Steingrímssonar (sjá Jóhannes B. 

Sigtryggsson 2011:53). Jóhannes (2011:53) veltir framburði /eng/ fyrir sér: „Tíðkaðist 

tvenns konar framburður þess á Vestfjörðum eða annars staðar eða var einhljóðs-

framburður /eng/ endurvakinn á 18. og 19. öld vegna kerfisþvingunar frá öðrum sam-

böndum sem höfðu einhljóð á undan /ng/ í vestfirska einhljóðsframburðinum, þ.e. 

/ang/ og /öng/?“  

 

 

2.6.9 á – a í orðum eins og María 

 

Eggert fjallar um það í undantekningu við Níundu reglu um A (2003:45-47) hvort bera 

skuli fram a eða á í einstökum orðum (sbr. einnig 59:16-17 og Árni Böðvarsson 

1951:168-169). Hann nefnir raunar aðeins þrjú slík orð, Mªríª , ªvy  (upphrópun) og 

hallelujª í stað María, avi, hallelúja. Eggert telur  ástæðulaust að amast við þessu, því 

að „hvar vor Alþída framflytur með h¹fugre Hliódsgrein a latinumanna þar tala þær 

[þ.e. „Sidadar Þióder vorra tíma“] margar o edur ao med lettum tone.“ Hann telur 

upphrópunina aavy komna úr þýsku og „verdur svo audsært her af, ad Vier eigum ad 

tala ªvý“.  

 

2.6.10 Framstætt v 
 
Í athugagrein við Fjórðu reglu um U (2003:221-223, sbr. Ágrip 59:81 og Árna 

Böðvarsson 1951:169-170) ræðir Eggert um ritháttinn u fyrir v. Hann telur u hafa 

„samhljóðlegt þungaveldi“ og segir leifar enn í málinu af þeim framburði fornmanna 

sem „hafa þar framflutt hljóðstaf [þ.e. sérhljóð] er vér tölum í samhljóði“. Sunnan-

lands og austan segi menn úestur, úor, úirki etc. [fyrir vestur, vor og virki] og sé 

framburður Jóta á þessu hljóði svipaður. 
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2.6.11 hv – kv 
 
Þessi framburðarbreyting er algeng í Norðurlandamálum og „er algjör í færeysku“ 

(sbr. Gunnar Karlsson 1965:20 o.áfr.). Þá gætir hennar einnig nokkuð í öðrum 

Norðurlandamálum, einkum norsku og virðist þessi breyting hefjast þar þegar á 14. 

öld. Gunnar telur elstu íslensku dæmin, sem unnt sé að treysta, frá 17. öld (sbr. Björn 

K. Þórólfsson 1925:XXXIV og neðanmáls á sömu síðu). Hvað sem rétt er í þessu, fer 

þó ekki á milli mála að þessi breyting hófst mun síðar í íslensku en í öðrum ná-

skyldum málum.
22

  

Ekki getur Eggert um kv-framburð fyrir eldra hv í Réttritabók eða Ágripi, 

hvorki í reglum um h né k, né annars staðar. Hins vegar er örstutt klausa um hann í 

Ferðabók þar sem hann er borinn saman við skyld fyrirbæri í dönsku og norsku: „Her 

[á Vestfjörðum] udtales ogsaa iblandt ... hv som qv, til hvilken Udtale man ogsaa 

finder tydelige Spor i Jylland og Norge“ (Ferðabók § 609). Eggert bendir þarna 

fyrstur manna á þessa breytingu svo að óyggjandi sé, en fyrri dæmi verður að sækja til 

annars konar heimilda.  

Árni Böðvarsson (1951:170) nefnir nokkur dæmi um rímbundið hv-kv, en 

hann telur öruggustu dæmin sem fundist hafa um slíkt vera frá ofanverðri 18. öld, hjá 

Sigurði Péturssyni og Benedikt Gröndal eldri. Gunnar Karlsson (1965:23-25) fjallar 

nokkuð um þetta dæmi úr kvæðabók Sigurðar og ræður af því, og sögulegu samhengi, 

að kv-framburðurinn hafi verið útbreiddur norðanlands á s.hl. 18. aldar og raunar átt 

þar upphaf sitt. Þau dæmi um kv í stað hv sem menn hafa talið sig hafa rekist á í 

bréfum, bókum eða handritum fyrri alda eru þó öll undir þá sök seld að hugsanlega 

getur þar verið um misritun (eða mislestur) að ræða. Sjá bls. 24-35 hjá Gunnari 

Karlssyni um hugsanlegan aldur þessarar breytingar. Þegar kemur fram á 19. öld fer 

dæmum um þennan framburð að sjálfsögðu mjög að fjölga. 

 

                                                 
22

 Eitt dæmið um hv-kv rugling, þ.e. kv-framburð, er að finna í Alþingisbók frá 1732 (sjá Gunnar 

Karlsson 1965:26-27) en alþingisritari það ár var Guðmundur Sigurðsson, sem síðar varð sýslumaður á 

Ingjaldshóli. Gunnar telur það geta bent til þess að Guðmundur hafi haft kv-framburð, þótt dæmið sé að 

sönnu varhugavert. Þetta er þó athyglisvert í ljósi þess að Guðmundur var móðurbróðir Eggerts 

Ólafssonar og Eggert ólst upp hjá honum að nokkru leyti og orti um hann eftirmæli sem komu út að 

Guðmundi látnum í bókinni Harmatavlur ....  
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2.6.12 lb, rb fyrir lf og rf 

 
 
Í Annarri reglu um B (2003:61) ræðir Eggert um b milli „raddarstafs og sam-

hliódanda“. Hann á þar við það að bera fram (og skrifa) b fyrir f í inn- og bakstöðu í 

orðum eins og golb, kalbur, ulbr, orb, starb og þörb fyrir gólf, kálfur, úlfur, orf, starf 

og þörf, en þar kemur lokhljóð í stað önghljóðs á eftir hljómandanum. Konráð 

Gíslason (1846:211-212) tilfærir enn nokkur dæmi: Narbi, kólbr, Þórólbr, Ölbus, 

torbskurð, þurbit, tólbrætt fyrir Narfi, kólfur, Þórólfur, Ölfus, umhverfis, torfskurð, 

þurfið (so.) og tólfrætt. 

Ásgeir Bl. Magnússon (1959:18) telur þetta einn lið í þeirri málþróun 

tímabilsins að reynt sé að forðast „tvö grannstæð og samkvæð önghljóð eða sónhljóð 

(r, l, m, n) + önghljóð – hneigð þess til að breyta önghljóðinu, sem á eftir fór, í 

lokhljóð.“ Hann nefnir m.a. orðin tyrba og sjálbr fyrir tyrfa og sjálfur. Ásgeir telur 

þennan framburð sennilega hafa komið upp vestanlands, þaðan hafi hann breiðst út en 

hörfað síðan til fyrstu heimkynna sinna uns hann hvarf að mestu, líklega seint á 18. 

öld. Til að mynda eru engin merki um lokhljóðun af þessu tagi í Ævisögu Jóns 

Steingrímssonar (sbr. Jóhannes B. Sigtryggsson 2011:85) frá svipuðum tíma. En eins 

og oft vill verða um ýmisleg framburðarsérkenni geta þau verið lífseig. Guðbrandur 

Vigfússon (1864:xlv, sbr. Jóhannes B. Sigtryggsson 2011:84, nmgr. 212) getur þess í 

formála Eyrbyggja sögu að hann hafi á barnsaldri kynnst áttræðum manni (f. 1762) 

sem ætíð sagði hálbr, álbr, sjálbr, silbr, og að auki í öðrum orðum sem nefnd eru hér 

að framan.  

Dæmi þessa framburðar er að finna í „mjög gömlum skinnbókum“ (Björn K. 

Þórólfsson 1925:XXVI-XXVII) en hann náði þó ekki verulegri útbreiðslu fyrr en á 

14. öld. Svo virðist sem framburðurinn hafi verið hvað útbreiddastur frá 15. og fram á 

17. öld, og lifað lengst á Vestfjörðum eða vestanlands og þaðan hefur Eggert kannast 

við hann. Hann segir þessa bókstafan ekki eftirbreytniverða: „Þad vita aller ad þesse 

framburdur med b kallaz nú BÃgumæle Almúgans“ (sbr. Fyrstu reglu um B, 

2003:59).
23

   

 

 

 

                                                 
23

 Velta mætti fyrir sér hvaða orð önnur gætu hafa haft þennan lb/rb-framburð, skjálba, skelbast, 

(auðvitað ekki árberði, málbar eða tilbinning fyrir árferði, málfar eða tilfinning eða önnur slík því að 

fl-klasinn færist ekki yfir orðhlutaskil heldur verður hann að vera samkvæður). 
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2.6.13 b fyrir eldra f (bn fyrir fn og bl fyrir fl)  
 
Þennan framburð minnist Eggert á í Annarri reglu um B (2003:61). Önghljóðið f ([v]) 

varð snemma að lokhljóðinu b á undan l og n („í sumum mállýskum“ segir Stefán 

Karlsson 1989:15). Stefán segir líka (s.st.): „Einnig hefur ð orðið d í hluta landsins 

þegar f, g eða r fór á undan og eimt hefur eftir af þeim framburði fyrir vestan og 

norðan a.m.k. fram undir þetta (hafdi, sagdi, bardi). ‒ Ætlað er að í elstu íslensku hafi 

g aðeins verið lokhljóð í framstöðu (gata), þegar það var langt (dögg) og í 

sambandinu ng (anga)“
24

. Þessar breytingar „úr önghljóði í lokhljóð hafa a.m.k. 

byrjað á 13. öld en líklega gengið mest yfir á 14. öld“ (Stefán Karlsson s.st.).  

Björn K. Þórólfsson (1925:XXVI XXVII) segir dæmi um Fábnir fyrir Fáfnir 

frá 14. öld en bl fyrir fl nokkru yngra, abl fyrir afl frá 1520. Þessi framburður 

breiddist hratt um landið og var orðinn einráður á 17. öld, og stendur að sjálfsögðu 

enn styrkum fótum þótt hann finnist ekki í viðurkenndri stafsetningu.    

Eggert er ekki eins gagnrýninn á bl-framburðinn og rb-framburðinn og vísar í 

þessu skyni til ensku og þýsku. Hann telur „ad nockur Ord skule eftir exemplis skrifa 

með b, svo sem abla, nable, tabl, ad tebla, dubl ad dubla, keble etc. Þar á mót ritaz 

nockur ymist, svo sem kubl edur kufl, Dyblinn eda Dyflinn etc.“ (2003:61).   

 
 

 

 

2.6.14 hn – kn, kt – tt, t – ð  
 
Breytingin kn > hn í framstöðu ýmissa orða virðist komin fram um 1300. Hún mun 

hafa verið því sem næst einráð í daglegu máli en síðar hafi „nokkur orð fengið k eftir 

bókmálinu; nú eru það líka einkum bókmálsorð sem byrja á kn“ (Björn K. Þórólfsson 

1925:XXXII). Eggert Ólafsson ræðir þetta fyrirbæri í Þriðju reglu um H („um hn og 

kn ummskipte“, 2003:117-119) (sjá Noreen 1923:§249, en hann gerir ráð fyrir að 

breytingin hafi ekki orðið í íslensku fyrr en á 15. öld). Ráðleggingar Eggerts um þetta 

eru óræðar (sjá Smith 1965:345-346), annars vegar telur hann að rita megi kn, svo 

sem í knappur, knífur og knöttur en hins vegar sé óþarft að „stafa knoda fyre Hnoda, 

edur knue fyre hnue, því þad má nú kallaz úrelldt og obsoletum“ (2003:119). 

Í athugasemd við Aðra reglu um K (2003:137) segir Eggert: „kt blandaz oft og 

samruglaz vid tt ... so sem Makt (Máttur) Eykt (Átt edur 8de Partur) [eykt : átt eru 

                                                 
24

 Sbr. Noreen, 1923:175-176.  
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óskyld orð] eg sókte, Mer þókte, ad eg sækte, Mier þækte, (af eg sæke, Mier þyker 

edur Þycker) etc.“ Þessi samsláttur kt og tt getur naumast verið af völdum framburðar 

(sbr. Smith 1965:352-353), enda mun aðblástur tt ekki nógu afgerandi til að valda 

ruglingi í þessum orðum. Eggert virðist telja að hér sé um einhvers konar samrugling 

að ræða en í rauninni eru orðin Makt (magt) og máttur aðskilin orð, hið fyrrnefnda 

komið af mlþ. macht en máttur er norrænt orð, myndað með t-viðskeyti af  ⃰ mag- í 

mega (sjá Ásgeir Blöndal Magnússon 1989:598, 609). Þt. sókti og þókti fyrir sótti og 

þótti kom síðar til (sbr. Noreen 1923:§518, 1).  

Snemma, eða þegar á 13. öld, fór að bera á önghljóðun t og k á eftir sérhljóða í 

bakstöðu í áhersluléttu umhverfi (Björn K. Þórólfsson 1925:XXVII; sbr. og Noreen 

1923:§248). Eggert segir dæmi hins forna ritháttar (Þriðja regla um D, 2003:75, 77) 

„óteljande so sem i Declinationibus compositis Hv¹rugra Kynia, Barnit, kerit, fólkit“. 

Hann sér ekki ástæðu til að halda hinni fornu stafsetningu, jafnvel þótt sú bókstafan sé 

„rettare enn vor hin daglega“, enda var samræmi næstum algjört milli ð-framburðar 

og d-stafsetningar þegar hér var komið sögu (sbr. Jóhannes B. Sigtryggsson 

2011:107-108). Hann bendir þó á að í ýmsum Norðurlandamálum, auk þýsku og 

ensku, tíðkist hinn forni ritháttur enn, þrátt fyrir að „mestur Þorrinn og einkum Danir 

framflytie þær Endíngar i daglegu tale eins og Vier“ (2003:77). Þótt Eggert minnist í 

þessu sambandi ekki á einkvæð orð, svo sem at, þat, vit, gegnir sama máli um þau. 

Íhaldssemi í stafsetningu olli því að hinn forni t-ritháttur lifði fram á 17. öld (Smith 

1965:321).  
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2.6.15 Tónkvæði
25

 

 

Í Ferðabók sinni (1772:§ 809) hrósar Eggert Ólafsson Austfirðingum fyrir það hve vel 

þeir hafa varðveitt tunguna, jafnvel betur en íbúar annarra landshluta. Hann segir þar: 

„Accenten og Lyden i Udtalen er hos Østerlandets Indvaanere meget besynderlig, og 

ligner meest den Norske; saadan en Udtale kalde andre Islændere, der tale ligefrem, 

Kæk eller Kiaik, dog er denne Kæk unden Tvil ligesaa gammel, som Sproget selv, og 

et Tegn til dets uforandrede Tilstand.“ Af orðum hans hafa menn ráðið að hann eigi 

þarna við að leifar einhvers konar framburðarfrávika, líklega svonefnds tónkvæðis, 

hafi varðveist í máli Austfirðinga fram á hans daga. Árni Böðvarsson (1951:160) telur 

einsýnt að hann „eigi þarna við sönghreim (musikalisk akcent)“.  

Kjartan G. Ottósson (1986:185-186) bendir á að vegna þess að beinar heim-

ildir um tónkvæði í íslensku skorti verði að leita annarra leiða eftir staðfestingu á því, 

og þá einkum í skáldskáp og rími þótt þar verði að sönnu að stíga varlega til jarðar 

(sbr. Hrein Benediktsson 1962:486). Kjartan segir í grein sinni (1986:186-187) frá 

helstu athugunum sem gerðar höfðu verið á skáldskap fyrri alda fram að því. Meðal 

annars hafi Jón Helgason talið að í kvæðum frá 15. öld megi sjá merki þess að skáldin 

hafi haldið nýjum tvíkvæðum orðum með stoðhljóði (þ.e. orðum eins og fögur sem 

upprunalega var einkvætt, fögr, áður en stoðhljóðið u kom til) aðskildum frá orðum 

sem voru tvíkvæð frá öndverðu, svo sem sögur, en þessi orð mynduðu ekki fullkomið 

                                                 
25

 Tónkvæði (n. tonelag / toneme, e. pitch accent) nefnist það þegar gerður er greinarmunur á tvenns 

konar orðtónum í framburði. Tónkvæði, svonefnt fyrra og seinna tónkvæði, finnst í flestum norskum og 

sænskum mállýskum og grundvallast á atkvæðafjölda í norrænu. Af sama toga er svonefnt „stuð“ (d. 

stød, e. glottal stop) eða raddglufuþrenging í dönsku. Afkomendur tvíkvæðra orða í norrænu hafa 

seinna tónkvæði í sænsku og norsku og eru án raddglufuþrengingar í dönsku. Þó gildir það ekki ef 

seinna atkvæði orðsins er viðbættur greinir. Haukur Þorgeirsson (2013:214) tilgreinir ýmis dæmi um 

fyrra og síðara tónkvæði í norsku og sænsku og [± raddglufuþrenginu] í dönsku: 
 
norræna tunga [tvíkvætt] 

sænska tunga (seinna tónkvæði) 

nýnorska tunge (seinna tónkvæði) 

danska tunge (án raddglufuþrengingar) 
 
norræna fingr [einkvætt] 

sænska finger (fyrra tónkvæði) 

nýnorska finger (fyrra tónkvæði) 

danska finger (með raddglufuþrengingu) 
 
Tónkvæði af þessum toga er ekki þáttur í íslensku nútímamáli, gagnstætt flestum öðrum Norður-

landamálum, en ýmislegt þykir þó benda til að tónkvæði hafi að einhverju leyti varðveist í íslensku 

fram á 17. og 18. öld (sbr. Kjartan G. Ottósson 1986:188). Tónkvæði finnst í ýmsum málum, m.a. 

mandarín-kínversku og flestum Bantu-tungumálunum sem töluð eru í Afríku. 
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rím saman (sbr. Hauk Þorgeirsson 2013:218). Þetta telji Jón Helgason áreiðanlega 

vísbendingu um tónkvæði. 

Kjartan G. Ottósson (1986:187) segir enn fremur að Jón Ólafsson úr Grunna-

vík fullyrði í óbirtu riti sínu, Orthographia Islandica (AM 435fol., s. 21r) frá 1733, að 

enn séu í máli Austfirðinga „mörg fornyrði, og tóninn (sic!) sem enn varir í Noregi á 

sínum stöðum“ (tilvitnun sótt til greinar Kjartans). Stefán Einarsson (1932:570-571) 

telur hinsvegar að það sem Jón og Eggert benda á sé ekki eiginlegt tónkvæði heldur í 

raun sérstök setningaráhersla sem lifði fram á 20. öld, hvernig svo sem henni sé 

nákvæmlega farið hvað styrk og merkingu varðar. Hann gefur um hana nokkur dæmi, 

m.a. þetta (570): „... the sentence er hann kominn with a high tone or pitch on the 

ending, where he would apply the high tone on the root syllable: er hann kominn.“ 

Hann telur þessa áherslu í lok setninga þó ekki einskorðast við spurnarsetningar sem 

oft hafa rísandi tón í lokin (sbr. 571).  

Myrvoll og Skomedal (2010:73) telja ekki að orð Jóns og Eggerts færi neinar 

sönnur á tilvist tónkvæðis, til þess séu þau of almenn. Hins vegar styðji rannsóknir 

þeirra það alltraustum rökum að sjá megi skýr merki um tónkvæði í íslenskum 

kveðskap frá fyrri öldum. Þeir vísa til Þriðju málfræðiritgerðarinnar eftir Ólaf 

Þórðarson hvítaskáld, einkum vísuhelmings eftir Skraut-Odd, sem þeir telja fullkomna 

sönnun (sbr. Myrvoll og Skomedal 2010:89) um aðgreinandi tónkvæði. Vísan er 

þessi: 

 
  Ef væri Bil báru 

  brunnins logs sú er unnum 

  opt geri ek orða skipti 

  einrænliga á bænum. 
 

