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Ágrip 

Í ritgerð þessari er leitast við að athuga rannsókn Rasmusar Christians Rasks á íslenskri 

tungu frá árinu 1811. Fyrst er kynning á höfundi verksins, saga hans rakin og farið yfir 

hans helsta framlag til málvísindanna. Loks er rýnt í tvö málfræðirit frá mismunandi 

tímabilum, til samanburðar við rannsókn Rasks, annars vegar málfræði Jóns 

Magnússonar, Grammatica Islandica – Íslenzk málfræði og hins vegar Íslenzka 

málmyndalýsingu Halldórs Kr. Friðrikssonar.  
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Inngangur 

Hér verður farið yfir rannsókn Rasmusar Christians Rasks á íslenskri tungu sem ber 

heitið Kortfattet vejledning til det gamle islandske eller gamle nordiske sprog.  Ætlunin 

er að gera grein fyrir rannsókninni og bera hana saman við tvö sambærileg málfræðirit. 

Stuðst verður annars vegar við rit Jóns Magnússonar, Grammatica Islandica – Íslenzk 

málfræði, gefna út af Jóni Axel Harðarsyni með inngangi og þýðingu. Upprunalega ritið 

er frá árunum 1737 – 38. Hins vegar er stuðst við Íslenzka málmyndalýsingu og 

skýringu Halldórs Kr. Friðrikssonar frá árinu 1861. Sérstök áhersla er lögð á að athuga 

hvernig nafnorðabeygingu og sagnorðabeygingu er lýst. Fyrst verður stuttlega gerð 

grein fyrir því hvaða mann Rasmus hafði að geyma, sögu hans og sambandi við Ísland. 

Þar á eftir gerð grein fyrir rannsókn hans á íslenskri tungu og loks samanburður við 

málfræðiritin tvö, frá tveimur tímabilum og er annað eldra en verk Rasmusar en hitt 

yngra. Hvernig var málfræðirit Rasmusar Christians Rasks uppbyggt og hvernig var það 

í samanburði við önnur rit?  

 

Kynning – ævistarf          

Rasmus Christian Rask fæddist þann 22.nóvember árið 1787 í litlu þorpi á Fjóni Í 

Danmörku, sem heitir Brændekilde og er tæplega 10 km suðvestur frá Óðinsvéum. 

Hann var kominn af bændaættum. Hann var afburðasnjall málvísindamaður og 

málfræðingur. Hans aðaláhugamál voru tungumál og lærði hann upp á eigin spýtur alls 

55 tungumál. Rask lagði grunn að nýrri rannsóknargrein innan málfræðinnar, 

samanburðarfræði (den sammenlignende sprogvidenskab). Iðni hans og gríðarleg 

þekking varð til þess að nafn hans komst á spjöldin í tungumála- og heimssögunni og 

varð nafn hans þekkt um heim allan. (Kirsten Rask, 2002, bls.15). Hann var góður 

námsmaður og fékk fljótt áhuga á íslenskri tungu. Hann fór sínar eigin leiðir í námi og 

tók sér oft fyrir hendur það sem ekki var á námsskrá. Þegar hann var í grunnskóla var 

hann farinn að lesa íslenska tungu og velta henni fyrir sér og reyna að læra hana sjálfur. 

Áhugi hans á málinu spratt út frá áhuga hans á fornsögum en grunnurinn hafði verið 

lagður heima fyrir þessum áhuga, sérstaklega hafði hann áhuga á norrænni fornöld. Til 

þess að geta sökkt sér í þetta efni þurfti hann að hafa þekkingu á fornmálinu, sem hann 

kallaði íslensku. Enginn af kennurum hans kunni málið. Hann hafði fengið lánaða 

Heimskringlu og reyndi að lesa hana þrátt fyrir að kunna ekki íslensku. Hvergi var á 

þeim tíma hægt að komast í íslenska-danska orðabók, né einhverns konar hjálpar- eða 

uppsláttarit því þau voru ekki til. Ef hann langaði virkilega að lesa bókina, þurfti hann 
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að læra tungumálið sjálfur. (Kirsten Rask, 2002, bls. 32–33)  

 Byrjunin á tungumálauppgötvunum hans var í gegnum íslenska tungu. 