Hér er sett bœ num fyrir bœ num. (Finnur Jónsson 1927:45-46). 

 

Ólafur segir þetta dæmi að við viðrlagning hljóðs-greinar (s.st.), þ.e. umskipti á 

áherslunni, verði barbarismus, eða frávik frá því sem eðlilegt er talið. „[H]ljóðs-grein 

er hér kÄlluð rækilig hljóman raddarinnar í merkilegri framfæring“ (Finnur Jónsson 

1927:35). Málið snýst um það að bæn-um, þgf. flt. af bæn (tvíkvæð orðmynd og því 

með seinna tónkvæði), er sett í stað bæ-num, þgf. et. m.gr. (einkvætt orð með ákv. 

greini og því með fyrra tónkvæði). Annað hvort liggur konan, sem sagt er frá í 

vísunni, á bæn(um) eða hún er stödd heima á bænum og hefur framburður orðsins 

bænum samkvæmt þessu verið mismunandi og aðgreinandi eftir merkingu og þar af 

leiðandi uppruna. Erfitt er þó að segja til um það nú í hverju sá munur hefur falist 
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nákvæmlega. Ólafur telur upp þrenns konar hljóðsgrein eða tónfall, hvassa (lat. 

acutus), þunga (lat. gravis) og umbeygilega (lat. circumflexus). Þessi aðgreining hans 

á ættir að rekja til latnesku málfræðinganna Donatusar og Priscianusar frá 4. og 5. öld 

e.Kr., sem tóku hana upp eftir Grikkjum, jafnvel þótt slík aðgreining hafi ekki verið til 

í latínu.  

Haukur Þorgeirsson (2013:217) tekur undir skilning Myrvolls og Skomedals, 

enda sýni Ólafur „lágmarkspar sem er í fullkomnu samræmi við það sem við vitum 

um aðgreinandi tónkvæði í fornnorsku.“ Haukur segir enn fremur „að skýra megi 

hegðun stoðhljóðsins með því að íslenska fyrri alda hafi haft aðgreinandi tónkvæði 

líkt því sem er í norsku og sænsku“ (2013:213). Ekki hafa verið gerðar neinar 

rannsóknir á kveðskap Eggerts Ólafssonar með hliðsjón af tónkvæði og ólíklegt talið 

að þær myndu bera mikinn árangur.  

Nýlega hefur Jón Axel Harðarson (2014:7-8) sett fram aðra skýringu á notkun 

endinganna -r og -ur í stoðhljóðsmyndum. Hann leiðir rök að því að áðurnefndur 

vitnisburður Ólafs hvítaskálds, sem menn hafa talið benda til aðgreinandi tónkvæðis í 

íslensku, sé ótraustur. Hann segir koma til greina að skáld hafi getað greint á milli 

stoðhljóðsmynda, sem seinna urðu tvíkvæðar með tilkomu stoðhljóðs, og fornra 

tvíkvæðra mynda með endingunni -ur. Jón Axel telur koma til greina að munurinn 

felist í ólíkum hljóðgildum hins hinu forna -u- í endingunni -ur annars vegar og nýja 

stoðhljóðsins hins vegar, þótt þau hafi verið táknuð á sama hátt. Þróunin hafi síðan 

orðið sú að gamla áherslulausa eða áherslulitla u-ið í viðskeytum og beygingarend-

ingum varð frammælt á 16. eða 17. öld og í kjölfarið hafi stoðhljóðið fallið saman við 

það. 

 

 

2.7 Mállýsing og málhreinsun 
 

Eggert Ólafsson taldi ástandi íslenskrar tungu að ýmsu leyti ábótavant. Guðbrandur 

biskup Þorláksson og fornmenntamaðurinn Arngrímur Jónsson (sbr. Kjartan G. Ottós-

son 1990:16-23) höfðu áður gagnrýnt ýmislegt sem þeir töldu að betur mætti fara í 

meðferð Íslendinga á móðurmáli sínu og áttu þá einkum við þá tilhneigingu þeirra að 

taka upp óþarflega mörg dönsk og þýsk orð, jafnt í rituðu sem töluðu máli. Árni 

Magnússon vildi einnig bæta ástand íslenskrar stafsetningar og forðast danska og 

þýska eftiröpun (sjá Jón Helgason 1926:72). Hann tók notkun y fastari tökum en áður 

hafði verið gert og leitaði við það verk sitt mjög til fornra handrita, enda var 
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fyrirmyndina þar að hafa, því að y hafði fallið saman við i í framburði löngu fyrr og 

sívaxandi ruglingur var á notkun i og y í rituðu máli á 17. og 18. öld.
26

  

Rétt fyrir miðja 18. öld kom fram hreintungustefna hjá Dönum. Hún fólst í því 

að rétt þótti að nota fremur orð af dönskum uppruna en frönskum eða latneskum, 

einkum til þess að almenningur skildi þau betur. Kjartan G. Ottósson (1990:34-35) 

telur að þessi hugsun, sem öll var í anda upplýsingarinnar, hafi fallið Eggert Ólafssyni 

vel í geð. 

Þegar Eggert kom til Kaupmannahafnar til háskólanáms árið 1746 varð það 

eitt hans fyrsta verk að ganga í þann félagsskap íslenskra stúdenta sem þar starfaði og 

gekk undir nafninu Sakir, en hét áður Secta (sjá VÞG 1926:51-86). Saka-félagar 

dáðust að íslenskri fornöld og reyndu að líkja eftir fornum íslenskum rithætti eftir því 

sem skilningur dugði. Margir þeirra voru vel að sér um íslenskt mál fyrri alda, m.a. 

Eggert, sem hafði kynnt sér fjölda íslenskra handrita þegar á unga aldri. Því verður 

hins vegar ekki mótmælt að fornmálsaðdáun hans var óbeisluð í fyrstu og stælingarnar 

ýkjukenndar og jafnvel lítt skiljanlegar, einkum í skáldskapnum, en þó á hann sér 

nokkrar málsbætur í því efni (sjá nánar í 3. kafla um kveðskap Eggerts).  

Á þeim tíma hafði hið ritaða orð miklu meira vægi en nú þegar menn líta á 

„hið talaða orð sem hið eina raunverulega mál, sem ritmálið lifi eins konar sníkjulífi 

á“ (Kjartan G. Ottósson 1990:11). Ýmislegs misskilnings gætti enn fremur hjá Eggert 

við túlkun á rithætti fornritanna enda söguleg málvísindi enn í vöggu þegar þetta var 

(sbr. 4. kafla um Réttritabók og Ágrip). 

 Eggert vildi endurvekja ýmislegt úr fornu íslensku máli sem hann taldi til bóta 

fyrir tunguna eins og ástatt var um hana á þeim tíma. Honum bauðst brátt kjörið 

tækifæri til að kynna sér raunverulega stöðu málsins þegar hann ferðaðist um landið í 

rannsóknarferðum sínum ásamt Bjarna Pálssyni árin 1752-1757. Þessi viðkynning 

hans og viðtöl við ótalinn fjölda Íslendinga á öllum aldri, til sjávar og sveita, lága 

jafnt sem háa, hefur gert honum hægara um vik að bera hina glæstu draumsýn og 

fyrirmynd fornmálsins saman við ófullkominn raunveruleikann. 

 Jón Ólafsson úr Grunnavík var í öllum meginatriðum sammála Eggert. Í 

hugleiðingum Jóns um sótt og dauða íslenskunnar (1998:137-154) gagnrýnir hann 
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 Dæmi um þetta má sjá í Lijk-Predikun eftir sr. Vigfús Erlendsson að Jóni Árnasyni gegnum, en hún 

var prentuð á Hólum 1748. Þar koma flest tilbrigði þessarar notkunar fyrir í stuttri málsgrein sem valin 

var af handahófi; í í stað ý í Guðsdírkan, y í stað i í yðju og hyrðir, og síðan i í sinni og sinn, í í sínum 

og y í fyrir þar sem það er einnig samkvæmt uppruna í nútímastafsetningu (bls. 80): „Allt þad sem 

Manneskian i sinne Gudsdijrkan og christenndooms Ydiu finnur uppa, fremur og adhefst af sijnum 

eigenn Hugþootta, enn hyrder ecke umm ad hafa Guds Ord og Anda fyrer sinn Læremeistara ...“  
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Íslendinga harðlega fyrir ofnotkun orða af dönskum uppruna og segir (1998:150): 

„Enn þessi þarf-lÃsi Is-lend  nga  Apaskapr eptir D¹num, mª afla manni skap-rÃnar, 

ef ei undir eins Væmu, Kliju og Upp-sölu.“ Þá segir hann lögspekinga (1998:150-151) 

„eiga sjer aptur adrar Apiniur“ og á þar við samskonar orðanotkun þeirra og nefnir 

nokkur dæmi um hana. Hann segist sjálfur hafa komið að prófarklestri Tyro Juris eftir 

Svein Sölvason lögmann en „mjer leidst ei at ummbreita einu orde, og liet eg þad so 

vera“. Þetta rit átti þó að bæta nokkuð úr fyrrnefndum vanköntum. 

Sá sem hann gagnrýndi í framangreindum orðum, þ.e. Sveinn Sölvason, lög-

maður norðan og austan, gaf árið 1754 út skýringarit „umm þá Islensku Lagavitsku og 

nu brukanlegann Rettargangs mÃta“, sem hann nefndi Tyro Juris eður Barn í Lögum. 

Þar tók hann til varna fyrir orð af dönskum uppruna í íslensku lagamáli og gagnrýndi 

jafnframt notkun fornra íslenskra hugtaka með þessum orðum (1754:19-20):  

 
... hier finnast ogiarnann þau gømlu gullaldar Ord, sem nu eru 

kominn ur Mod, og ad eg þar i mot hefe stundum hialpast vid þau Ord, sem 

dreginn edur samsett eru af Dønskunni, hvad eg helld eingen spiøll ... enn 

øll soddan Ord eru þo miked skylianleg ...; fyrer utan hvad fÃ einer menn 

hanga so faster vid sitt Antiquitet, og geta varla skrifad eitt Sendebref, ad 

menn skylldu ei helldur þeinkia þad være styll Ara Prests froda edur 

Snorra Sturlusonar ... þar er eg vel tilfrids ad taka upp Gagnsøk i mote 

þeim fyrer þeirra Archaismos ... med þessum qviþ burþi Quintiliani: 

Abolita & abrogata retinere, insolentiæ cujusdam est, & frivolæ in parvis 

jactantiæ [það ber vott um dramb, heimskulegt gort og smámunasemi að 

halda í það sem löngu er úrelt orðið og útdautt]. 

 
Markalínurnar eru skýrar í áróðursstríðinu milli þessara tveggja fylkinga. Hvor hefur 

nokkuð til síns máls og sannleikurinn, ef einhver er, liggur sjálfsagt einhvers staðar 

þarna mitt á milli. 

 Í Ferðabókinni, sem út kom á dönsku að Eggert látnum árið 1772 og var m.a. 

afrakstur rannsókna hans á íslenskri tungu, greinir hann frá ástandinu eins og það kom 

honum fyrir sjónir. Hann lýsir stöðunni eftir landshlutum og sýslum, byrjar á 

Kjósarsýslu og endar á Austfjörðum. Hann segir fyrst að lestri fornra sagna hafi 

almennt hrakað á Íslandi undanfarandi aldir og því séu þeir fáir „som lægge Vind paa 

at skrive reen Islandsk“ (Ferðabók I:§ 69). Fornmálið virðist því annars vegar 

forsenda þess að menn geti skrifað (og talað) „hreina íslensku“ og hins vegar helsta 

brjóstvirkið í hinni almennu baráttu málverndarmanna. 
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Eggert segir Kjósverja tala miðlungi hreint mál, en það fari þó batnandi eftir 

því sem fjær dragi höfnunum og nær sveitunum, og gildi það sama um alla lands-

fjórðunga. Hann kvartar yfir því að menn noti fremur erlend orð en íslensk og telur 

líklegt að notkun danskra, þýskra og franskra orða í réttarfarsmálinu eigi þar nokkra 

sök. Þessi þróun hafi þó hvergi náð að ganga af gamla málinu dauðu, einkum sakir 

þess að víða sé haldið í þá venju að lesa Íslendinga sögur, enda þótt gömul stafsetning 

og breyttur framburður geri „eet og andet Skrift uforstaaeligt for Almuen“ (I:§ 70), og 

á þar sjálfsagt einkum við fornkvæðin.  

 Á Vesturlandi segir hann talað betra mál en á Suðurlandi og skiljanlegt sé að 

fyrir bregði enskum og frönskum orðum á Vestfjörðum þar sem þangað sæki enskir 

og franskir sjómenn. Hann minnist einnig á einhljóðaframburðinn vestfirska og kv-

framburð (I:§ 600,
27

 bls. 465), en nánar var fjallað um þau fyrirbæri hér að framan í 

kafla 2.6 um hljóðfræði og framburð.  

 Á Norðurlandi er málið tiltölulega hreint að sögn Eggerts og hann telur að það 

hefði getað orðið mjög til gagns ef menn hefðu fylgt eftir endurbótum Guðbrands 

Þorlákssonar Hólabiskups á stafsetningunni (II:§ 736). Með þessu á hann við að 

ritmálið og stafsetningin sé það viðmið sem talaða málið hljóti að laga sig að, en þetta 

viðhorf var algengt á hans dögum, sbr. það sem að framan var sagt.  

 Eggert segir Sunnlendinga telja þá sem árlega komi í kaupstaðarferðir til 

Eyrarbakka frá Suðausturlandi, þ.e. úr Skaftafellssýslum, Meðallandi og Álftaveri, 

sérstaka að því leyti að þeir noti „deres egne Ord, Talemaader ... og ville ikke 

forændre noget deri“ (II:§ 808), en þeir hafi þó oftar en ekki á réttu að standa, segir 

Eggert. 

Eggert heldur því loks fram að á Austurlandi hafi íslenskt mál varðveist „reent 

og uforandret fremfor andre Landets Bygde ... Arne Magnussen og Poul Vidalin have 

allerede tilstaaet Østerlandets Indbyggere dette Slags Fortrin“ (II:§ 809). Enn eimdi 

eftir af þessari skoðun á 20. öld: „Mér blæðir í augum ef t.d. gömul austfirzka, 

hreinasta og skýrasta íslenzkt málfar sem ég hef heyrt, á að týnast svo að hljómur 

hennar sé horfinn um alla eilífð,“ segir  Jón Helgason (1959:90, sbr. einnig kafla 

2.6.15 hér að framan um tónkvæði).  

Á sama stað (§ 809) gerir Eggert enn fremur grein fyrir þeirri skoðun sinni að 

óbreytileiki tungumálsins sé vafalaust nátengdur siðum og lifnaðarháttum fólks og ef 
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 Ranglega merkt § 609 í danskri útgáfu Ferðabókar. 
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málið breytist úrkynjist siðirnir í kjölfarið, og þegar ákveðin orð og heiti hverfi, falli 

þeir hlutir einnig í gleymsku sem þau eiga að tákna. Svipaðar hugmyndir setti hann 

fram með öllu ákveðnari hætti í formála Ágrips (JS 59:3) þegar hann talaði fyrir 

nauðsyn þess að Íslendingar rituðu mál sitt rétt:  

 
Þetta efne er ecke so litilvægt, sem marger ætla; þvíad med eydíngu 

módurmálsins og einkum meiningarfullra orda, glosna og ordsqvida, þá 

eydiz landsvanin og gleymaz ẏms þarfleg stau rf, vinnu-lag og verka-

stiórn, ásamt því alþýdlega hvørsdags œde fedra vorra, sem gott og sidlegt 

var; hvarepter vier verdum eckj lengur Islendingar, helldur au nnur þiod, 

eitthvad ørverpe miklu lakara.  

 
Loks er þess að geta að tæpum áratug áður en Eggert lýsti þessum skoðunum, ritaði 

hann eftirfarandi orð í formála erfiljóðsins sem hann kallaði Nockrar Hvg-hreyste-

legar Harmatavlur (1755:8), en á þeim má einnig sjá æði fornlegan rithátt hans á 

þeim árum:  

 
 Siavm uer af margom dømom, hve stor vmskipte teket hafa heiler Lands 

liþer, efter þui sem þeir breytto siþom og malføre efter aþrvm þioþom; sva 

hafa þeir gavrzt huerflynder og þrottlauser, enn gearner a vtlennda vsiþv, at 

efter einn alldr þeckea þœir eige sialfa sig. 

 
Eggert gerði sér fulla grein fyrir því að tungumál hverrar þjóðar er nátengt menningu 

hennar og sögu í víðasta skilningi (sbr. Kjartan G. Ottósson 1990:11), þótt deila megi 

um hvort áhrif eðlilegrar málþróunar eða málbreytinga á menninguna og fólkið séu 

jafn stórkostleg og afdrifarík og hann vill vera láta. Markmið hans var að hvetja til 

dáða og skynsamlegra athafna og ekki síst alþýðlegrar uppfræðslu á þessu sviði, enda 

var slíkt í fullu samræmi við það að „upplýsingaráhrifin [birtust] oft fremur í 

ritsmíðum – hugmyndum, sem fram voru settar, – en beinum framkvæmdum“ (Ingi 

Sigurðsson 1990:23), og í „verkum manna eins og Eggerts Ólafssonar ... gætti áróðurs 

og ádeilu í anda upplýsingarinnar“ (sami 1990:222).  

Að sjálfsögðu er það ekki aðeins orðaforðinn sjálfur eða erlend áhrif sem 

skipta máli í þessu sambandi, því að Eggert ræðir einnig, einkum í Réttritabók og 

Ágripi, um margt sem betur mætti fara í framburði, beygingum og á ýmsum öðrum 

sviðum málnotkunar. Það var þó ekki fyrr en Lærdómslistafélagið fór að gefa út rit 

sín, að Eggert gengnum, að verulegur skriður komst á smíði nýrra orða í íslensku sem 

koma skyldu í stað erlendra orða. 
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 Eggert sá af athugunum sínum á fornum bókum og rannsóknaferðum um allt 

land að talsverðar breytingar höfðu orðið á íslensku máli frá fyrstu tíð, ekki síst í 

framburði, og sætti sig í raun við þær í sumum tilvikum. Samt ræðst það af orðum 

hans að mikil hætta sé á ferðum. Þó sé ekki öll nótt úti enn, íslenskan standi að vísu 

tæpt, og gerði það sannarlega á 18. og jafnvel 19. öld af ýmsum ástæðum, en henni sé 

samt viðbjargandi. Það var hlutverk hans að hefja varnarbaráttu íslenskrar tungu á 

grundvelli þjóðernis, menningar og glæstrar sögu. Þessi barátta hans náði til allra 

sviða mannlífsins og aðferðir hans voru fjölbreyttar.   

Eggert var talsmaður efnahagslegra umbóta og endurbóta í búskaparháttum og 

hvatti landa sína jafnframt til að „kostgæfa um visku, forsjálleiks og lærdómsveg að 

koma föðurlandinu til liðveislu“ (Eggert Ólafsson 1999:7). Allt er þetta tengt hvað 

öðru því að „rausn og stórmennska forfeðra vorra er gleymd og úrelt að mestu og 

siður vorra tíma hinum fornu ólíkir orðnir“ (sami 1999:32).  

Tungumálið sjálft sýnir innri manninn. Í Uppkasti til forsagna um brúðkaups-

siðu hér á landi (1999:46) segir Eggert:  

 
Það er alkunnugt orðtæki það orðin séu til alls fyrst og annað það að raun 

sé réttur drengur. Nú verður raunin ljós eins í orðum og öðrum athöfnum 

dauðlegra manna en allstaðar hvar menn megu ei önnur verk auðsýna þá 

geta þeir með orðum viljan í ljós látið ... því segir hinn ágæti Seneca ... 

Non est quod contemnas bona verba et bonis cogitationibus plena 

præcordia. Auðvirtu ekki góð orð eður það hugskot sem fullt er af góðum 

hugsunum.  
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3 Skáldskapur Eggerts Ólafssonar 
 
 

Handritið Lbs 853 4to (síðari hluti) geymir uppskriftir Jóns Ólafssonar úr Grunnavík 

(sjá 1998:143-154) á kvæðum Eggerts Ólafssonar, m.a. Sótt og dauða íslenskunnar, 

ásamt viðaukum um ástand Íslands og íslenskunnar. Síðari viðaukinn er frá árinu 

1759 (1998:137).  

Orð Jóns í þessum viðaukum eru einkar áhugaverð því að hann minnist þar á 

„þad Islendskunnar Trubl og ram-skiælda B¹guskap, sem af D¹nskunni stendur“ 

(1998:137). Jafnframt fullyrðir hann eftirfarandi: „Saa blindi kjærleiki ... er sumir mª 

ske svo kalla til sjns eginn M¢durmªls, er ¹lldwngis Nªttwrligur; þvi hverr elskar 

sier skylldt; ...“ (1998:143). Jón á þessa skoðun sína sameiginlega með Eggert 

Ólafssyni eins og bent verður á með ýmsum dæmum úr Kvæðum Eggerts.   

 Jón gerir sér þó grein fyrir því að ekki verður hjá því komist að tungan taki 

einhverjum breytingum og að eðlilegt sé að „n¹fn „ nvy um v¹rum komi inn i hana 

med Commerciis“ (1998:148). Auk þess nefnir hann ýmis lánsorð úr öðrum tungum 

sem hann amast ekki heldur við. „Minnst er at furda,“ segir hann, „þ– m¹rg ord sjeu 

inn-kominn frª Nªbwa þj¢dunum, med Christind¢msins inn-plantan“ (1998:149). 

Þá er eins og hann átti sig á því að hann hafi gengið of langt í eftirgjöfinni við ásókn 

erlendra orða og segir það mestu spillinguna og böguskapinn „þaa Islendskir, ad Þarf-

leẏsu, apa sig eptir D¹nskum sijn ª milli, þª annars eru n¢g ord-rijkt • sjªlfu 

mªlinu“ (1998:150). Þar með gengur dæmið upp: Annars vegar geta orð af erlendum 

uppruna verið til gagns ef tilefnið er háleitt eða nytsamlegt og hins vegar til mestu 

óþurftar ef íslensku máli er spillt að ástæðulausu, sérstaklega ef orsökin er smjaður 

fyrir Dönum. Að öllu slíku er sannarlega ami þegar ólærðir menn eiga í hlut en „hitt 

er Skap-rÃnin og mijnkunin meiri, þª hinir þeir er Lærdir vilja kallast ... og Sida 

vandir Yfir-menn, gj¹ra sig ad slijkum Apinium“ (1998:150, sbr. kafla 2.7 hér að 

framan).  

Eggert amast við þessu sama, en hann tók saman lista um ýmis bögumæli í 

Réttritabók og Ágripi þótt ekki væru öll af erlendum uppruna. Í þessari baráttu eru 

flest meðul leyfileg hjá Jóni, einnig þau að gera gys að öðrum. Svipuð rök má finna 

hjá Eggert, þótt hann sé yfirleitt hófsamari, svo sem í Ferðabókinni. Hún var virðulegt 

vísindarit þar sem upphrópanir áttu ekki heima. Þar fer þó ekki heldur á milli mála að 

honum þykir miður hvernig ástatt er um íslenskt mál. Hann telur sökina liggja hjá 
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þeim Íslendingum sem gangi of langt í þjónkun sinni við Dani, en það var einkum 

kaupmannastéttin, eða með notkun danskra orða þar sem nota mætti góð og gild 

íslensk orð. Í þessu felst þó ekki beinlínis ádeila á Dani eða danskt þjóðerni og tungu, 

og alls ekki á dönsk yfirvöld eða einvaldinn sjálfan, Danakonung. Íslenskan er 

einfaldlega í huga hans sjálfri sér fullkomlega nóg.  

Í skáldskapnum er Eggert aftur á móti frjálsari og þar getur hann leyft sér 

ýmislegt sem ekki á heima í málsniði fræðanna. Orð hans í kvæðinu Íslands-sælu 

(Kvæði 1832:121) verða ekki misskilin.
28

 

Þeir Jón og Eggert eru sammála um það að danskan sé helsti óvinurinn, eða 

öllu heldur þeir Íslendingar sem vilji veg dönskunnar meiri á Íslandi en móðurmálsins 

sjálfs. Hér eru því á ferðum svik við sjálft föðurlandið en það hefur jafnan verið ein-

hver hræðilegasti glæpur sem nokkur maður getur drýgt. 

Eggert Ólafsson vann að því hörðum höndum á sinni skömmu ævi að efla hag 

Íslands og Íslendinga og reisa þá við eftir erfiðar aldir. Náttúrufræðirannsóknir hans 

voru öðrum þræði hagnýtar því að þeir Bjarni Pálsson og Eggert áttu samkvæmt 

konungsbréfi frá 23. apríl 1751 að gegna erindi sínu „til deres Fædrelands nytte“ (sjá 

Eggert Ólafsson 1975:XVIII). Svipuðu máli gegndi um skáldskap hans, sem varð 

beinlínis verkfæri í höndum hans í endurnýjun og smíði þessarar nýju þjóðar, bæði í 

efnislegri viðreisn (sbr. Búnaðarbálk) og ekki síður þegar vernd og endurnýjun tungu-

málsins átti í hlut.  

Eggert var sannarlega fremstur og frægastur meðal íslenskra upplýsingar-

manna á 18. öld og var eins konar tengiliður hinna löngu liðnu frægðardaga við 

samtíma hans. Aðdáun hans á fornum tíma og menningu féll vel  að fræðslu- og fram-

farahugmyndum upplýsingarinnar. Að því leyti tók hann sér fornmenntamenn 17. 

aldar til fyrirmyndar. Bjartsýni hans hafði einnig talsverð áhrif á þá upplýsingarmenn 

sem á eftir honum komu, svo sem í Landsuppfræðingafélaginu, og ekki síður 

                                                 
28

  Opt er flagð í fögru skinni, 

flöskum ekkiʼ á Íslenzkunni, 

ormr býr í blómgum runni,  

blíðmælin ei geta sanns, 

út um sveitir Ísalands; 

þörf er ei á Íslands munni 

útlands þrekk að klína; ...  [þrekkur: skarn, saur] 

einga langar útum heim að blína. 
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Fjölnismenn á 19. öld og Jónas Hallgrímsson sérstaklega (sjá Svein Yngva Egilsson 

1999:101-102 og víðar, og Helgu Kristínu Gunnarsdóttur 2000:102). 

Eggert barðist á móti erlendum áhrifum í íslensku máli og beitti við það óspart 

tilfinninga- og þjóðernisrökum. Hann var jafnframt baráttumaður fyrir því að menn 

leituðu fyrirmynda í fornmálinu og gerði það sjálfur í ritum sínum, reyndar af 

talsverðum ákafa á yngri árum þótt hann mildaðist smám saman í afstöðu sinni með 

aukinni lífsreynslu. Óumdeilt er jafnframt að hann var einn fremsti hvatamaður 

málhreinsunar á 18. öld og segja má með nokkurri vissu að hann hafði talsverð áhrif á 

þróun íslenskunnar, einkum hvað réttritun snerti, þegar kom fram á 19. öld. Hann varð 

þjóðþekktur maður fyrir skáldskap sinn og ritun Ferðabókarinnar, enda þótt kvæði 

hans hafi flest elst heldur illa, með örfáum undantekningum þó.  

Í formála kvæðabókar sinnar (1832:1-8) ræðir Eggert um „vegleik og vanda 

skáldskaparins“. Hann segir þar m.a. (1832:2): „Skáldskaparkonstin er ei annað enn 

sú efsta trappa mælskukonstarinnar, og tilgángr og nytsemi skálda og mælindismanna 

á að vera allr hinn sami, sem sé: að hræra mannlig hjörtu og draga þau til samsýnis 

sér“. Hins vegar verði menn að fara sér hægt þegar dýrt sé kveðið því að þá sé hætta á 

að með fljóti málleysur og setningaskipan riðlist.  

Jón Helgason prófessor (1927:98-99) er harðorður um þau kvæði Eggerts 

Ólafssonar sem helst eiga sér fornar fyrirmyndir. Jón bendir réttilega á að Eggert tók 

„upp í stælingar sínar forneskjulegustu orð og orðmyndir, sem hann þekti, og mis-

skildi þá sumt eins og við var að búast“. Hér er eitt dæmi úr Harmatölum með staf-

setningu Eggerts frá 1755 og til hliðar úr Kvæðum frá 1832:  

 
VI. vísa 

Huat øpa Conor oc knapar?  Hvat æpa konur ok knapar? 

Karl, øpatto únarla!   karl, æpattu snarla!  

Hugget af Harma deggu   hyggit af harma döggu 

Hverean úyrgea myrgen!   hverjan syrgja myrgin! 

Brott es hann mano uer hitta  brott er hann, munu vér hitta 

Himen golf yfer úeolfan    himingólf yfir sjólfan 

Hlira! mans es i mÏinom   hlíra! mans er í meinum 

Matalauút at grata.   mátalaust er at gráta. 

(Harmatölur 1755:12)   (Kvæði 1832:110) 

 
Engin tilraun verður gerð hér til að skýra eða túlka þessa vísu en um kveðskap af 

þessu tagi segir Jón Helgason (1927:98): „Sum kvæði hans í gömlum anda eru 

eitthvert argasta apalhraun, sem til er í gjörvallri ljóðagerð Íslendinga“ og „[é]g man 

ekki eftir öðru kvæði óskiljanlegra á íslenzku, og væri þó margt af að taka“ (1959:26).  
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Hér ber að gæta varúðar og stilla gagnrýni í hóf enda hvíldu söguleg mál-

vísindi á brauðfótum á 18. öld. Eggert reynir einfaldlega með þessu að vekja Ís-

lendinga til umhugsunar og draga þá „til samsýnis sér“ í aðdáun á hinni fornu og 

upphöfnu fyrirmynd nútímamálsins. Þótt einhver ungæðisháttur eða „lærdóms prjál“ 

kunni að eiga þátt í þessum fyrningartilraunum hans var markmiðið ekki að örva til 

fullkomins skilnings á þessum fornyrta skáldskap sínum heldur vildi hann með honum 

kalla fram ákveðin tilfinningaleg áhrif. Í Réttritabókinni bendir hann af furðu mikilli 

skarpskyggni á ástæður þess að hinn forni skáldskapur getur verið harður undir tönn 

(2003:17-18): 

 
Fornskálda Vísurnar sína mest og oftast þenna hvikulleik [þ.e. þau sýna 

óstöðuga stafsetningu], þar sem Ordenn voru sum strax í óndverdu skrifud 

efter frammburde, enn nockur efter Ritreglum; Sídan hafa orded óteliande 

Útskrifter, og breytte hver frá nockud efter sinnar Alldar frammburde. Nú 

eru þær alls hins ad auke, mióg so misjafnar ordnar, svo ad á vorum 

Daugum gióra bæde rángar Skrifter margzkonar ritvillur, og Þoka 

Fyrnskunar slík Qvæde hardla vandrádenn og vida óskiliande. 

 

Þennan flókna og stirðlega skáldskap Eggerts væri þó með góðum vilja hægt að túlka 

og gæða merkingu (auk alls þess sem upp kemur í huga hvers venjulegs manns við 

óskilyrtan lestur og enginn bókmenntafræðingur eða kenning hefur stjórn á), ekki 

síður en hvern annan fornan kveðskap, afbakaðan í uppskriftasögu aldanna. Hér getur 

verið um óvenju forhertan „leik“ með tungumálið að ræða í skilningi Wittgensteins 

(sjá Wittgenstein 1975:56-58, sbr. Svein Yngva Egilsson 1999:81), þar sem merk-

ingin er óræð en „ættarsvipurinn“ („Familienähnlichkeiten“) augljós í samanburði 

hins forna og nýja kveðskapar.  

Eggert segir í formála kvæðabókar sinnar (Kvæði 1832:3) að fornkveðni skáld-

skapurinn sé „bæði auðskilinn og í flestum stöðum fordildarlítill, svo hann geti skilið 

allir jafnt og sinn smekk í fundið ... þá koma í nokkrum stöðum fram, af ásetningi, 

algeingar málleysur og bögumæli“, en í því síðarnefnda mun hann þó líklega fremur 

eiga við nýkveðinn skáldskap sinn en hinn fornstælda. Naumast þarf að benda á að 

Eggert gat ort fullkomlega ljóst og skiljanlega þegar hann taldi þess þörf.  

Enn fremur segir Eggert að óblandaður íslenskur skáldskapur, þ.e. skáldskapur 

eftir fornum bragarháttum, svo sem dróttkvæðum hætti og fornyrðislagi,
29

 sé „með 

                                                 
29

 Sveinn Yngvi Egilsson (1999:307, 313, 318, 334, 337-338 og 352) ræðir ýmislegt fróðlegt sem 

snertir ljóðagerð Eggerts, notkun hans á fjölmörgum táknum og bragarháttum, fornum sem nýjum, og 
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vilja látinn myrkur vera, hvorttveggja að orðfæri og kenníngum, til að breyta eptir 

skáldskap fornmanna, þótt það hafi misjafnt tekist“ (Kvæði 1832:3). Hann gerir 

jafnframt tilraun til þess að skýra sumt af þessum kveðskap sínum (sjá t.a.m. 1832:72-

84, Einvaldsvísur frá 1760, Hið uppvakta Ísland frá 1749 og Mána-mál). 

Hann setur fornmálið í öndvegi, upphafið og glæsilegt, jafnvel óskiljanlegt 

eins og Guð, andspænis nútímamálinu, sem er aðþrengdur og þróttlaus litli bróðir 

þess. Það er meginhugsun hans að hægt sé að vekja íslenskuna til lífs á ný, en eigi það 

að takast verði menn að leita aftur til upprunans og forðast mengun tungunnar. 

Kvæðum sínum skiptir Eggert í fjóra flokka (auk Viðbætis), sem skarast 

reyndar að ýmsu leyti, en þeir eru Alvarlig kvæði, Kímileg kvæði, Kvæði í gamni og 

alvöru og Gamankvæði. Þessi fjórskipting verður ekki gerð að umræðuefni á þessum 

vettvangi heldur aðeins á það bent að kvæðinu Sótt og dauða íslenskunnar er skipað 

með kímilegum kvæðum þótt Eggert sé sannarlega ekki hlátur í huga þegar hann 

ræðir örlög og ástand íslenskrar tungu, hvort heldur hann gerir það í Ferðabók sinni, 

Réttritabók eða Ágripi. En fyrir þessu er ástæða sem Sveinn Yngvi Egilsson (1999b) 

hefur athugað. Eggert beitti háði og kímni í skáldskap í baráttu sinni fyrir endurreisn 

íslensks þjóðfélags og tungu og gerði það markvissar en áður hafði tíðkast. Hann segir 

þetta kvæði (í óprentuðum athugasemdum, sbr. VÞG 1926:223-224) vera: „eina 

Tragedíu, það er sorglegt sjónarspil og satt uppdictað ævintýr um sótt og dauða móður 

vorrar hinnar afgömlu íslensku. Framsett í tveimur kvæðum af hverjum hvort um sig 

má vera einn actur og hver óða í kvæðinu ein sena“. 

Sveinn Yngvi bendir á að Eggert hefur að einhverju leyti tekið sér til 

fyrirmyndar í kveðskap sínum ritið Poetisk skueplads åbnet på det så kongelige som 

kostelige Christiansborg slotsplads ... eftir W. S. Wadskiær (útg. 1741, fimm árum 

áður en Eggert hélt til náms í Kaupmannahöfn). Einkenni þessa rits eru miklar 

skýringar og neðanmálsgreinar, en slíkt mun hafa verið siður þess tíma (sbr. VÞG 

1926:198). Þetta má vel sjá á fyrsta kvæðinu í kvæðabók Eggerts. Ljóðið heitir Ísland 

(sjá Kvæði 1832:9-20) og eru skýringar höfundarins við kvæðið líklega þrefalt lengri 

en kvæðið sjálft.
30

 Sveinn Yngvi segir fyndnina í textum 18. aldar bæði fjölbreytta og 

                                                                                                                                            
bendir á fjölþætt tengsl hans við önnur skáld og aðra tíma. Í ljósi ævistarfs og áhrifa Eggerts Ólafssonar 

eru athyglisverð þessi orð Sveins Yngva um eftirmenn Eggerts (s. 313): „arfur miðalda og samtíð 

skáldanna [eru] í gagnvirkum tengslum í íslenskri rómantík“.  
30

 Kvæðinu svipar til Sóttar og dauða íslenskunnar því að þetta Ísland er einnig persónugert „í líkingu 

einnar konu, [sem] segir ævisögu sína“ (Kvæði 1832:9). Íslenskan í Sótt og dauða hefur sérstaka 

grafskrift yfir sér eins og Kristur á krossinum, og á enda einnig von um sína upprisu um leið og landið 

sjálft (sbr. 1832:131-132; 27-29). Persónugervingar í ljóðum á þessum tíma voru afar algengar.  
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yfirgengilega og það er augljóst á ýmsum lýsingum sem birtast í Sótt og dauða 

íslenskunnar.  

Í Sótt og dauða íslenskunnar (Kvæði 1832:124-132) verða afdrif Íslenskunnar, 

hinnar afgömlu móður vorrar, hörmuleg í meira lagi. Hún hefur lengi þjáðst af niður-

gangi, einkum vegna mengunar frá erlendum orðum, en  

 
einginn magi standast kann  

svoddan lepju-sullum bull  

(1832:125) 

 
 Lausnin kann að felast í ærlegu íslensku máli, sem er „eins tilreidt og súpu-kál“ 

(1832:125).  

Athugasemdir Eggerts í kvæðinu um ástand íslenskunnar eftir landsvæðum 

eiga sér ýmsar beinar samsvaranir í Ferðabókinni þar sem hann víkur að notkun 

erlendra orða (sjá nánar í kafla 2.7, sbr. og 2003:301-307, þar sem talin eru upp 

„Íslendsk ordskrípe“). Í Sótt og dauða íslenskunnar eru þessi erindisbrot (Kvæði 

1832:126): 

 
 20. Austr á Fjörðum ferðin sást, 

 fannst þar tungan einna skárst ... 

 
Þetta er í samræmi við ummæli í Ferðabók (§ 809). 

 
23. ... Vestfjarða þeir komu til, 

 þar var brúkað annars auk, 

 engelskt sævar-tungu mauk ...  

 
Þarna bendir hann á að málfar Vestfirðinga hafi mengast af orðum sem komin séu frá 

enskum sjómönnum (sbr. einnig Jón Ólafsson 1998:148). Eggert gerir, líkt og Jón 

Ólafsson, ráð fyrir því að stundum verði að taka erlend orð upp í tunguna (Kvæði 

1832:131):  

 
Undantek eg orða-hvarf,  

er annarra tungna leita þarf; 

Cicero þau segir í arf, 

sést hjá honum gríska ... 