Hann hafði danska þýðingu á Heimskringlu sér til hliðsjónar, en það voru einu gögnin 

til þess að læra tungumálið, hann hafði hana samhliða upprunalega ritinu og gerði 

samanburð. Hann bjó til nokkurs konar málfræðilegt beygingarkerfi þar sem hann setti 

hvert einasta orð inn í og dró fram allar myndir orðsins. Hann skráði hverja einustu 

mynd hvers orðs fyrir sig, í hvert sinn sem það kom fyrir í textanum. Síðan bar hann 

það saman við hina staðina þar sem orðið kom fyrir og flokkaði loks orðin í orðflokka: 

nafnorð, sagnorð, fornöfn, o.s.frv, þangað til að hann gat reiknað út hvaða mynd orðsins 

væri sú rétta. Svona vann hann að því að gera sjálfur orðabækur úr öllum orðunum, sem 

hann síðan notaðist við þegar hann las fleiri íslenskar bækur. Auk þess að skrásetja hvað 

orðin þýddu á dönsku, skrásetti hann einnig hver þýðingin var á hinum germönsku 

málunum: hollensku, ensku, þýsku, sænsku o.s.frv. Út frá þessum heimagerðu 

orðabókum setti hann fram allt íslenska málfræðikerfið og varð það síðar grunnur að 

hans fyrsta þýðingarmikla vísindariti, sem bar nafnið „Kortfattet vejledning til det 

islandske eller gamle nordiske sprog”, sem var gefið út í Kaupmannahöfn 1811.  

 Síðar bar Rask öll möguleg tungumál heimsins saman við íslensku, var 

ávallt að gera samanburð. Á þessum tíma vildi Rask meina að íslensk tunga væri eitt af 

mest framúrskarandi tungumálum heimsins. Þetta fannst honum vegna þess hve vel 

mörg orð og myndir höfðu varðveist í gegnum tíðina og orðið fyrir afar litlum áhrifum 

frá öðrum tungumálum. Þessa aðferð til þess að stunda tungumálarannsóknir notaði 

Rask í öllum rannsóknum sínum eftir þetta, hann langaði að búa til fjölmörg málfræðirit 

með þessum hætti. Þess ber að geta að á þessum tíma hafði Rask ekki hugmynd um 

framburð íslensku orðanna. Hann reyndi þó að búa til nokkrar reglur, og síðar kom í ljós 

að þær pössuðu frekar vel við hinn rétta framburð. Hæfileikar hans fólust í því að hann 

gat séð uppbyggingu máls án þess að hafa lært það sérstaklega eða svo mikið sem heyrt 

það talað áður. (Kirsten Rask, 2002, bls.37–40). Í gegnum skólalærdóminn hafði hann 

lært hin klassísku mál: grísku, hebresku, latínu, þýsku og frönsku. En auk íslensku lærði 

hann á menntaskólaárum sínum upp á eigin spýtur ensku, sænsku, fornensku, hollensku, 

frísnesku, færeysku og grænlensku. Á sama tíma vann hann að danskri réttritun, og það 

var einnig Rask sem fann upp heiti dönsku orðflokkanna: kendeord, gerningsord, 

navneord, bindeord, o.s.frv. Rask fékk tíma til þess að þróa sínar sjálfstæðu rannsóknir 

við menntaskólann í Óðinsvéum. Hann var orðinn klárari en kennararnir hans á sviði 

tungumálarannsókna. Hann notaði aðferðina á fjöldamörg tungumál. Eftir því sem hann 
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fór að sjá meira samhengi og reglur í tungumálinu, því meiri varð áhuginn fyrir 

rannsóknunum. Þessi snilldarlega þekking hans á tungumálum gerði honum kleift að sjá 

í gegnum það ókláraða í orðsifjafræðinni og setja upp nýjar reglur. Með þessari aðferð 

sinni átti hann eftir að hljóta sess í vísindasögunni sem fyrsti kenningarsmiður 

samanburðarmálfræðinnar. Hann átti þó erfitt með að ná til heimsins sökum þess að 

hann skrifaði öll sín verk á danskri tungu. (Kirsten Rask, 2002, bls. 40–53). 

 

Íslandsferðalag 

Að loknum menntaskóla árið 1807 hóf hann nám við háskólann í Kaupmannahöfn. Þar 

kynntist hann íslenskum nemendum og varð góðvinur þeirra. Má meðal þeirra nefna 

Bjarna Þorsteinsson, Árna Helgason, Hallgrím Scheving kennara og Bjarna Thorarensen 

skáld. Rask lærði af þeim að tala íslensku, og hún vafðist ekki mikið fyrir honum, talaði 

hann íslenskuna gríðarlega vel. Rask hafði mikinn áhuga á að freista gæfunnar á Íslandi 

og honum gafst tækifæri til þess þegar íslenskur kaupmaður bauð honum far til Íslands 

með skipinu Skálholti. Kaupmaður þessi hafði heyrt af Rask frá vinum sínum og fannst 

aðdáunarvert að hitta þennan dana sem talaði móðurmálið hans og hafði áhuga á 

íslenskum bókmenntum. Án mikillar umhugsunar sló Rask til og ákvað að fara með 

skipinu til Íslands. Áætlanir hans voru fyrst og fremst að læra tungumálið, en hann 

langaði einnig að læra sögu lands og þjóðar og loks ná að læra ýmsa hluti hvað varðaði 

samfélagið. Hann ferðaðist til Íslands haustið 1813 og var þar með fyrsti 

málvísindamaðurinn til þess að heimsækja land og þjóð til að læra íslenska tungu. 

  Fyrri hluta árs 1814 dvaldist Rask hjá manninum sem hann tengist mestum 

vináttuböndum á Íslandi, en það var Árni Helgason, prestur á Reynivöllum. Rask bjó 

allra fyrst hjá honum í vikutíma, fór svo aftur til Reykjavíkur og stuttu síðar aftur austur 

í Rangárvallasýslu til Steingríms Jónssonar prófasts, sem bjó á bænum Odda. Eftir veru 

sína hjá Steingrími fór Rask til hins fræga bæjar úr Njáls sögu, Hlíðarenda. Rask 

dvaldist alls á Íslandi í tvö ár, að kynna sér land og þjóð. Hann ferðaðist vítt og breitt 

um landið og átti alltaf sérstök tengsl við landið, þar af leiðandi varð vera hans á Íslandi 

ógleymanleg. Rask fannst Ísland skera sig úr í samanburði við hin Norðurlöndin, allt 

var svo öðruvísi og meira framandi en hann hafði gert sér í hugarlund. Þeir menn sem 

hann þurfti að ræða við um norræna fræði, bjuggu svo langt hver frá öðrum að hann 

þurfti að eyða miklum tíma á eyjunni í ferðalög á milli staða. Hjá Árna bjuggu á þessum 

tíma nokkrir ungir nemar og hjálpaði Rask þeim með námið fyrir örlítinn pening, hann 

hjálpaði þeim aðallega með ensku, landafræði og svolítið í grísku. Vinskapur Árna og 
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Rasks styrktist ennþá meira á meðan Rask dvaldist á Íslandi. Ritaði Rask í sendibréfi 

„jeg ville ønske at vi aldrig behøvede at skilles, men jeg ville hellere leve sammen med 

ham i Køvenhavn end her, hvis jeg kunne vælge.” (Kirsten Rask, 2002, bls. 84–90). 

 Hann var mjög vel liðinn af fjölmörgum Íslendingum, hér má sjá brot úr 

kvæði Þorsteins Erlingssonar í tilefni af aldarafmæli Rasks árið 1887: 

„Þú komst þegar Fróni reið allra mest á, 

og aflvana synir þess stóðu 

og myrkviðrin umliðnu öldunum frá 

þar eldgömul skýjunum hlóðu, 

en hamingja Íslands þá eygði þig hjá 

þeim árstjörnum fyrstar sem glóðu, 

og þaðan vér áttum þann fögnuð að fá, 

sem fæst hefur komið að góðu. 