  
Eggert gagnrýnir íslenskt lagamál á sama hátt og Jón úr Grunnavík (sjá 1998:150-151, 

sbr. 2.7 hér að framan). Réttara væri þó e.t.v. að segja að Jón endurtaki og útskýri 

nánar gagnrýni Eggerts í Sótt og dauða íslenskunnar: 
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28. Prótokollar utan ef, 

innlegg, stefnur, gjörnings-bréf, 

Dönsku tjáðu mengað mál, 

mjög aflagað Frönsku prjál; 

Latínan þar líka sýndi lærdóms prjál. 

 
Eggert minnist einnig á íslenskt mál sums staðar í öðrum kvæðum sínum. Þessi má 

nefna: Ísland (Kvæði 1832:11), en þar segir (í skýringum) að á þriðju öld byggðar í 

landinu „prýddu allt mentir og bókvísi“. Einnig segir í sama kvæði (1832:24): „Hrífu 

þeir ei þekkja, / þeim er túngan gleymd; / sprokin bændr blekkja / bjöguð ...“  

Loks segir í heimsádeilukafla kvæðisins (1832:22):  

 
Þó ég lafi lotin, 

lengi er tungan heil;  

ei er þánkinn þrotinn,  

þó mín barna feil 

á mér hafi unnið slig ...  

 
En þessi fullyrðing virðist í mótsögn við grunnhugmyndina í Sótt og dauða íslensk-

unnar þar sem tungan er beinlínis dauð og höfð til matar.  

Reyndar hefst inngangur XII. kafla Íslands á þessum orðum (1832:27): „Um 

síðir upphefst Ísland í góðri von. ... Hún [Ísland í konu líki]... læzt muni komast úr 

álögum, kasta ellibelgnum, og vakna síðan úng aptr í annað sinn.“ Hér er augljóslega 

fremur átt við mannlífið en tunguna og landið sjálft, þótt það hafi sjálfsagt ekki verið 

undanskilið. 

Íslenskan er ekki göfugra eða betra en önnur tungumál í heiminum
31

 en hins 

vegar er hún besta og göfugasta tungumálið sem völ er á handa Íslendingum. Eggert 

vill treysta tilfinningabönd Íslendinga við móðurmál sitt. Hann leggur áherslu á að 

íslensku og dönsku sé haldið aðskildum (1832:131, sbr. Jón Ólafsson 1998:150): 

 
 Þeir, sem kunna tungur tvær, 

 tali hreinar báðar þær, 

 Frónsku’ í dag, en Dönsku’ í gær, 

 dulli þeim ekki saman; 

 

                                                 
31

 Íslenskan er samt „haldin hnoss / hjá Evrópu lýðum; / reikna þeir hana raritet, / rétta móður, kjarna-

hnet, / geymandi’ hennar (mest hvað met) / mál í bókum fríðum“ (1832:131). 
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Meira að segja í Búnaðarbálki, sem þó er frægur fyrir flest annað, er örlítið minnst á 

þessi málefni (1832:43), „fræðibækr eg les og ljóð; svo læri hjúin dæmin góð“. Og í 

Hafnar-sælu (1832:123-124) segir ljóðmælandi við heimkomuna að utan:  

 
Eptir skil eg öldu-stokkinn,  

annað kemur hljóð í strokkinn,  

Ísa-múga finn eg flokkinn, 

fína málið burt er þá ...  

 
Loks segir Eggert um Túngumál Sukkudokka (sem munu vera Íslendingar) í kvæðinu 

Tvídægru (1832:135):  

 
Málfæri rart í kyn þeim kippti,  

kunniʼ eg ei skilja framburðinn;  

trúlegt við Babels túngna skipti  

tal hafi lært í fyrsta sinn,  

Norrænu böguð nefniʼ eg ok 

Norðurálfunnar flestu sprok ... 

 
Og síðar í sama kvæði (1832:139) segir að þeir telji sig fjærri þrælum „sem framan 

gánga / með orða bitr brögð“.  

Ekki er margt vitað um hvaða skáldrit erlend Eggert Ólafsson kynnti sér, 

annað en það sem líklegt má telja að hann hafi þurft að lesa í Skálholtsskóla, svo sem 

eftir klassíska latneska höfunda. Hann vitnar til að mynda í verk eftir Cicero, Senecu, 

Lívíus og Plútark í Harmatölum eftir Guðmund Sigurðsson frænda sinn. Sama má 

segja um hið alþýðlega rit sem hann samdi um brúðkaupssiðu á Íslandi (Eggert Ólafs-

son 1999). Þar segir hann frá ýmsum siðum í Kína og Rússlandi, vitnar til Biblíunnar 

og Jónsbókar, Gulaþingslaga og Sturlungu, auk fjölmargra grískra og latneskra höf-

unda, og er þó ekki nærri allt talið.  

Þá þýddi Eggert einnig Nockrar Hnyttelegar heimsspekigreiner og Lifnadar 

Reglur eftir Spánverjann Baltasar Gracián (sjá VÞG 1926:124-129). En þetta er auð-

vitað aðeins lítið brot af því sem hann hefur lesið og kynnt sér í heimspeki, skáldskap 

eða sagnfræði og yrði ærið verk að safna því öllu saman á einn stað.  
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4 Tillögur Eggerts Ólafssonar um íslenska réttritun, Réttritabók 

og Ágrip 
 

Hér verður í nokkrum stuttum köflum gerð grein fyrir ýmsum þáttum sem snerta Rétt-

ritabók og Ágrip Eggerts Ólafssonar. Fyrst verður hugað að vanda og stöðu íslenskrar 

réttritunar á 18. öld í kafla 4.1, en sjónum síðan beint að Réttritabók og Ágripi í kafla 

4.2. Þá verður vikið að varðveittum handritum í kafla 4.2.1. Fjallað verður um helstu 

tillögur Eggerts um íslenska réttritun í kafla 4.3 og loks greint frá efni Réttritabókar 

(og eftir atvikum Ágrips) lið fyrir lið í köflum 4.4 og 4.5. Sem fyrr er handritið Lbs. 

2003 4to yfirleitt táknað með 2003 og JS 59 8vo með JS 59. 

 

 

4.1 Íslensk stafsetning á tímum Eggerts Ólafssonar 
 

Áður var fjallað um almennt ástand íslenskrar tungu á tímum Eggerts og þær af-

dráttarlausu skoðanir sem hann hafði á þessu málefni (sjá einkum kafla 2 og 3 hér að 

framan). Grunnhugmynd hans fólst í því að íslenskri tungu stafaði bráð hætta af ásókn 

erlendra orða, einkum af dönskum uppruna, og berjast yrði með öllum ráðum gegn 

þessum útlendu áhrifum ef íslenskan ætti ekki að deyja út sem sjálfstætt og sögulegt 

tungumál. Samtímis þessu var mikil óreiða á íslenskri stafsetningu og hver skrifaði 

átölulítið eins og honum sjálfum sýndist.  

Eggert taldi að menn vissu ekki lengur hvernig stafsetja bæri íslensk orð (sjá 

Smith 1965:2). Kennsla í íslenskri stafsetningu var sáralítil í skólunum á þeim tíma, ef 

hún var þá nokkur (sjá kafla 2.1 hér að framan), og staðlaðar réttritunareglur engar til, 

né heldur boð eða reglur yfirvalda um slíkt. Eggert segir raunar frá því í Réttritabók 

(sbr. 2003:2-3) að hann hafi heyrt marga menn afsaka ýmiss konar „Barbarisma“ í 

stafsetningu „med þvi, þeir hafe Ãngvar Reglur epter ad skrifa“. Af þessum og 

ýmsum öðrum ástæðum taldi Eggert þörf á samræmdum stafsetningarreglum og 

verður fjallað nánar um rök hans fyrir þeim í köflum 4.3 og 4.4 hér að neðan, þar sem 

greint er frá efni Réttritabókar. En fyrst verða forsaga og staða íslenskrar réttritunar 

um miðbik 18. aldar skoðaðar nánar. 

Jón Helgason (1925:71-72) nefnir einkum tvennt sem olli því að þegar á 17. 

öld fór að halla undan fæti. Annars vegar var það vegna þess að samfall i og y var þá 

um garð gengið (sjá umfjöllun í kafla 2.6.1 hér að framan), og eins kom það til að á 

þeirri öld fóru menn að stæla rithátt skinnbókanna en fórst það miður, og sakir skorts 

á þekkingu á þróun málsins varð „stundum úr afkáraskapurinn tómur“ (1925:72). 
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Einnig kom fyrir að menn táknuðu íslensk hljóð með framandlegum hætti, svo sem au 

fyrir á, líkt og Jón biskup Árnason, en það náði ekki mikilli útbreiðslu.    

Jón Aðalsteinn Jónsson (1959:71) getur þess enn fremur að við upphaf prent-

aldar á Íslandi um miðbik 16. aldar færðist stafsetning handritanna meira og minna 

óbreytt yfir á bækurnar. Eitt helsta einkenni þessarar stafsetningar var mikil notkun 

banda og styttinga
32

 og má hvarvetna sjá þess merki í Réttritabók, enda er þar um 

handrit að ræða. Raunar fjallar Fimmta alþýðu regla í Réttritabók (2003:295-299) í 

ýtarlegu máli „[u]m bÃnd og titla sem brukaz hafa, og enn brukaz med rettu í 

Islendsku“.  

Þetta hélst svo næstu tvær aldirnar. Stafsetning tveggja meginrita þessa tíma, 

Nýja testamentis Odds Gottskálkssonar (prentað 1640 í Hróarskeldu) og Guðbrands-

biblíu (prentuð á Hólum 1584) var með sama fari ef undan eru skilin ýmis greina-

merki, svo sem punktar, spurningamerki, tvípunktar og svigar, sem eru komin ný til 

sögunnar í Guðbrandsbiblíu (sjá Jón Aðalstein Jónsson 1959:54). 

Þegar Eggert Ólafsson hóf að semja réttritunarreglur sínar skömmu eftir miðja 

18. öld má segja að hann hafi tekið upp þráðinn á ný þar sem höfundur Fyrstu mál-

fræðiritgerðarinnar sleppti honum einum sex öldum fyrr, enda fátt eitt varðveitt af 

skrifum af þessu tagi frá gervöllum þeim tíma (sjá kafla 2.1 hér að framan). Eggert 

starfaði þó ekki í tómarúmi og öruggt má telja að hann hafi a.m.k. vitað af ófull-

gerðum og óútgefnum réttritunarreglum Jóns Ólafssonar úr Grunnavík (sjá einnig í 

kafla 5), þótt hann hafi ekki notfært sér þær að neinu marki (sbr. VÞG 1926:163-164, 

Smith 1969:233 og Kristínu Bjarnadóttur o.fl. 1988-1989:196).  

Jón Ólafsson kallaði reglur sínar ýmist Orthographia Islandica. Ritfar eður 

rjettritun íslenzkrar tungu eða Íslenzka rjettritun af Jóni Ólafssyni yfirskoðaða (sjá 

Jón Helgason 1925:73). Reglur Jóns, sem skrifaðar voru með hléum á árunum 1730-

1760, fjalla um fjölmörg atriði sem Eggert Ólafsson gerði jafnframt skil í Réttritabók 

sinni (sjá Jón Helgason 1925:74-86). En þrátt fyrir bréfaskipti þeirra, kunningskap og 

samfundi hafa reglur Jóns „varla nein áhrif haft“, hvorki á Eggert né aðra Íslendinga. 

Og þótt reglum þeirra svipi saman um ýmislegt að sögn Jóns Helgasonar (1925:87) 

„verður ekkert af því ráðið“. Hitt er þó ljóst að þrjátíu mögur ár liðu frá því að Jón hóf 

ritun sinna reglna uns Eggert setti saman Réttritabók sína. Allan þann tíma hélst sama 

óreiðan og glundroðinn í stafsetningunni og auðvitað talsvert lengur, þótt áfram 

                                                 
32

 Bönd eða þverstrik yfir sérhljóðum tákna nefhljóð sem sleppt er, svo sem frā fyrir fram, lāgt fyrir 

langt, og í endingunni -ū fyrir -um (sbr. Jón Aðalstein Jónsson 1959:72). 
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miðaði smám saman. Augljóst er að ætlun Jóns var að kynna fyrir löndum sínum 

þessar ráðleggingar með tíð og tíma þótt furðu lítið yrði úr framkvæmdum. 

En þeir Jón og Eggert voru þó að flestu leyti samsinna um sjálfan grundvöll 

stafsetningarinnar, þ.e. að byggja hana á „rökum fornra bóka, orðauppruna og daglegs 

framburðar“ (VÞG 1926:161). Áhersla Eggerts á rithátt fornbókanna var þó öllu 

ákveðnari en hjá Jóni. Hann var þó ekki einstrengingslegur í því efni og víða í Rétt-

ritabókinni ræður hann frá hinum forna rithætti og er þá ekki ævinlega samkvæmur 

sjálfum sér (sjá umfjöllun í kafla 4.3). 

Eggert getur ekki erlendra rita sem hafa orðið honum til hjálpar við ritun Rétt-

ritabókar en hann þekkti hins vegar akademíurnar Die Fruchtbringende Gesellschaft í 

Anhalt í Þýskalandi og Academie Francoise
33

, sem stofnaðar voru „til móðurmálsins 

lagfæringar“ (sbr. VÞG 1926:163-164). Vera kann að hann hafi þekkt til einhverra 

þýskra eða franskra rita um málfræði eða stafsetningu, því að hann var vel að sér í 

þessum málum báðum. 

Jafnvel þó að Eggert nefni engin erlend hjálparrit um stafsetningu – en það var  

ekki venja hans að þegja um þekkingu sína á erlendum höfundum eða verkum þeirra – 

þá er líklegt að hann hafi a.m.k. heyrt um einhver þeirra rita sem birtust um þessi mál 

á fyrri hluta 18. aldar í Danmörku. Hitt er annað mál hversu mikið gagn hann kann að 

hafa haft af þessum dönsku bókum enda tungurnar ólíkar orðnar eftir mismunandi og 

aldalanga þróun, jafnvel þótt náskyldar væru. Jón Ólafsson úr Grunnavík mun á hinn 

bóginn hafa kynnt sér einhver erlend rit sem fjölluðu um málfræði og stafsetningu, 

svo sem Grammatica Danica (1668) eftir Erik Eriksen Pontoppidan og Orthographia 

Svecana (1716) eftir Urban Hiärne (sbr. Jón Helgason 1925:73 og Jón Aðalstein 

Jónsson 1959:74), en Hiärne vildi, líkt og Eggert, eindregið fylgja fornum fyrir-

myndum í stafsetningu.  

Meðan Eggert var í Kaupmannahöfn geisaði þar enn það sem kallað var „det 

orthografiske strid“ (sjá VÞG 162-163) og deildu menn einkum um það hvort fylgja 

skyldi framburði fremur en uppruna. Árið 1724 kom út Danskens Skriverigtighed eftir 

Peder Schulz, Orthographische Anmerkninger eftir Ludvig Holberg árið 1726 og loks 

þrjú stafsetningarrit eftir Jens Peder Høysgaard á árunum 1743-1752. Høysgaard var á 

öndverðum meiði við Eggert og barðist fyrir framburðarstafsetningu í öllum helstu 

                                                 
33

 Die Fruchtbringende Gesellschaft starfaði á árunum 1617-1680 og var fyrsta akademían sem sinnti 

þýskri tungu og var eitt markmið hennar að forðast erlend áhrif. Richelieu kardínáli stofnaði Académie 

Françoise árið 1635 og er hún undanfari núverandi akademíu, Académie Française. 
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atriðum í dönsku. Høysgaard sýnir sama viðhorf og birtist í einni latínubók Jóns 

biskups Árnasonar (sjá Sigurð Pétursson 1996:286, sbr. kafla 2.1.2 hér að framan) 

þegar hann segir: „en god Orthographie er kun det ringeste stykke af en Grammatica“ 

(sjá VÞG 1926:165).  

Þessu er Eggert alls ekki sammála og er raunar furðu lostinn yfir því að hann 

hafi „heyrt nockra, sem þycker hofmenska þad ad giøra, hvad Skólapiltar eru strýkter 

fýrer utannlands“ (2003:2), þ.e. að stafsetja rangt. Hann heldur áfram og segist 

undrast „þegar eg hugleide þad engi lærdur madr hefur sier fyrer haundur tekid ad 

gefa slíkar Reglur skrifadar almennínge til gagns“ (2003:3).
34

 Annarra raka Eggerts 

fyrir nauðsyn Réttritabókar er getið í kafla 4.3.  

Eggert kemur víða við í Réttritabók sinni og bindur sig alls ekki við það sem 

menn kalla réttritun eða stafsetningu nú á tímum. Í köflum 2.2-2.6 hér að framan var 

greint frá helstu þáttum í athugun hans á stöðu íslensks máls, íslenskri málfræði og 

hljóðfræði, ásamt ráðleggingum hans um framburð ýmissa málhljóða. Í eftirfarandi 

köflum verður aðallega hugað að efni og inntaki Réttritabókar og Ágrips og sérstök 

áhersla lögð á að lýsa stafsetningarreglum og skoðunum Eggerts sjálfs. 

 

4.2 Handrit Réttritabókar og Ágrips 

 

Eggert Ólafsson lauk við ritun Réttritabókar sinnar í Sauðlauksdal árið 1762. Hann 

gerði útdrátt sama rits, svonefnt Ágrip, handa Bjarna Pálssyni landlækni, líklega 

seinna sama ár eða mjög snemma árið 1763, en það er dagsett í janúar það ár (sbr. 

titilsíður JS 59 8vo og JS 60 8vo). Sem kunnugt er hefur hvorki Réttritabók né Ágrip 

verið gefið út á prenti.
35

 Að sögn Smiths (1982:198) hafa hins vegar varðveist níu 

                                                 
34

 Í bréfi sem Eggert skrifaði Bjarna Pálssyni í Sauðlauksdal 1. desember 1763 (sjá Andvara, 1. tbl. 

1875, einkum bls. 137-138) segist hann furða sig á því sem Bjarni skrifar um „Réttrita-verk sira 

Gunnars [Pálssonar, bróður Bjarna]“ en Bjarni mun hafa beðið Gunnar „að gjöra helzt orthograficum“, 

þ.e. réttritareglur. Augljóst er að Eggert, sem lauk Réttritabók sinni árið 1762, hafði áhyggjur af því að 

hún yrði þýdd á latínu og gefin út ytra, öðrum til ábata. Aftur á móti skrifaði Gunnar stafrófskver sem 

hann kallaði Lijtid wngt støfunar barn. Það var gefið út í Hrappsey 1782 og kann að vera að þar sé 

komið ritið sem þarna er rætt um því að hann mun hafa byrjað það verk um þetta leyti þótt útgáfan 

drægist í um tuttugu ár. Einnig er hugsanlegt að þar sé átt við Specimen Orthographiæ Islandicæ ... 

eftir Gunnar sem varðveist hefur í handritinu JS 273 b 4to (18 bls. á latínu, sbr. Kristínu Bjarnadóttur 

o.fl. 1988-1989:199).  
35

 Lengi stóð til að sá sem ýtarlegast hefur rannsakað Réttritabók Eggerts, Sidney Rufus Smith (sbr. 

1982:198-199), gæfi út Réttritabók og Ágrip ásamt skýringum í samráði við Málvísindastofnun 

Háskóla Íslands og Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, en ritið hefur enn ekki litið dagsins ljós. Um 

þetta sjá Svavar Sigmundsson (1998) og Kjartan G. Ottósson (1990:39, nmgr. 45). Í Skrá um íslensk 

málfræðirit til 1925 (Kristín Bjarnadóttir o.fl. 1988-1989:196) segir: „Réttritabók er til á tölvu hjá 
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afrit Réttritabókar og tuttugu og þrjú afrit Ágrips. Í Skrá um íslensk málfræðirit til 

1925 (Margrét Bjarnadóttir o.fl. 1988-1989:196-198) eru hins vegar aðeins talin upp 

sex handrit Réttritabókar og tuttugu og tvö af Ágripi. Ætla má að ekki hafi öll afritin 

komist heil í höfn og því hefur ritið verið talsvert útbreitt, e.t.v. þó einkum í hópi 

lærðra manna.  

Lengi var talið að handritið Lbs. 2003 4to væri með hendi Eggerts. Þessu hélt 

Vilhjálmur Þ. Gíslason (1926:148) t.a.m. fram í ævisögu sinni um Eggert og einnig 

Árni Böðvarsson (1951:156). Að sögn Smiths (1965:4) taldi Gunnar Sveinsson mag. 

art. aftur á móti fullvíst að Eggert hefði ekki ritað 2003. Handritið er hugsanlega talið 

ritað með hendi Jóns Marteinssonar á árunum 1762-1790 (Kristín Bjarnadóttir o.fl. 

1988-1989:196). Jón þessi, „er tæpast mátti kalla að væri með fullu viti“ (sbr. Þorkel 

Jóhannesson 1943:429), var um tíma samtíða Eggert í Kaupmannahöfn. Smith 

(1965:5) telur óhætt að fylgja handritinu 2003 enda þótt þar bregði fyrir augljósum 

villum í afritun. Hann segir afritara stundum hafa sýnt ónákvæmni sem birtist í 

allmiklu misræmi milli ráðlegginga og ritunar. Þá hafi þeir stundum misskilið Eggert 

eða einfaldlega litið fram hjá fyrirmælum hans, svo sem þegar hann hvetur til upptöku 

hins forna Ï í stað æ þar sem það átti við, og einfaldlega haldið sig við eigin ritvenju. 

Ágrips-handritinu JS 60 8vo fylgdi Smith þar sem eyður eru í JS 59. 

Fram kemur hjá Smith (1965:3) að Ólafur Halldórsson hugði Ágrips-handritið 

JS 59 8vo vera með hendi Eggerts. Það mun ekki heldur eiga við rök að styðjast og er 

það nú sagt ritað um 1762 af Birni Halldórssyni (sjá Kristínu Bjarnadóttur o.fl 1988-

1989:197 og Tryggva Gíslason 1968:17, í Viðbæti). Ætla má að handritinu JS 59 sé 

samt sem áður allvel treystandi enda setti Eggert stafsetningarreglur sínar saman í 

Sauðlauksdal, á heimili Björns, sem var mágur hans, vinur og samstarfsmaður á 

mörgum sviðum, og vafalaust að einhverju eða jafnvel miklu leyti í samráði við hann. 

Því er það sérkennilegt að í þessu handriti, sem og í 2003, er notast við nútímalegri 

kommur, tvípunkta og semikommur í stað gamla greinarmerkjakerfisins með punctum 

minus sem Eggert vill nota og kallar „punkt hinn minna“ og „punkt hinn meira í 

Klausu Enda“ í Fjórðu alþýðlegu reglu og Formála (sbr. 2003:293, 5 og Smith 

1965:5, en Smith vísar þar ranglega til Tölu Stuttrar í stað Formála). 

Smith (1982:198) telur að eina eiginhandarrit Eggerts, sem varðveist hefur, sé 

handrit Ágrips, UB 4to 144, í Háskólabókasafninu í Osló. Kristín Bjarnadóttir (1988-

                                                                                                                                            
Árnastofnun í Reykjavík, tilbúin til útgáfu.“ Mjög er stuðst við rannsóknir Smiths í doktorsriti hans frá 

1965 í eftirfarandi greinargerð í kafla 4.3 um Réttritabók og Ágrip. 



63 

 

1989:197) tekur undir það og segir að hér sé um „[e]iginhandarrit, heilt og fullgert“ að 

ræða. Ekki voru tök á að nálgast það handrit við smíði þessarar ritgerðar. 

Hvað sem þessum bollaleggingum um uppruna, nákvæmni eða varðveislu 

handritanna líður, þá verður í eftirfarandi köflum stuðst við handritin 2003 og JS 59, 

enda er hér ekki um nákvæma textarannsókn að ræða. Ætlunin er aðeins að gera grein 

fyrir helstu hugmyndum og skoðunum Eggerts Ólafssonar um íslenska réttritun, 

einkum samkvæmt Réttritabók. Notast er við þau afrit sem ætla má að geymi þann 

texta hennar sem er hvað fyllstur og réttastur. 2003 og JS 59 eru raunar, eins og áður 

sagði, þau handrit sem Sidney R. Smith (1965) studdist mest við þegar hann ritaði 

skýringar sínar við Réttritabók. Hægt er að kynna sér nánar hugmyndir Smiths um 

innbyrðis tengsl varðveittra handrita í doktorsritgerð hans (1965:7-11). 

 

4.3 Helstu tillögur Eggerts Ólafssonar um íslenska réttritun 
 

Áður en greint verður frá reglum Réttritabókar og Ágrips með skipulegum hætti er 

rétt að geta þess helsta sem einkennir tillögur og ráðleggingar Eggerts Ólafssonar um 

íslenska stafsetningu. Í kafla 4.1 var sagt frá helstu ástæðum þess að Eggert réðst í 

þetta verkefni (sbr. Smith 1969:233) en þær er einkum að finna í formála Réttrita-

bókar. 

Stefán Karlsson (1989:47) segir að ýmislegt í réttritunarreglum Eggerts 

samræmist því sem algengast var á hans tímum, svo sem það að rita ck fyrir kk (ecki), 

qv fyrir kv (qvinna) og e í stað i í enda orðs (sbr. Þriðju reglu um C: „afklædaz 

útlendskum Búnínge“), en þetta þrennt laut þó í lægra haldi þegar fram í sótti (sbr. Jón 

Helgason 1928:63-64). Þá telur Eggert ástæðulaust að taka upp stafinn ð í samræmi 

við forn rit, en einn helsti fylgismaður hans í stafsetningarmálum, Ólafur Ólafsson 

Olavius, gerði það í útgáfu sinni af Njáls sögu frá árinu 1772. Það er einkum í þessum 

fyrrgreindu atriðum, að ógleymdri endingunni -ur í 1.p. sagnorða (sjá kafla 2.5 hér að 

framan), sem Eggert víkur frá því er seinna varð almenn regla í nútímastafsetningu. 

Annars tók Eggert mjög oft tillit til fornra handrita og stafsetningar þeirra en ekki var 

það þó algilt, og hann hikaði ekki við að hafna slíkri stafsetningu, einkum ef honum 

fannst ólíklegt að samlandar hans gætu tileinkað sér hana (sbr. Smith 1969:234).  

Smith (1969:231-242) lýsir ýtarlega helstu atriðum í réttritun Eggerts í grein 

sinni Orthographical Criteria in Egge t Ól  sson’s “Rétt  t bók”. Hér verður nú get-

ið mikilvægustu niðurstaðna Smiths með vísun til viðeigandi reglna Réttritabókar.  
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Fyrst skal getið þess sem Eggert hafnar (sbr. Smith 1969:234-235): 

 
Hann hafnar því í Fyrstu reglu um C að nota eingöngu c samkvæmt fornum 

rithætti. 

Hafnar hinum forna, viðskeytta greini -it í Þriðju reglu um D. 

Mælir með tilvísunarfornafninu er í stað hins forna es, ez, eð í Fjórðu reglu 

um D. 

Vill ekki nota hina fornu ea-ritun fyrir  ja- í framstöðu í Þriðju reglu um E.  

Vill í Þriðju reglu um H halda hn- stafsetningu þar sem áður var ritað kn-.  

Vill í Fjórðu reglu um I hafa j í framstöðu þar sem í sumum handritum var 

ritað i.  

Hafnar hinu forna vá og mælir með vo í Annarri reglu um O. 

Sættir sig við einföldunina r fyrir rr í Fyrstu reglu um R í orðum eins og 

Einarr, Evarr. 

Mælir í Fyrstu reglu um S með notkun -z í miðmyndarendingum sagna 

(sbr. Reglu um Z og einnig kafla 2.4 hér að framan), enda þótt hann telji -s 

hina upprunalegu endingu. 

Hafnar því í Fyrstu reglu um U að rita v í stað u eða u í stað v. 

Telur óþarfa að setja þ í stað ð samkvæmt fornum handritum í Fyrstu reglu 

um Þ. 

 
 
Þá er komið að þeirri stafsetningu sem Eggert vill koma á aftur eða endurvekja sam-

kvæmt hinum forna rithætti, eða því sem hann taldi vera gott og gilt fornmál (sjá 

Smith 1969:235): 

 

Hann vill nota au fyrir hið forna ǫ, sbr. Tíundu reglu um A. 

Mælir í Fyrstu reglu um E með notkun e fyrir i í áherslulausri bakstöðu 

orða (sjá 2.6.6 hér að framan). 

Vill skv. Fyrstu reglu um S (og Reglu um Z) rita -z í miðmyndarendingum 

sagnorða (sjá 2.4 hér að framan). 

Tekur í Annarri reglu um T ritháttinn þú tókt fram yfir þú tókst í þátíð 

sterkra sagna, en hann taldi t-ið eiga ættir að rekja til persónufornafnsins 

þú er það fór á eftir sagnmyndinni (sbr. 2003:211-213: „af því Endíngenn 

er fyrst af Pronomine þú vordenn og skyllde vera tókþu, varþu, 

ve itþu“). 

Hann leggur til í Fimmtu reglu um U að upprunalegt v- skuli tekið upp 

fyrir sakir hljóðsfegurðar og því skuli rita vorðinn í stað orðinn.  

Hann mælir með því í Þriðju reglu um Æ og Œ að æ verði endurvakið í 

samræmi við uppruna, en telur þó að „framburdur æ og Ï verde ei 

lagfærdur hiedann af“ (2003:277). 
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Vikið verður nánar að sumum ofangreindra atriða í greinargerð um reglur Rétt-

ritabókar í næstu köflum um inntak og reglur Réttritabókar. 

 

 

4. 4 Inntak Réttritabókar og Ágrips 
 

Á forsíðu 2003, handrits Réttritabókar, er titill verksins þessi: 

 

Nockrar 

Oreglulegar Reglur 

i Spurningum framm-settar 

Epter Stafròfe 

 
um þad 

 
Hvørn veg rett eige ad skrifa, bókstafa 

og tala þa nu lifande 

Islendsku Tungu 

 
 

Þetta er þad Fyrsta 

£varp 

I Flyte Samanteked 

Epter þvi sem þad sinn i huga kom 

i SÃdlÃks Dal 

£rid  M. D C C L X I I 

Auctore Egerhardo Olavio. 

 

Titill verksins í Ágripi (JS 59 og JS 60) er hinn sami, utan þess að framan við hann er 

skeytt þessum orðum: 

 

       £grip 

Úr Rettrita bók Islendínga. 

Titulus var: 

     ar Oreglulegar Reglur 

(Regulæ qvædam tumultuariæ) 

           um framsettar, 
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Epter A B C. 

[Um þad ...] 

 

Réttritabókin ber langan og virðulegan megintitil að þeirrar tíðar hætti. Titillinn Rétt-

ritabók kemur ekki fram í upphaflegu gerðinni, sbr. 2003, en í JS 59 er Ágripið sagt 

vera gert eftir Réttritabók Íslendinga og hefur það heiti fylgt henni síðan.  

 Í undirtitli segist Eggert hafa tekið þetta „fyrsta ávarp“ saman í flýti „eftir því 

sem það sinn í huga kom í Sauðlauksdal“. Hann hlýtur þó að hafa undirbúið verkið 

um talsvert skeið enda sést það á Ferðabók og ýmsum eldri kveðskap hans að íslenskt 

mál hafði verið honum hugleikið árum saman. 

Þótt hér sé um uppkast og tildrög til stærra verks að ræða, sem annað hvort var 

aldrei fullskrifað eða glataðist, þá er ekki víst að leggja beri mikið upp úr hugtakinu 

„óreglulegar reglur“ í titlinum því að ekki er hægt að segja að þær séu „óreglulegar“ 

að því leyti að skipulega er gengið til verks, hverjum bókstaf (eða hljóði) gerð skil í 

stafrófsröð í mismörgum reglum með sérstökum undantekningarklausum og athuga-

greinum eftir því sem við á.  

Aftur á móti eru reglurnar hvorki altækar né fullkomnar og Eggert segist vilja 

gera betur. Í formála Réttritabókar (2003:4) segir hann:  

 
×dniz mier leingra líf og tómstunder, þa vil eg endurbæta hvad eg má, og 

sama bid eg alla þá giøra sem lærdom og hyggende til hafa, verde þesse 

bæklíngur ei med tiónum. 

 
Í formála Ágrips (JS 59:2) staðfestir hann þetta:  

 
Nú hefer eg á ný Reglurnar í gegnum lesed og sýnt bokina nockrum þeim 

lærdum mau nnum, er vit báru til um ad dÏma; enda fellz hún þeim vel 

íged og þad hvatte mig til ad utlida med fleirum ordum suma þá pósta, sem 

fyrr var ad eins ádreped. 

 
Ekki kemur fram hverjir þessir „lærðu menn“ voru en óneitanlega vaknar grunur um 

að þarna eigi hann við mág sinn, séra Björn Halldórsson í Sauðlauksdal, bræðurna 

Bjarna og Gunnar Pálssyni og e.t.v. einnig Jón Ólafsson úr Grunnavík. 

Reglurnar eru ekki allar settar fram í spurnarformi, þó að það sé algengasti 

hátturinn, heldur kemur einnig fyrir að fullyrðing er sett fram og rök færð fyrir henni í 

meginmáli fremur en að lagt sé út af retorískri spurningu. Samkvæmt lauslegri 

talningu eru beinar spurningar tólf en einnig eru fáeinar óbeinar spurningar, sbr. 
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Fyrstu reglu um E: „Hvørt rettara se ad tala og skrifa E edur I í Islendskra nafna og 

orda endíngum“ (2003:79). Þá koma fyrir einfaldar fullyrðingar (sbr. Aðra reglu um 

Y): „Um ætt og Uppruna, ForlÃg, mátt og Edle, þessa raddarstafs“ (2003:233). 

Reglurnar eru, eftir því sem næst verður komist, 95 um stafsetningu og 

framburð, auk sjö reglna í sérstökum viðbæti um letragrein, þ.e. stafagerð og 

greinamerki, og bögumæli. Undantekningar og athugasemdagreinar eru 62 að tölu, 

svo að ljóst er að um margt er fjallað og ritið sýnir að Eggert hefur kynnt sér fjölmargt 

sem snerti íslenskt mál og að hann var vissulega einn örfárra Íslendinga á þeim tíma 

sem bjó yfir nægri þekkingu til að setja saman bók af þessu tagi. 

Bókstafirnir eða bókstafasamböndin sem rætt er um í Réttritabók eru 28: 

 A (12 reglur), B (2 reglur), C (3 reglur), D (4 reglur), E (11 reglur), F (2 

reglur), G (2 reglur), H (3 reglur), I (4 reglur), K (2 reglur), L (2 reglur), M (4 reglur), 

N (6 reglur), O (4 reglur), P (2 reglur), Q (1 regla), R (5 reglur), S (2 reglur), T (2 

reglur), U og V (7 reglur), X (1 regla), Y (7 reglur), Z (1 regla), Ð (í raun Þ, 2 reglur), 

Æ og OE (4 reglur). Mest hefur Eggert að segja um sérhljóðin A, E, I/Y eins og sést á 

fjölda reglnanna, þ.e. 12 um A, 11 um E, og 11 samtals um I og Y. 

 

4.4.1 Formálinn 

 

Um nÃdsyn rettrita (þad er Orthographiæ 

medur oss Islendingum  

[2003:1-5] 

 
Þar ræðir Eggert um nauðsyn þess að móta fastar reglur um réttritun íslenskrar tungu. 

Hann vísar til fyrri tíðar manna og að „hiner frammfaurnu vitringar og klerkar, 

høfdingiar og bændur, leiker menn og lærder her á Íslandi“ (2003:2) hafi metið mikils 

stafsetningu, ritreglur og letralist (málfræði). Hann undrast sinnuleysi landa sinna í 

þessum efnum og hefur eftir Páli Vídalín að síðan biskuparnir Guðbrandur og 

Brynjólfur dóu „þá hafe engenn kunnad til gagns ad bokstafa Tungu vora, nær rita 

skyllde nema Arne Magnusson aleinn“ (2003:3). Þessar reglur séu þó ekki nema 

tilraun, og veikburða sem slík, en hann muni reyna að bæta þar úr, ef honum veitist 

tími til. Hann gengur raunar svo langt að segja, af óþarfa lítillæti, í seinni formála 

bókarinnar (Tala Stutt 2003:20), að reglurnar séu „eins og af Sió reknar“. Lokaorð 
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formálans (2003:5) eru: „Take hver einn her af hvad best er, og munu svo verda 

laundum og lídum sem mestar nytiarnar. Eg óska þess af heilum huga.“  

4.4.2 Tala Stutt 

 

Um Staf-rof og nockrar fornar Rit-reglur 

Islendinga og hvad af þeim nú se 

brukanda með audru fleira. 

[2003:7-20] 

Í þessum seinni inngangi eða „stuttu tölu“ Réttritabókar, sem þó er mun lengri en 

fyrri formálinn, vísar Eggert langt aftur til fyrri tíma. Fyrirmyndir hans eru fyrstu þrjár 

málfræðiritgerðirnar í Wormsbók (Codex Wormianus, AM 242 fol). Hann telur Ólaf 

hvítaskáld Þórðarson, sem uppi var á þrettándu öld, höfund þeirra allra, þótt víst megi 

telja að hann hafi aðeins skrifað hina þriðju. Hann lýsir nokkuð „bókstafan“ Ólafs og 

almennum reglum sem enn giltu, en þar sem þetta rit sé nú „miøg fornfaglegt ordit“ 

muni engir „láta  sier sæma þad ad nýta“ (sbr. Formála 2003:3). Sökum þess að 

ritgerðin sé ekki í margra höndum vilji hann þó geta þeirra hugtaka sem að fornu voru 

notuð, enda geti þau enn komið að gagni. 

Þau hugtök sem Eggert nefnir síðan hefur hann flest sótt til málfræðirit-

gerðanna þriggja (sjá einnig kafla 2.2 hér að framan og Smith 1965: 283-284). Þar á 

meðal eru hugtökin raddarstafur og hljóðstafur, veldi, almætti, hálfmætti, atkvæði, 

jartein og límingur. 