Því fátt er frá Dönum, sem gæfan oss gaf…” (Réttur, 70. árgangur, 1987, bls. 

207–208) 

  Rask var ekki bjartsýnn í garð íslenskrar tungu, og samkvæmt athugunum 

hans var tungan í bráðri hættu, ef ekki yrði við spornað. Hann sá að hætta vofði yfir, að 

íslenskunni væri sótt af spillandi áhrifum frá dönum. Hann var staðráðinn í því að gera 

allt sem hann gæti til þess að endurreisa íslenska tungu. Bókmálið var blandað og 

embættismenn undir miklum dönskum áhrifum. Í Bessastaðaskóla var íslensk tunga 

ekki nefnd á nafn í námsskránni, og var í raun hvergi kennd. Rask gekk reyndar svo 

langt að halda því fram að ef ekkert myndi breytast, yrði íslenska ekki töluð að hundrað 

árum liðnum og tungan algjörlega útdauð eftir 200 ár. (Saga Íslendinga, 7.bindi, bls. 

429–432) 

 

Hið íslenzka bókmenntafélag 

Úrræði Rasks vegna þess vanda sem íslensk tunga var komin í var það að stofna íslenskt 

bókmenntafélag til að viðhalda íslenskri tungu, efla íslenskar bókmenntir og almenna 

menntun í landinu. Félagið fékk góðar undirtektir og vakti áhuga margra til þess að skrá 

sig. Á ferðum sínum um landið hafði Rask hitt marga sem töldu einnig að íslensk tunga 

væri í hættu. Hið íslenzka bókmenntafélag var stofnað þann 30. mars 1816 og er það 

starfrækt enn þann dag í dag. Aðalmarkmið félagsins var að efla íslenskar bókmenntir 

og tryggja útgáfu nýrra íslenskra bókmennta, bæði fagurbókmennta og fræðirita. 
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(Kirsten Rask, 2002, bls. 93). Skipaðar voru tvær deildir, ein á Íslandi og eins konar 

útibú hennar var starfrækt í Kaupmannahöfn. Árni Helgason var forgöngumaður að 

stofnun Reykjavíkurdeildar og var fyrsti forseti hennar. Frumkvöðullinn, Rask, var 

kjörinn forseti Kaupmannahafnardeildar. Stofnun Bókmenntafélagsins er einn merkasti 

atburður í sögu íslenskra mennta, vegna þess að viðhorf manna breyttist til íslenskrar 

tungu og bókmennnta. Eitt fyrsta verkefni félagsins, sem var frekar fátækt til að byrja 

með, var útgáfa Sturlungasögu, Árna sögu biskups og Árbóka Jóns Espólíns. Fyrst um 

sinn réðu eldri meðlimir félagsins mestu um starfsemina, en hinir ungu háskólastúdentar 

fengu líka að spreyta sig á útgáfustarfinu. (Saga Íslendinga, 7.bindi, bls. 429–432) 

Rask var þó mikið fjarverandi á þessum tíma sem hann var forseti og hafði ekki mikinn 

tíma til þess að sinna þessu starfi vegna þess hversu mikið hann dvaldi erlendis. Hann 

fór í 6 ½ árs ferðalag, sem byrjaði í Kaupmannahöfn og endaði á Sri Lanka í 

Indlandshafi. Ferðalagið hófst í okt. 1816 og kom hann ekki úr því fyrr en 1823. Áður 

hafði hann farið til Svíþjóðar og Finnlands, en aldrei svona langt frá heimaslóðunum. 

Hann skrifaði dagbók á meðan á ferðinni stóð, og í lokin urðu dagbókarfærslurnar alltaf 

styttri og frekar eins og upptalning, bara dagsetningar um komu og brottfarardaga og 

inn á milli setningar um vaxandi vandamál hans. Þetta var sökum lungnafarsóttar sem 

herjaði á hann í ferðinni. Sem dæmi um þetta var eina færslan í dagbókinni þegar hann 

kom til Shiraz í Íran ein setning um að hann væri orðinn mjög veikur. Það sem hann 

gerði fleira í ferðinni var m.a. að ferðast í 40 stiga hita til Kazerum, læra persnesku, 

sigla með Benares til Bombay með viðkomu á eyjunni Quesm og í bænum Masqat. 