Í FMR eru taldir fimm latneskir sérhljóðar (a, e, i, o, u) og fjórir íslenskir til 

viðbótar, ǫ, ę, ø og y. Eggert blandar saman listum tveggja fyrstu ritgerðanna en Smith 

(1965:284) telur að hann hafi einkum sótt málfræðihugtök sín til Annarrar mál-

fræðiritgerðarinnar. Áður var minnst á að Eggert misskildi nefjunartákn FMR og 

ekkert virðist benda til að hann hafi skilið breytt hlutverk brodda yfir sérhljóðum, sem 

táknuðu ekki lengur lengd þeirra eins og áður hafði verið. Smith (1965:293-294) 

athugaði skoðanir Eggerts á fornum framburði í tíu liðum (sbr. 2003:18-19). Þar gætir 

sums staðar misskilnings hjá Eggert og verður nokkuð vikið að þessu í umfjöllum um 

viðkomandi reglur hér að neðan. 
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4.5 Reglur Réttritabókar 
 

Hér verða taldar upp helstu reglur og undantekningar Réttritabókar. Ekki er þörf á því 

að geta hér um allar samsvarandi reglur Ágrips, enda svipar þeim mjög saman, heldur 

verður látið nægja að sýna hvernig Fyrsta regla um A er táknuð í Ágripi. Hverri reglu 

eða bókstaf stafrófsins fylgja yfirleitt stuttar skýringar nema þar sem vísað er til 

umfjöllunar um sama efni í öðrum köflum þessarar ritgerðar. Þó er skýringum sleppt 

við reglur Viðbætis. Yfirskrift þessa hluta Réttritabókar (sbr. 2003:21) er: 

 
Regulæ Qvædam Tumult[u]ariæ 

de hodierna lingvâ Islandica, 

rectè scribenda & proferenda 

þad er 

Nockrar Islendskar Stafa-setningar Reglur 

præter plura epter a. b. c. 

 

4.5.1 A. A. a.
36

 [2003:21-57] 

 

A 

Fyrsta regla 

£ edur a grave hvar skrifa mege, og yfir  

høfud um hinar adrar Vocales, sem þúnga  

hliódsgrein hafa. 

 

[Í Ágripi er yfirskrift sömu reglu afar stuttaraleg, eða: A Ð j / Um A hid Høfga, og er 

svo farið um yfirskrift á öðrum reglum Ágrips.] 

 

Eggert segir að myndin ª sé „bundid aa“, en „[b]est og fliótast“ sé að skrifa „á“, eins 

og forn-Menn ritudu“. En svo bætir hann við: „Myndinn aa er ein gaumul af ¹llum 

baundum Þúngra Hliódstafa, því mega Menn hafa hana eina ef svo þocknast“. Í 

undantekningu við þessa reglu segir hann að ekki þurfi alls staðar að rita „þúngt a“ og 

bendir á orð eins og hals, skald og sjalfur, sem höfðu stutt sérhljóð að fornu. 

 

 

                                                 
36

 Í Réttritabók eru yfirleitt tvær eða fleiri mismunandi gerðir hvers stafs dregnar upp lesendum til 

glöggvunar á breytilegri stafagerð, en það er ekki gert í Ágripi. 
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         egla um A 

hvørt leyfiz maunnum hvørge, ad skrifa aa  

edur ªa edur má þar ªa framflytia 

 

Hér á Eggert við orð eins og Smªa af Smªr eða Fªa (þf.ft.) af Fªr en tekur ekki 

einarða afstöðu í málinu. Hann virðist þó samþykkja ósamdregnar myndir sakir 

hljóðsfegurðar (sjá Smith 1965:297).  

 

Þridia Regla um A 

A tenue [stutt/grannt] hvørn veg mynda skule og adrar 

Vocales sem letta hliódsgrein hafa 

 

Eggert vísar hér til lágmarksparanna Fár og     í FMR en á tímum hans hefði fylli-

lega nægt að greina á milli grannra og breiðra sérhljóða með broddi yfir hinum breiðu. 

Punkturinn yfir grönnu sérhljóðunum byggir á því að hann áttar sig ekki á 

nefhljóðunarmerkingu höfundar FMR (sjá Smith 1965:297-298). 

Athugasemd um æ fylgir þessari reglu en Eggert segist ekki vilja breyta röð 

stafsins í stafrófinu og hann verði því seinastur. 

 

Fiórda regla um A 

Ang, hvørt talaz skuli aa  ng med  

×stfirdskum ellar æng með sumum  

Vestfirdíngum, item hvørneg skrifaz skule. 

 

Sjá um þetta í kafla hér 2.6.8 að framan. 

 

Fimmta regla um A 

hvørt leyfiz ad rita aǥ fyre ang, þad er 

ad brúka þa úreldtu mynd Stafsens Eng. 

 

Mælt er með notkun þessa tákns í FMR (sbr. Smith 1965:300) en Eggert er tregur til 

að mæla með notkun þess af ótta við misskilning „þar sem Vier haufum gleimt honum 

med aullu“ (2003:33). 
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Undantekning um ang. Hvar Æng tala og skrifa megi. 

 
Þessa undantekningu segir Smith (1965:301) eiga við Fjórðu reglu um A. Sjá einnig 

kafla 2.6.8. 

 

Si¹tta Regla um A 

Ag fyrir Æg hvar hafa eige. 

 

„Alþýdann ritar i þessum poste tómt æ, so sem aller Islendíngar nú frammbera, enn 

þeir lærdare flestir hafa æg, ad þeir vita vel ad g skal ei undannfellast“ (2003:33-34). 

Almennt telur Eggert rétt að rita ag en greinir þó frá undantekningum. Vandinn hér 

(sbr. Smith 1965:302) skapast af því að nútímaframburður orðsins agi er [aij ] 

(=[aj: ]), eins og orðið væri stafað ægi eða æi. 

Þessari reglu fylgir undantekning þar sem Eggert segist ekki sjá neina ástæðu 

til að rita þage, lage, vage af „Ordunum eg þigg, ligg, veg“ (2003:37), enda komi 

slíkir rithættir ekki fyrir í gömlum textum. 

 

Siøunda Regla um A. 

Ai edur Aj hvørt nú mege brúka í Skrife 

fyrer æ edur adra tvíhliódendur epter  

framflutníng þessara tíma. 

 

„Nei má svara til þessarar Spurníngar, þvíad slíkt er ei[n] fordilld ad menn stafa nú 

Bair, Baiarnes etc fyrir Bær, Bæarnes, og er hún á aungvum grundvelle audrum enn 

þeirri Innbirlíngu, ad Menn sumir hallda nú rettaz, ad bókstafa Raddarstafe eftir 

daglegum frammburde. hv¹rgi syna Dæminn þad ...“ (2003:37). Hér segir Smith 

(1965:303) að Eggert taki fornan rithátt fram yfir framburð. 

 
 
 

Áttunda regla um A. 

× edur Aú ellegar au grave edur þúngt, 

hvar og hvørnig megi rita og tala 

 

 

Smith (1965:304-306) gerir ýtarlega grein fyrir þeim táknum sem Eggert ræðir hér 

um. Notkun hans á au,    , ¹ og ø er ruglingsleg og mótsagnakennd að mati Smiths, en 

þar geti þó verið um að kenna áhrifum frá mismunandi skrifurum. Hann telur að 

Eggert mæli með þessum táknum í eftirfarandi reglum (1965:305-306): 
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Í Áttundu reglu um A:      Tákn í físl. 

 au       au 

aú       au 

au       ǫ 

ø       ǫ 

 
Í Tíundu reglu um A: 

au (ef a er annars staðar í beygingardæminu)   ǫ 

au (fyrir hljóðið ø) 

au  (kallað tenue, þ.e. grannt)    ǫ 

aú (sama og límingurinn    )    au 

 
Í Elleftu reglu um A:    

au (ef a er annars staðar í beygingardæminu)   ǫ 

ø (ef e er annars staðar í beygingardæminu)   ǫ 

 
Í Þriðju reglu um O:   

ø, e, ¹, ǫ, ö (og fleiri tákn)     ǫ 

ø, ¹, ö        ǫ 

 
Í Fjórðu reglu um O: 

 au       au 

 

Í þessum reglum öllum er eitt stöðugt, ø er notað til að tákna ö-hljóðið (Smith 

1965:306). 

 

Níunda regla um A. 

Er þad rett að brúka au, hvar sem hellst 

Vier taulum ª   edur framflytium a 

med þúngre hliódsgrein. 

 

Hér mótmælir Eggert hinni nýju stafsetningartísku að rita au fyrir á að þýskum eða 

latneskum hætti, svo sem í orðunum Ausgeir, Skaulholt fyrir Ásgeir og Skálholt. 

Undantekningu gerir hann þó ef orð eru af erlendum uppruna, svo sem í Saul eða 

Paulus. Þó telur hann rétt að rita orðin að íslenskri venju þegar þau eru beygð að 

íslenskum hætti. 

 
 

Tíunda regla um A. 

            tenue hvar skrifaz og fram- 

flytiaz mege, eda hvørt þenna límíng 

þurfe brúka 

 



73 

 

Sjá skýringar við Áttundu reglu um A. Um hugsanlegt flámæli vísast til kafla 2.6.2 hér 

að framan. 

 

Ellefta Regla um A. 

hvørt au skuli ei annarstadar skrifa. 

 

Sjá einnig skýringar við Áttundu reglu um A. 

 

 

Tólfta regla um A. 

ay hvørt ei mege rita fyrer Ã 
 
 
Eggert minnist í athugasemd við þessa reglu hér á hina gömlu stafsetningu Raukiaholt 

í Reykholtsmáldaga (ritað þar í þgf., „rÃkiaholte“), sjá enn fremur kafla 2.6.4 hér að 

framan. 

 

4.5.2 B [2003:59-61] 

 

B 
 

Fyrsta regla.  

Er þad rett ad hafa B í stad f. fyrer 

aptan L og R. í midre SÃgn edur 

Sagna endíngum. 

 

Sjá umfjöllun um þessa reglu í kafla 2.6.12 hér að framan, sbr. Ásgeir Blöndal Magn-

ússon 1959.  

 

Aunnur regla um B. 

B mille raddarstafs og samhliódanda, 

hvørt nockur stadar skule rita, hvar 

f annars finnz brúkad. 

 

Þrátt fyrir almennan bl-framburð samtímamanna hans kýs Eggert yfirleitt hina nú-

tímalegu (og fornlegu) fl-stafsetningu. Þessi framburður var kominn fram snemma á 

16. öld (sjá Smith 1965:314). Eggert kýs hins vegar bl-stafsetningu ef b er í skyldum 

orðum í öðrum tungumálum. Þannig ritar hann nabli (sbr. Nabel í þýsku), tabl og 

tebla (sbr. table á ensku og e.t.v. tabula á latínu) og kebli (sbr. cable á ensku).   
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4.5.3 C [2003:63-67] 

 

C 
 

Fyrsta Regla 

Um C fornmanna hvørt iafnan fyrer 

K hafa mege epter þeim. 

 

Þótt Eggert sé að jafnaði hrifinn af stafsetningu fornritanna kýs hann samt að hafna c 

(nema á undan k). Hann segir m.a. „enn þar þesse Máte er nú aflagdur og lærder 

Ritmeistarar forfedur vorer hafa k borgarrett gefed i Islendsku, enn útlægt gi¹rt c ad 

mestu ..., þá megu Vier láta oss þad vel lynda, hellst þar k vinnur alla þá Skylldu sem 

c vinna mætte“ (2003:63). 

 
Aunnur regla 

Ad c fyre framan k brúkaz skule. 
 

Smith (1965:316) telur þessa reglu Eggerts hvíla fremur á duttlungum en skyn-

samlegum rökum en ck-stafsetningin var algengari en kk-ritun allt fram á 19. öld.  

 

Þridia regla um C. 
hvørt hafa skule C í þeim últendum [svo] Ordum 

sem her hafa stadnæmz og í sier haufdu C upphaflega 

 

Þessa reglu má bera saman við Fyrstu reglu um K og Fyrstu reglu um S (Smith 

1965:317). Hér á Eggert við ýmis orð, mörg þeirra úr kirkjumáli. Nokkur orð sem 

komin eru úr öðrum málum og hafa haldið stafsetningu sinni og jafnvel beygingum 

telur hann rétt að verði óbreytt. Hann nefnir sem dæmi orðin Calendarium, caput, 

Capteinn, Ceremonia, Communion, chirurgus, catechismus o.fl.  

 

4.5.4 D [2003:67-79] 

 

D 
 

Fyrsta regla. 

Mun þad rett vera ad hafa allstadar d fyrir 

framan t í endíngum þeirra Orda, sem 

annars hafa nátturlega samhliódanda 

fyrer framann þad enda T. 
 

Eggert ræðir hér um lýsingarhætti og vill rita sagt í stað sagdt, í fullu samræmi við 

forna og nýja stafsetningu. Framburður sagdt og sagt yrði hvort eð er sá sami (Smith 
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1965:318). Hann vísar þarna sem fyrr til stafsetningar hinna fornu ritmeistara sem 

„hafa alldrei ritad fyrrum audruvís“ (2003:71).  

 

Aunnur regla um D. 

hvørt ei mege skrifa helldur án Undantekníngar 

Adjectiva sem hafa dur í enda 

med dt í Neut. sc. Nom. Sing. 

  

Hér ræðir Eggert um lýsingarorð sem hafa -ð í stofni (Smith 1965:319-320). Hann vill 

halda ð (ritað d) í slíkum orðum, svo sem í lo. hardt.  

 

Þridia regla um D. 

Er nú rett ad skrifa með Fornmaunnum T epter  

Raddarstafe í endíngum nafna og Orda hvar 

nú alment er d? 

 

Þessa reglu skyldi bera saman við Fyrstu reglu um T (Smith 1965: 320). Í stað þess að 

fylgja hinum fornu meisturum eða danskri stafsetningu kýs Eggert að beygja sig fyrir 

endingunni -ið sem var einráð á hans dögum í íslensku: „... þá helld eg ei verdt ad 

gi¹ra hier á Nybreitne, þvíad vier vinnum líted edur eckert þar vid“ (2003:77).  

 

Fiórda Regla um D. 

Um þad Pronomen Relativum sem her  

alment ritaz og framflytz, ed, hvørt svo 

eige ad vera skrifad /: sc með d./ 

 

Eggert hefur séð stafsetninguna es, er og eð í fornum handritum (Smith 1965:321-

322) en vill eigi að síður „gánga Midveiginn og rita og frammbera er“ (2003:79). Í 

nútímaíslensku hefur eð varðveist í orðsambandinu þar eð. 

 

4.5.5 E [2003:79-105] 

 

E 
 

[Fyrsta regla um E] 

Hvørt rettara se ad tala og skrifa E edur I í 

Islendskra nafna og orda endíngum 

 

Endingin -i í stað -e í áherslulausri bakstöðu orða fór að sjást í handritum þegar í lok 

12. aldar (sbr. Hrein Benediktsson 1962a). Þrátt fyrir það mælti Eggert með e-ending-

unni sem notuð var í allra elstu handritum en hélt þó áfram við hlið nýju ending-
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arinnar -i. Sú síðarnefnda var rituð fram til 1550 en fyrir áhrif frá prentsmiðjunni á 

Hólum varð -e-endingin ofan á. 

 

 

Aunnur regla um E. Mun rett að setia I fyre framann E  

allstadar i midium Ordum, hvar ie er 

almennt framborid? 

 

Þessu svarar Eggert neitandi þegar í stað og vill láta rita her, here, het, get í stað hier, 

hiere, hiet, giet. Jón Ólafsson úr Grunnavík vildi hafa ie en það var ekki fyrr en með 

nútímastafsetningu að farið var að nota é í flestum þessara orða. 

 
Undantekníng 

 
Á þessu gerir Eggert þó undantekningar, svo sem í orðunum hiela, hiegóme, miel 

o.s.frv. 

 

 

Þridia Regla um E. 

hvørt ea mege nú nockurstadar skrifa 

fyrir ia edur audruvís. 

 

Þessi gamla stafsetning, þ.e. að rita „Earl, Earn Bearne ... er nú Ãldúnges úrelldt og 

óbrúkande“ (2003:85) að áliti Eggerts. Smith (1965:326-327) ræðir þau framburðar-

atriði sem þarna liggja að baki, sbr. einnig Jón Axel Harðarson 2011.  

 

 

Fiórda regla um E. 

hvørt ee skule nú stad hafa i Islendsku 

vorra daga? 

 

Eggert segir að þessi stafsetning hafi verið notuð í Stjórn og Skáldu (2003:89). Hann 

er tilleiðanlegur að heimila hana, a.m.k. í sumum orðum, og Smith (1965:328) segir 

það í ósamræmi við þá áherslu sem hann leggi á brodda yfir á og fleiri sérhljóðum. 

 

 

Fimta Regla um E. 

Um Eg í stadin fyrer eig, í upphafe og midiu 

sagna, hvar bókstafaz mege. 

 

Þessa reglu ætti að bera saman við Fyrstu reglu um G og Sjöttu reglu um A (Smith 

1965:329). Eggert vill halda hinni fornu stafsetningu -egi- í orðum eins og degi, legi.  
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Siøtta Regla um E. 

hvørt rettara sie ad skrifa e edur ei 

fyrer framan ng edur ө. 

 

Sjá Fjórðu reglu um A og enn fremur kafla 2.6.8 hér að framan. 

 

 

Siøunda Regla um E 

E fyre framan R hvar hafa skuli midt 

edur ýtst í SÃgnum 

 

Sjá umræðu um e og i í bakstöðu í Fyrstu reglu um E. Hér ræður Eggert m.a. frá því 

að menn riti fleirstur og flerstur. 

 

Áttunda regla um E. 

hvar ei skule bókstafa epter Reglu 

 

Þarna er úr vöndu að ráða að mati Eggerts, einkum vegna þesss að samfall ei og ey var 

algjört á hans tíma. Í næstu tveimur reglum fjallar Eggert einnig um þetta mál. Sjá enn 

fremur kafla 2.6.1 og 2.6.4 hér að framan. 

 

Níunda Regla um E. 

hvar Ei skal epter dæmum hafa. 

 

Orð sem Eggert segir að rita skuli með ei í samræmi við fornritin eru m.a. þessi: beit, 

ei, heilsa, kvein, nei o.s.frv. (2003:99). 

 

Tíunda regla um E. 

hvøriar Vísbendingar seu til þess, hvar ey 

mege Bókstafa epter Reglu. 
 

Smith (1965:335) segir að Eggert hafi haft mestan áhuga á því sem brúklegt var í 

þessu sambandi en hann hafi ekki getað sett saman nákvæmt kerfi sem útskýrt gæti öll 

tilbrigði. 

 
Ellefta regla um E. 

hvar ey skal tala og rita ad dæmum 

Islendskum og DÃnskum støduglega  

edur hvikult? 

 

Hér ber Eggert saman fáein orð sem hafa ey í íslensku en ø í dönsku (Smith 1965:335-

336), svo sem Ey ¹e , Eyre ¹re, keyra at ki¹re (2003:101), en snýr sér þó fljótt að 

orðum þar sem hann vill nota ey.  
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4.5.6 F [2003:105-111] 
 

F 
 

Fyrsta regla um F. 

Um lf og rf og hvar helldur skule stafa 

og brúka f enn b. 

 

Þessi regla tengist Fyrstu reglu um B og Fyrstu reglu um M. Sjá einnig kafla 2.6.12 

hér að framan. 

 

Aunnur regla. 

Ft hvar menn eigi að setja, helldur enn pt 

eður vt, og hvørt v se fyre f brúkanda. 

 

 

Þarna kýs Eggert pt „nær allstadar rita efter so mÃrgum dæmum fyrre ritninga“ 

(2003:109) fremur en ft, nema þar sem skyldar orðmyndir hafa f eða hljóðsfegurð segi 

annað. 

 

4.5.7 G [2003:113-115] 

 

G 
 

Fyrsta regla. 

hvørn veg bokstafa skule nær E 

geingur náttúrlega undan edur eptir G. 

 

 

Hér er um endurtekningu á ráðleggingum Annarrar og Fimmtu reglu um E að ræða 

(Smith 1965:341). 

Aunnur regla. 

Um gg og hvar v hafe epter sig. 
 

 

Eggert telur að orðmyndirnar „hin dyggva kona, tryggvar Heitmeyar, snøggver  

Sauder“ (sbr. 2003:113-115) séu til komnar einungis sakir hljóðsfegurðar. 

 

4.5.8 H [2003:115-119] 

H 
 

Fyrsta regla 

Um vellde þessa samhliódanda. 
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Svo er að sjá að Eggert mæli með hinni hefðbundnu hn-, hl-, hr-stafsetningu (sbr. 

Smith 1965:343) en gerir þó undantekningar. 

 

Aunnur regla 

hvørt leyfelegt sie ad brúka h fyre 

k, edur ch fyre ck í voru módurmáli 
 

Þessu hafnar Eggert algjörlega og segir það fordild þegar menn taki upp á því að stafa 

echi, hrechir að þýskri fyrirmynd (2003:117). Þessi stafsetning kemur þó fyrir í 

einstaka handriti frá fornri tíð (sbr. Smith 1965:344-345). 

 

 

Þridia Regla. 

um hn og kn ummskipte 

 

Eggert segir að það sé eldra að skrifa og framflytja kn (sbr. 2003:117-119) en hn, en 

ráðleggingar Eggerts eru þó óljósar (sbr. Smith 1965:345), og hann segir óþarft að 

leggja niður hn-framburðinn. 

 

 

4.5.9 I [2003:119-130] 

 

I 
 

Fyrsta regla Um þessa hliódstafs þyngd og lettleik, og 

einkum hvørt rett se ad teikna i grave 

med ӱ. 

 

 

Eggert virðist aðeins fallast á að þungt a sé táknað með tvöföldun (límingarstaf), fornt 

a megi tákna með tvöföldun í stað þess að nota brodd líkt og í hinum löngu (þungu) 

sérhljóðunum (Smith 1965:346). Eggert segir mikinn rugling hafa skapast með því að 

gefa y upp á bátinn (sbr. 2003:121). Hér á hann við að y hafi fallið saman við i í 

framburði. 

 

Aunnur regla 

hvar setia skule i helldurenn y epter Reglu. 
 

 

Hér eru gefin upp fáein orð sem rita skal með i vegna tengsla við önnur sérhljóð, birta 

: bjartur, firrast : fjær, girnast : ger, firðir : fjörður (2003:119). 
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Þridia Regla 

hvar i skal ad dæmum bókstafa 

 

 

Svo er að sjá að Eggert hafi gefist upp á að finna fleiri reglur (Smith 1965:348) og 

birtir þess í stað langan lista orða sem hann segir að stafsetja beri með i (sbr. Sjöundu 

reglu um Y). Þó eru þar nokkur orð sem ekki eiga þar heima, svo sem dí (dý), glis 

(glys), rír (rýr), þí (þý). 

 

 

Fiórda Regla um i 

Um samhliódanda I hvar brukaz skuli, 

og hvørnig mynda. 

 

 

Hér tekur Eggert aftur upp umræðuna úr formálanum um hálfsérhljóðið j og hvernig 

beri að haga notkun þess. Talsverðar breytingar hafa orðið á notkun þess í aldanna rás 

(Smith 1965:349-351) og stundum var það notað í stað i. 

 

4.5.10 K [2003:130-137] 

 

K 
 

Fyrsta Regla. 

Um K hvar brúka skule, helldur enn C, í  

útlendum og innlendum SÃgnum. 

 

 

Þessa reglu þarf að bera saman við Þriðju reglu um C og Fyrstu reglu um S. Hér lætur 

Eggert lesendum sínum eftir að meta það hvort þau orð í íslensku sem upprunalega 

höfðu c skuli stafsetja með k (Smith 1965:351-352). Hann tekur saman lista um fáein 

slík orð og segir: „k skal vera hvar c hefur ¹ndverdlega vered i Ãllum þeim ad-

komnum Ordum sem alkunnug eru ordenn Alþýdu“ (2003:133).  

 
 

Aunnur Regla. 

hvar bókstafa skule kt, helldurenn gt og ks 

helldur enn gs, ellegar x. 

 

 

Þarna mælir Eggert með nútímalegri stafsetningu og segir að í eftirfarandi orðum 

skuli ekki rita gt: spekt, auðmýkt, lakt, frekt; og ekki gs í taks, leiks (2003:135). 
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4.5.11 L [2003:137-141] 

 

L 
 

Fyrsta regla. 

hvar hafa skule eitt l. helldurenn ll, fyre 

framan dt, edur adra Stafe. 
 

Ekki er vitað með vissu hvort l hafi verið hálflangt á undan rödduðu b, d og g í 

framburði 18. aldar manna. Eggert velur stafsetningu sína eftir stafsetningu skyldra 

orða þar sem l eða ll fer ekki á undan d eða t (sbr. Smith 1965:354). Eftir fylgir listi 

um orð sem Eggert telur rétt að skrifa með einu l-i, svo sem mold, hvíld, bældur, held, 

hold (2003:139). 

 

Aunnur Regla 

hvar ll skule rita helldur enn l. 

 

Sjá Fyrstu reglu um L. Eggert fer hér gegn nútímastafsetningu í orðunum alldur, 

elldri, forelldrar og fylgdi því sem hann taldi trúverðuga stafsetningu handritanna 

fornu (Smith 1965:355). 

4.5.12 M [2003:137-149] 

 

M 
 

Fyrsta Regla 

Vid hvør Raddartøl edur samhliódendur m  

blandaz kunne 

 

Eggert telur skynsamlegt að setja m fyrir f í orðinu helmingur en þó er hann ekki 

afdráttarlaus um stafsetningu ýmissa orða, svo sem safna : samna, namn : nafn o.fl. 

(Smith 1965:356-357, sbr. 2003:143). 

 

Aunnur regla um M 

Einfalt m hvar brúka skule, og sier i lage um 

Endíngar edur Samstaufur sem lúkaz 

med um. 

 

 

„Eitt m finale skal hafa i Ãllum terminationibus og verborum, þó Menn nú plage ad 

rita þar tv¹falldt, edur m med Strike yfer“ (2003:145). Í forsetningunni um vill Eggert 

hafa eitt m. 
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Þridia Regla 

Umm Ãnur [svo] M finalia hvar tvøfalldaz 

skule edur eige. 

 

 

Sbr. einnig Aðra reglu um M. Eggert er að mestu sammála nútímastafsetningun um m 

eða mm í bakstöðu orða. Hann skrifar kem, kom, nem, nam, glym, ym, en dymm (sem 

hann ritar svo, af dymmur), fimm o.s.frv. (sbr. 2003:146). 

 
 

Fiórda Regla um M. 

Um endíng fyrstu margtíla personu í 

lídanar forme 
 

 

Þessi regla fjallar um m í miðmyndarsögnum, sjá kafla 2.4. 

 

 

4.5.13 N [2003:149-169] 

 

N 
 

Fyrsta Regla 

Um þad hvar einfaldt n skule brúka 

einkum í Sagna endíngum. 

 

Hér er lagt til að eitt n sé ritað í bakstöðu „Kvennkendra Nafna“, hún (kk. hann), hin 

(kk. hinn) (sbr. 2003:151). Hins vegar hefur Eggert rangt fyrir sér í umfjöllun sinni 

um einkvæð kvenkynsnafnorð, sem hann segir að öll skuli stafast með einu n-i (Smith 

1965:360). 

 
 

Aunnur Regla 

hvar nn eige ad vera í sagna endíngum 

 

Karlkynsnafnorð skulu hafa nn í endingum. Ritari 2003 fylgir þessari ráðleggingu  

ekki til fullnustu en það gerir hins vegar sá sem skráði JS 59 (Smith 1965:360). 

 
 

Þridia Regla 

Er þad rett ad skrifa allstadar og frambera 

rn, hvad nú lærder og olærder so alment giøra? 
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„Nei, og eg veit ei hv¹rnenn su baugulega Bókstafan er innkominn“ (2003:155). Þessi 

stafsetning tíðkaðist á dögum Eggerts, þ.e. eirn fyrir einn o.s.frv. 

 

Fiorda regla 

hvørt brúka skule eitt n ellegar tvø fyre 

frama[n] d, i naufnum, hluttekníngum 

og Ordum og eins fyre framan T. 

 

 

Þessa reglu má bera saman við Fyrstu og Aðra reglu um L. 

 

 

Fimta Regla um N. 

hvørsu nn og nd í nockrum stÃdum um- 

víxliz náttúrlega med d. 

 

Smith (1965:363) telur að á tímum Eggerts hafi framburður nd og nnd (og nt og nnt) 

verið hinn sami. Regla Eggerts er þessi: „I aullum þeim Saugnum og helst verbis sem 

koma af edur i frændseme voru vid nn, þar skal sídar nnd og nnt stafsetia“ 

(2003:157) 

 

Si¹tta Regla 

Mun leyfelegt n í midiu Sagnar og einkum 

endíngar-n. (N finale) einfallt edur tv¹fallt 

undann ad fella. 

 

 

Þessu játar Eggert og vísar hér til hljóðsfegurðar. Hann segir hana eiga við í orðum 

eins og elskulegur í stað elskanlegur, gjarna í stað gjarnan og jafna í stað jafnan. 

 

 

4.5.14 O [2003:169-179] 

 

O 
 

Fyrsta regla 

Um mynd þessa Raddarstafs. 

 

Þessi regla er í framhaldi af umræðu Eggerts í Tölu Stuttri, sbr. einnig Fyrstu reglu um 

A, Fyrstu reglu um I og Aðra reglu um U. 
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Aunnur Regla 

Um þad ad O ymislega umskiptiz bæde 

  m ð   og ío med á edur ª  . 

 

Svo er að sjá sem Eggert reyni hér að lýsa framburðinum [au] fyrir á (sbr. Smith 

1965:369-370). 

 

Þridia regla um O. 

Um girdlad edur bundid O (O virgutum) edur 

ø hvers edlis se og hvar brúka skule. 

 

 

Nauðsynlegt er að bera þessa reglu saman við ýmsar aðrar reglur, Áttundu, Tíundu og 

Elleftu reglu um A, en í Áttundu reglu um A er yfirlit um það hvernig Eggert vill rita 

ö-hljóðið. Meginatriðið er (sbr. Smith 1965:370) að ø er eitt af þeim táknum sem 

Eggert notar um hið forna ǫ. Eggert kýs að rita ø í settri skrift eða hástafaskrift en ¹ 

eða ö í fljótaskrift (2003:173-175). 

 

Fiorda Regla um O. 

hvørt er leyfilegt ad stafa oi edur øi,  

í stadinn fyrer Ã? 
 

 

Smith (1965:372) telur þessa reglu betur eiga heima undir Áttundu reglu um A, og að 

Eggert mæli þarna með stafsetningu flestra fornra handrita, en gæti sín ekki á því að 

mistök ritara kunni að eiga þátt í umræddri ritun. 

 

 

4.5.15 P [2003:179-183] 

 

P 
 

Fyrsta Regla 

hvar rita skule pt helldurenn ft, og ps 

 helldur enn fs. 

 

Þetta ræðir Eggert einnig í Annarri reglu um F. Hann segir sjálfsagt að öll þau orð 

hafi pt sem komin eru af p og er það í samræmi við nútímastafsetningu, sbr. „keypte 

af kÃpe“, „skipte af skipa“.  
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Aunnur Regla  

hvørt sú útlendska Stafasetning um p, 

so sem ph, ps, pt eige ad nytaz í voru 

mále. 

 

 

Eggert ræðir víða í reglum sínum um stafsetningu orða af erlendum uppruna og hefur 

þá yfirleitt verið hliðhollur upprunalegu stafsetningunni. Í þessari reglu snýr hann við 

blaðinu og segir að „í þeim Ordum sem hiá Almúga eru í daglegu tale, þá er best þau 

ritiz á Islendsku“ (2003:181). 

 

 

4.5.16 Q [2003:183-185] 

 

Q 
 

hvert  eda hvar hafa skule. 

 

Q var stundum sett á undan v (eða u) að fornu og mun þar hafa gætt latneskra áhrifa 

(Smith 1965:375). Eggert er hér á báðum áttum og segir: „... hv¹rigur Mátenn [qv eða 

kv] gi¹rer nockra Hindran eda Villu í vorum rettritum“ (2003:185). 

 

 

 

4.5.17 R [2003:185-201] 

 

R 
 

Fyrsta Regla 

Um høfudstafen edur rr hvar hellst  

hafa skule. 
 

Eggert segir að flestir séu sammála um hvar r skuli tvöfalda (2003:185-186). Staf-

setning hans fer nærri nútímastafsetningu, hann vill rita þurr, þurrari, skær, skærri, 

verr, fyrr o.s.frv. 

 

 

×nnur Regla 

Um rs sem ymist og optast stafaz og talaz 

ss, hvornveg rita skule og frambera. 
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Eggert leggur áherslu á hljóðsfegurð í þessari reglu. Hann virðist eiga í vandræðum 

með að greina að r í rótaratkvæði og r í beygingarendingu og hélt að Týrs hefði orðið 

Týs sakir hljóðsfegurðar (Smith 1965:378). 

 

 

 

Þridia Regla 

um rsk hvert svo talaz skule. 
 

 

Yfirleitt er r-ið í klösunum rsk eða rst ekki borið fram í nútímaíslensku. Eggert vill 

halda hinni upprunalegu stafsetningu en þó sé mönnum óhætt að sleppa r í framburði 

sakir hljóðsfegurðar. Hann nefnir orð eins og horskur, karskur, þorskur, þýðverskur 

(2003:191). 

 

 

Fiórda Regla um r 

Um rst hvar stafa skule og hvar st. 
 

 

Eggert mælir bæði með upprunalegri stafsetningu og því að menn gæti hljóðsfegurðar 

og „frambere iafnan st“ (2003:193). Hann nefnir ýmis orð: hlýjastur, dýrastur, 

skárstur. 

 

 

Fimta regla um R 

Um þær stuttu enda samstÃfur sagna og  

einkum nafna og orda hvad nú Islendíngar 

halda skule. 

 

 

Hér eru til umræðu ýmsar beygingarendingar sagna og nafnorða, einkum meintur 

skortur á r-i í 1.p. et. í sagnorðum, sbr. eg hefir. Sjá nánar í grein hér 2.5 að framan. 

 

 

4.5.18 S [2003:203-207] 

 

S 
 

Fyrsta Regla. 

Er  l    legt að rita sc í voru mále? 

ɔ. módurmále? 
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Þessa reglu þarf að bera saman við Fyrstu og Þriðju reglu um C, Fyrstu reglu um K og 

Regluna um Z (Smith 1965:384). Annars svarar Eggert spurningunni (í titlinum) 

neitandi, jafnvel þó að það hafi tíðkast til forna að rita scal, sculum, scyte, ósca, ascur 

(2003:203). Hann afneitar einnig sch-stafsetningu að þýskri fyrirmynd. 

 

Aunnur Regla 

hvar st eige helst heima í endíngum  

Islendskra Sagna. 

 
 
Eggert hafnar því að rita st í endingum miðmyndarsagna og heldur þar fast við z. 

Ritari 2003 ratar þó ekki alltaf á þá stafsetningu (sbr. Smith 1965:386). Sjá einnig 

kafla 2.4 hér að framan. 

4.5.19 T [2003:207-213] 

 

T 
 

Fyrsta Regla. 

Um enda samstÃfu et og it nafna  

og orda. 

 

Í þessari reglu er fjallað um svipað efni og í Þriðju reglu um D, þ.e. einkum lýs-

ingarháttarendingar. 

 
Aunnur Regla 

Um dt og tt í enda-sam-staufum. 
 

Þetta atriði segir Eggert að rugli marga Íslendinga í ríminu, svo sem í orðunum kaldur 

: kaldt, geldur : geldt og mildur : mildt, enda hafi stafsetningin á þessu sviði einnig 

verið á reiki í gömlum handritum. Sjá einnig Aðra reglu um D. 

4.5.20 U og V [2003:213-229] 

 

U og V 
 

Fyrsta Regla 

Um mynd og mátt þessa stafs. 
 

 

Lengi vel var notkun stafanna u og v óregluleg í íslensku, en smám saman skapaðist 

sú venja að nota v í framstöðu og u í innstöðu á milli samhljóða. Eggert ræðir þessi 

mál í Tölu Stuttri. 
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Aunnur Regla 

lett og hÃfugt u, hvørnveg ad táknaz 

kunne og eige. 

 

 

Eggert amast við því að menn riti w (sem er ekki annað en uu eða vv) í stað ú og kallar 

þetta spánnýja uppfinningu prentara, sem riti sumir mwr (múr) skwte (skúti) og 

wrræde (úrræði) (2003:215). Þessa ritun hefur hann þó séð í skrifum Jóns Ólafssonar 

úr Grunnavík. 

 

 

Þridia Regla. 

Um skyldugleik u vid y og 

einkanlega við Ã 
 

 

Í skýringum við Áttundu reglu um A var birt yfirlit um notkun Eggerts á au sem 

komið er af fornu au og ö sem komið er af ǫ. 

 

 

Fiorda Regla um U. 

Um þann skiptíng u nær hann verdur ad 

Samhliódanda, hvørn veg myndaz skule. 

 

 

Það mun ekki vera rétt sem Eggert fullyrðir, að táknið w hafi aldrei verið notað í 

fornum handritum, en það var þó fremur sjaldséð þar (Smith 1965:393).  

 

 

Fimta Regla 

hvad halda skule um v, hv¹riu innskotid er í 

midiar Sagner 

 

 

Eggert heldur því fram að v hafi getað þróast af beygingarmyndum orða sem enduðu á 

r (í nf.et.), svo sem hávi af hár, mávar af már. Þetta er á misskilningi byggt.  

 

 

Si¹tta Regla um U 

Er leyfelegt epter dæmum v á brÃt ad taca, 

hvar þad á með rettu heima? 
 

 

Hér sem annars staðar mælir Eggert með því að menn haldi hinni upprunalegu staf-

setningu og svarar því spurningunni neitandi. 
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Siøunda Regla 

hv¹rt er skrifande y fyrer u hvar af 

mÃrgum tídkaz eda þar sem fornmenn brúkudu 

 

 

Hér mælir Eggert með að hafa u í stað i í viðskeytum lýsingarorða eins og „gøfigur, 

øfligur, máttigur“, sem réttara sé að rita „gøfugur“ o.s.frv. í samræmi við almenna 

venju. 

 

 

4.5.21 X [2003:229-231] 

 

X 
 

hvørt ellegar hvar þenna Staf brúka skule? 

 

 

Eggert segir að höfundur FMR (þ.e. Ólafur hvítaskáld að hann taldi) hafni þessum 

staf, en segir svo sjálfur: „Mier synez einge Þaurf til vera þann staf útlægann ad gi¹ra 

hiedanaf, þar hann hefur iafnann fylgt vorre túngu eins og Ãdrum skylldum túngum 

og vandalÃsum í Evropa“ (2003:229-230). Hann nefnir m.a. orðin ax, öxl, buxa, fox, 

lax, sax og vax. 

 

 

4.5.22 Y [2003:231-253] 

 

Y 
 

Fyrsta Regla 

Um Fígúru þessa raddarstafs og myndan hans 

lettleika edur þyngdar 

 

 

Um y og þær ráðleggingar sem Eggert gefur um stafinn og hljóðið vísast til um-

fjöllunar í kafla 2.6.4. 

 

Aunnur Regla 

Um ætt og Uppruna, ForlÃg, mátt og Edle, 

þessa raddarstafs 
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Þridia Regla um y. 

Framflutníng y hvílík vera skule. 
 

 

Fiorda Regla. 

í hvørium stÃdum y skule vera epter 

reglu. 

 

 

Fimta Regla um y 

hvørsu þad ve og vi umbreytiz í y og yi 

 

 

Siøtta Regla 

Y hvar setia skule epter reglum  

danskrar túngu 
 

 

Siøunda Regla 

hv     s  l s      epter einum saman 

Íslendskum dæmum. 

 

4.5.23 Z [2003:253-265] 

 

Z 
 

Um þad hvar þesse tv¹fallde Stafur fordum 

brukaz hafi og hvørt eda hvar nú  

brúkaz mege 

 

Í fornu máli stóð z fyrir [ts]. Á 16. öld varð hún að [s] (eða [s:] á milli sérhljóða) og 

missti þar með sjálfstætt gildi sitt. Eggert leggur hins vegar til að z verði áfram notuð í 

ritun miðmyndarsagna. 

 

4.5.24 Ð [2003:265-271] 

 

Ð [Þ] 
 

Fyrsta Regla 

hvar Þ eige ad skrifa 
 

 

Í elstu íslensku handritum var aðeins að finna táknið þ en ekki ð. Á 13. öld var ð tekið 

upp að norskri fyrirmynd og varð reglan sú að þ var notað í framstöðu en ð í inn- eða 

bakstöðu. Seinna féll ð brott og var d þá jafnframt notað til að tákna ð-hljóðið. Eggert 

telur enga ástæðu til að taka ð upp að nýju (sbr. 2003:267). 
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Aunnur Regla. 

Er leyfelegt ad brúka th í upphafe Islendskra  

sagna hvar annars er þ skrifad? 
 

Eggert kallar það fordild að menn vilji skrifa sig „Thorarin, Thorgrim, Thorstein“ 

(2003:269). Þá þykir honum heldur til lýta að stundum verði að grípa til th í stað þ við 

prentun bóka erlendis. 

 

 

4.5.25 Æ o  Œ [2003:271-281] 

 

Æ og Œ 
 

Fyrsta Regla 

Um Samsleingíng og retta sundurgrein  

þessara tveggia límínga 
 

Um 1250 féll hið forna Ï saman við æ, sem var langt, opið e-hljóð. Eggert virðist 

gera ráð fyrir því að Íslendingar hafi glatað hinu forna Ï vegna þess að þeir gátu ekki 

komið sér saman um ritun þess (Smith 1965:415). 

 

 

Aunnur Regla 

Um þungt Ì og lett helst í Fyrndenne. 

 

Smith (1965:416) bendir á ýmislegan misskilning eða ónákvæmni Eggerts í umræðu 

hans um þessa reglu. M.a. vísi hann til hins forna langa æ-s þegar hann heldur sig vera 

að ræða um stutt æ (þ.e. ę). Þá séu skoðanir hans á uppruna [ai]-framburðarins var-

hugaverðar. 

 

 

Þridia Regla 

hvar æ skule nú skrifaz heldur enn œ í 

Íslendsku mále 
 

 

Eggert sættir sig við að „framburdur æ og Ï verde ei lagfærdur hiedann af“ 

(2003:277) en vill þó halda þessum mun í stafsetningunni. Smith (1965:418) telur 

samanburð Eggerts við samsvarandi orð í dönsku yfirleitt mjög nákvæman. 
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Fiorda Regla um Œ. 

hv   œ s  l   ú v    h l    v       æ 

í íslendsku letre. 

 

Svo óheppilega vill til að þótt Eggert ræði hér um endurreisn hins forna œ hefur ritari 

2003 fylgt þessum fyrirmælum slælega og ritar æ í mörgum þessara orða (Smith 

1965:419-420). Í skýringum við þessa reglu leggur Eggert til að œ skuli ritað í 

orðmyndum eins og bœn (af bón), dœtur (af dóttir) og fœtur (af fótur) (2003:279). 

 
4.6 Viðbætir [2003:283-305] 
 

Vid-bæter 

 
 

Nocrar alþydlegar Reglur um Letra 

grein og sundurtekníngar (Distinctiones 

& divisiones) um bÃnd og titla, fliótaskrift 

og ymisleg Ordskrípe 

 

Fyrsta Regla 

Um høfudstafe og smástafe, hvørier 

um sig vera skule 

 

Aunnur Alþiódleg Regla. 

Um sundurtekníng edur samteingíng lína 

Orda og adqvæda 

  

Þridia Alþýdu Regla 

hvørn veg ræduna skal adgreina med 

Strikum og Stíngum epter Sid og 

Reglu latinu manna. 

 

Fiórda alþydleg Regla 

hvørnveg ræduna skal adgreina med  

Stýngum einum epter Norrænum og  

Islendskum hætte hvør nú er aflagdur. 
 

Fimta Alþydu Regla 

Um bÃnd og titla sem brukaz hafa, og enn 

brúkaz med rettu í Islendsku. 

 

Si¹tta Alþydu Regla 

Um fljótaskrift hennar Stafe, bÃnd 

og Titla 

 

Si¹unda Alþydleg Regla 

Um Íslendsk ordskrípe ellegar BÃgumæle 
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5 Áhrif og arfleifð Eggerts Ólafssonar  
 

Þótt langflestir efnislegir munir Eggerts Ólafssonar, og þar með talin „mørg og siald-

fengen Manuúc. og Fornalldar BÏkr“ (sjá Björn Halldórsson 1784:11), hafi lent á 

botni Breiðafjarðar vordaginn örlagaríka 1768, mun þó kannski enn hægt að sjá merki 

um athafnir hans á landinu sjálfu. Guðmundur G. Bárðarson (Lögrjetta 1917, 54:200) 

segir frá því að kunningi hans, sem þekkti til á Hofsstöðum, hafi skýrt honum frá því 

að þegar hann var ungur drengur (um 1890) hafi enn staðið þar mikil tóft að stofu sem 

Eggert hafði látið reisa sér og konu sinni til íbúðar. Þessar rústir voru kallaðar 

„Eggerts-tóttir“ (VÞG 1926: 396). Afkomendur átti Eggert enga og því felst arfleifð 

hans öll í þeim andlegu verðmætum sem hann náði að skapa. En þar er reyndar af 

furðu mörgu að taka, því að þótt ævi hans yrði ekki löng kom hann óvenju miklu í 

verk.  

Í kafla 5.1 verður fjallað almennt um áhrif Eggerts á íslenska réttritun enda 

hafa skáldskapnum áður verið gerð skil stuttlega (sjá 3. kafla) og merkilegar rann-

sóknir hans í náttúru- og landafræði Íslands liggja að miklu leyti utan sviðs þessarar 

ritgerðar, en þó ekki með öllu, svo sem sjá mátti í 2. kafla. Í kafla 5.2 verður síðan 

greint frá því hvernig stafsetningartillögum Eggerts Ólafssonar reiddi af hjá þeim sem 

stóðu fyrir bókaútgáfu og prentun á Íslandi seint á 18. öld og í upphafi hinnar 19., þ.e. 

í Hrappseyjarprentsmiðju meðan hún var rekin, og síðar hjá Lærdómslistafélaginu.  

 

 

5.1 Áhrif Réttritabókar á íslenska stafsetningu 
 

Smith (1969:235-236) nefnir nokkrar tillögur Eggerts um réttritun sem ekki voru 

fastmótaðar á hans tíma en hafa verið teknar upp í nútímastafsetningu. Þessar eru 

helstar: 

 
Hann vill taka upp brodda til að tákna breið sérhljóð: á, í, ó, ú og ý (þ.e 

löng hljóð að fornu, sjá m.a. Tölu Stutta í 2003 og kafla 2.6 hér að framan). 

Skv. Fjórðu reglu um A og Sjöttu reglu um E vill hann stafsetja ang, eng 

þrátt fyrir tvíhljóðsframburð sérhljóðanna (sjá nánar í kafla 2.6.8 hér að 

framan). 

Í Fjórðu reglu um M hafnar hann algjörlega endingunni -unst í 1.p. ft. í 

miðmyndarsögnum og endurvekur m í stað n og mælir með -umst (sjá 

einnig 2.4 hér að framan). 
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Í Annarri, Þriðju og Fjórðu reglu um R mælir hann með því að rita r með -

s, -st- eða -sk, jafnvel þótt framburður segi annað, svo sem í orðunum vers, 

þorskur, þyrstur, en í Þriðju reglu um R (2003:277) segir hann: „Um r fyre 

framan sk er vel ad þad framberiz ei til ad giæta hliódsfegurdar, enn í rite 

skyllde þad standa, hvar hellst sem vera á ...“. 

 

Eftir miklar rannsóknir á réttritunarreglum Eggerts Ólafssonar kvað Smith (sjá 

1969:242) upp þann dóm að þrátt fyrir að ýmis atriði sem Eggert mælti með hafi verið 

tekin upp í íslenska réttritun eftir hans daga Ð og sumt af því sé reyndar notað enn Ð þá 

hafi hann samt sem áður misskilið margt og lagt helst til þunga áherslu á endurnýjun 

forns ritháttar. Af þeirri ástæðu hafi reglur hans tæpast hentað sem grundvöllur að 

rökréttri og mótsagnalausri réttritun. Engum blöðum er þó um það að fletta að Eggert 

varð einna fyrstur manna til að hvetja til þess og benda á með afdráttarlausum hætti, 

að unnt væri í íslenskri stafsetningu að taka mið af þeim fyrirmyndum sem birtust í 

hinum fornu handritunum þar sem ritháttur þeirra gæti bent til uppruna ýmissa 

orðmynda. Það var ekki sök Eggerts að orðsifjafræði og málvísindi voru jafn skammt 

á veg komin og raunin var á 18. öld.  

 

 

5.2 Hrappseyjarprentsmiðja og Lærdómslistafélagið 
 
Þeir sem um hafa fjallað eru sammála um að stafsetningarreglur Eggerts Ólafssonar 

hafi haft nokkur áhrif á samtímamenn hans og þó miklu fremur þá sem réðu fyrir 

bókaútgáfu á Íslandi fram yfir aldamótin 1800. Prentsmiðja var rekin í Hrappsey á 

Breiðafirði árin 1773-1794. Stofnandi hennar var Ólafur Ólafsson Olavius. Hann rak 

hana þó ekki nema í eitt ár og seldi hana þá Boga Benediktssyni, sem átti hana lengst 

af einn. Hins vegar stýrði Magnús Ketilsson sýslumaður útgáfu flestra bóka prent-

smiðjunnar. Þeir Magnús og Olavius máttu heita tryggir stuðningsmenn Eggerts í 

stafsetningarmálum (sbr. Jón Helgason 1928:74). 

Olavius útvegaði prentsmiðjunni letur með brodduðum sérhljóðum (Jón 

Helgason 1928:64) og tryggði þar með framgang reglna Eggerts hvað þá snertir. Hins 

vegar var engin samfella í réttritun þeirra bóka sem komu frá prentsmiðjunni og því 

fór fjarri að ráðleggingum Eggerts væri þar fylgt í blindni. Jón Helgason (1928:63-74, 

sbr. Smith 1982:196) sýndi fram á að samræmi skorti milli Hrappseyjarbókanna 
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innbyrðis og að þar hafi verið gerðar ýmsar hikandi stafsetningartilraunir en að hug-

myndum Eggerts hafi ekki verið hrundið þar í framkvæmd í heilu lagi.  

Seinna, þegar Magnús Ketilsson var hættur störfum við prentsmiðjuna, sótti í 

sama gamla Hóla-farið á ný en þá kom Lærdómslistafélagið til bjargar og tók staf-

setningu Eggerts og Olaviusar upp í meginatriðum. „Þessari stafsetningu fylgdi 

Magnús Stephensen síðar í ritum sínum og útgáfuverkum, og var þetta mikil framför 

frá stafsetningarklúðri því, er altítt var í Hólabókum fyrrum, þótt margt stæði enn 

mjög til bóta“ (Þorkell Jóhannesson 1950:423). 

 Smith (1982:202) segir að Magnús Ketilsson hafi verið fyrsti maðurinn sem 

tók mið af réttritunarreglum Eggerts Ólafssonar. Hann hélt þeim á lífi og mælti með 

þeim uns hann lét af störfum við Hrappseyjarprentsmiðju. Árið 1791 tók Lærdóms-

listafélagið við prentsmiðjunni og var prentverkið flutt að Leirárgörðum. Þar stýrði 

Magnús Stephensen því og mælti með því að farið væri eftir reglum Eggerts. Magnús 

Ketilsson var því mikilvægur hlekkur í þessari þróun og hann kom reglum Eggerts 

áleiðis til annarra manna með nýjar hugmyndir og aukinn athafnakraft. Rasmus Rask 

viðurkenndi framlag Eggerts og Smith (sbr. 1982:202-203) lítur svo á Íslenzkar 

rjettritunarreglur Halldórs Kr. Friðrikssonar (frá árinu 1859) séu rökrétt framhald 

þeirrar þróunar sem frumkvöðullinn Eggert kom af stað. 

Olavius var tryggur aðdáandi Eggerts og gekk þó mun lengra en hann í 

fyrningu lausamáls. Hann gaf út kennslubók í stærðfræði árið 1780 sem varð fræg að 

endemum fyrir fornmálsstælingar (sjá Kjartan G. Ottósson 1990:37-38). Olavius 

notaði litla stafi í nafnorðum í Hrappseyjarbókunum og var þeim sið framfylgt fyrstu 

tíu ár prentsmiðjunnar (sbr. Jón Helgason 1928:65), en Eggert hafði gagnrýnt þann sið 

18. aldar manna að nota hvarvetna stóra stafi og ekki einungis á eftir punkti. Hann 

kvartar yfir þessu í Fyrstu alþýðlegu reglu Viðbætis (2003:285) og segir þar: „Nú hafa 

Menn og sier í lage Prentarar af nyrre Fordyld uppteked majusculas í upphafe allra 

undirstÃdulegra Nafna, enn þad er bæde rángt og onÃdsynlegt, nema máske til lítels 

Ábata þeim Skrifurum edur prenturum sem fyre Kaup pappírinn ódrygia vilia.“ Það 

þarf ekki mikla glöggskyggni til að sjá að í þessari málsgrein stangast margfaldlega á 

fyrirmæli Eggerts og framkvæmd ritarans.  

Smith (1982:195-204) kannaði áhrif Eggerts Ólafssonar á Magnús Ketilsson 

og stafsetningu þeirra rita Hrappseyjarprentsmiðju sem hann annaðist. Smith segir 

(1982:197-198) að við nákvæman samanburð Réttritabókar Eggerts og Grammatica 

Islandica Magnúsar komi í ljós að hjá Magnúsi er víða einfaldlega um latneska um-
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orðun á texta Eggerts að ræða. Hann noti yfirleitt sömu dæmi og Eggert en bæti við 

skýringum á latínu þar sem hann telji þörf á þeim. Þótt þessi skyldleiki rita þeirra sé 

augljós sér þess ekki alltaf stað í stafsetningu Hrappseyjarbóka. Magnús mun hafa 

notað eitthvert af þeim tuttugu og tveimur eða þremur handritum Ágrips sem varðveist 

hafa.  

Magnúsi og Eggert ber ýmist saman um stafsetningu eða þá greinir á. Þessi eru 

helstu atriðin (1982:199-201): Magnús vildi, líkt og Eggert, rita z í miðmyndar-

endingum sagna en st í efsta stigi lýsingarorða. Magnús tekur einnig undir þær hömlur 

sem Eggert vill setja við stórum stöfum í nafnorðum. Hins vegar verður hvergi séð að 

hann fylgi ráðleggingum Eggerts um að setja punkta yfir granna sérhljóða (þ.e stutt 

hljóð til forna), en það hvíldi á misskilningi Eggerts á orðum höfundar FMR um 

nefjun (sjá að framan í 2. kafla).  

Þá taldi Magnús að tilraun Eggerts til að endurvekja hið gamla Ï eftir uppruna 

væri dauðadæmd. Magnús vildi nota -r í endingum sagnorða 1.p. et. (sjá kafla 2.5) og 

gekk jafnvel enn lengra en Eggert í þessum efnum. (1982:200). Hann lagði til að 

menn rituðu -r í sögnum eins og eg nemr. Hins vegar er svo að sjá að í 

Hrappseyjarbókum sé notkunin svipuð þeirri sem Eggert ráðlagði, þ.e. til að koma í 

veg fyrir „gapanda“ (sbr. 2003:199 og kafla 2.5 að framan).  

Einnig ber á því í þeim bókum, sem Magnús hafði umsjón með, að stundum er 

sett -r þar sem upprunalega var -ur, svo sem sögr í ft. í stað sögur (af et. saga), sem 

ekki var í fornmáli. Hvorugur þeirra hafði áhuga á að endurvekja stafinn ð, það verk 

beið annarra. Ekki greindi þá á um notkun stafsins þ en í Grammatica Islandica er að 

finna lýsingu Magnúsar á myndun þ-hljóðsins (Smith 1982:201-202). 

Loks má nefna orð eldklerksins Jóns Steingrímssonar (sjá Jóhannes B. Sig-

tryggsson 2011, Viðauka:153), en hann segir: „Hálfa kvæðabók Eggerts sáluga 

Ólafssonar skrifaði eg upp og gaf Jórunni dóttur minni. En hans skrifkonstarbók gaf 

eg síra Markúsi mínum ...“ Hér getur naumast verið um annað rit að ræða en 

Réttritabók Eggerts eða Ágrip hennar. Samanburður á helstu fyrirmælum eða 

ráðleggingum Eggerts og texta Jóns Steingrímssonar í Ævisögu hans leiðir þó í ljós að 

hann hefur hvergi farið eftir reglum Eggerts við ritun hennar. „Engin skýr merki eru 

um það í [Ævisögu Jóns Steingrímssonar] að málhreinsunar- eða málfyrningarstefna 

hafi haft áhrif þar á hljóðsögu né beygingu“ (sjá Jóhannes B. Sigtryggsson 2011:267). 
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6 Lokaorð 
 

Jón Helgason (1931:42) fór eftirfarandi orðum um stöðu íslenskrar tungu á síðari 

hluta 18. aldar: 

 
Å den ena sidan har man det starkaste daniserada språk som någon gång 

skrivits af islänningar. Å den andra sidan ett språk som imiterar gammalt 

och föräldrat skrivsätt och uttryckssätt i än högre grad än man tidligare 

eller senare känner exempel på. 

 

Þarna vísar Jón til þess að Eggert Ólafsson og ýmsir aðrir brugðust hart við hinum 

miklu dönsku áhrifum á tunguna og settu fram andstæðu hins dönskuskotna máls með 

því að kynna fornmálið fyrir samlöndum sínum og benda þeim á hinn göfuga uppruna 

íslenskrar tungu. Eggert ætlaðist þó aldrei til þess að gullaldarmálið yrði endurvakið, 

lögtekið og í heiðri haldið að viðlagðri refsingu, það hefði verið óvinnandi vegur. 

Hins vegar vildi hann benda landsmönnum á að þeir áttu sér mikinn fjársjóð sem þeir 

gátu leitað til, því að ekki einvörðungu hafði saga þjóðarinnar varðveist í fornritunum 

heldur ekki síður þróun og saga málsins sjálfs. Það varð raunar verkefni seinni tíma 

manna að greiða úr ýmsum þeim flækjum sem Eggert lenti í við túlkun þess. 

Ævistarf  Eggerts var margþætt en það sem hér hefur verið kannað sneri að 

þeim áhrifum sem hann hafði á þróun íslenskrar tungu. Hann var landsfrægur maður 

og líklegur til meiri afreka þegar hann lést sviplega. Þótt Eggert hafi ef til vill ekki 

haft mikil áhrif á 18. öld fór vegur hans vaxandi á 19. öld, ekki síst með þeirri 

endurnýjun og hreinsun tungumálsins sem þá átti sér stað og hann var einn helsti 

upphafsmaður að. Þá rættust loksins draumar hans um nýja tungu og nýtt land. 
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