Þetta gerði hann innan fjögurra ára frá því að hann hélt af stað frá Kaupmannahöfn. Enn 

voru einu dagbókarfærslurnar endurtekningar á því að hann væri ekki við góða heilsu. 

Þegar til Indlands var komið fékk hann góðar móttökur hjá gömlum vinum sem 

útveguðu honum peninga og gististað. Eitt af markmiðunum í Indlandsreisunni var að 

hafa uppi á og fjárfesta í gömlum handritum. Indverjar tóku betur í það að selja honum 

handrit heldur en þegar erkifjendur þeirra, Englendingar, spurðust fyrir um þau. Því 

tókst Rask að eignast mörg gömul handrit, bæði indversk og persnesk, fyrir tiltölulega 

lágar upphæðir. Í dag geymir hið konunglega bókasafn í Kaupmannahöfn þessi handrit 

með stolti.  (Kirsten Rask, 2002, bls. 151) 
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Mynd 1. Ferðalag Rasmusar Christians Rasks (Kirsten Rask, 2002, bls. 160). 

 

Íslenskt málfræðirit og verðlaunavísindaritgerðin 

Ritið sem Rask vann að eftir rannsóknir á íslenskri tungu kom út árið 1811, hann hafði 

þó lokið við það árið 1809. Í því gerir hann grein fyrir málfræði íslenskrar tungu. Þetta 

rit vakti mikla athygli og má segja að öll málfræðirit sem gefin voru út á eftir því hafi 

verið byggð óbeint eða beint á því. Með þessu náði Rask að vinna sér stað í hjörtum 

Íslendinga sem enginn Dani hafði áður gert. Íslendingar voru ekki vanir því að Danir 

hefðu áhuga á máli þeirra, hann varð þekktur á landinu fyrir verk sín, það má segja að 

hann hafi komið íslenskri tungu á heimskortið, og hafið hana upp á sama plan og 

norrænu tungumálin. Í inngangi ritsins er gerð grein fyrir samhengi norrænu málanna. 

Þar ræðir hann einnig um annað norrænt tungumál sem sjálfstætt tungumál: færeysku. 

Það var jafn mikilvægt fyrir Færeyinga og það var fyrir Íslendinga að sjá að ritað væri 

um tungumál þeirra. Færeyskuhlutinn í riti Rasks var fyrsta útgefna lýsing á færeysku 
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máli, og var metinn að verðleikum af gagnrýnendum, t.d. af öðrum Grimmbræðranna, 

Jacob Grimm. (Kirsten Rask, 2002, bls. 65). 

          Sú vísindaritgerð sem setti nafn hans á spjöldin í tungumála- og heimssögunni, 

var rit hans um uppruna norrænu málanna, sem hann fékk verðlaun fyrir frá hinu 

konunglega Vísindafélagi í Kaupmannahöfn (Videnskabernes Selskab). Rask hafði 

skilað inn uppkasti árið 1812 og beðið um að fá lengdan skilafrest til ársins 1813. 

Honum var veittur fresturinn og í ferðlagi til Íslands hafði hann með sér óklárað handrit 

að verðlaunaritinu. Hann kláraði vísindarit sitt í Íslandsferðinni og sendi það til 

Kaupmannahafnar með skipi 1814. Hann hlaut gullmedalíu fyrir verk sitt og fékk það 

svo jákvæða gagnrýni að ákveðið var að gefa það út. Loks kom verkið út á prenti árið 

1818, tileinkað Friðriki sjötta konungi: Undersøgelse om det gamle nordiske eller 

islandske sprogs oprindelse.  

               Með því að bera saman íslensku og dönsku sannreyndi hann nokkrar 

hljóðbreytingar: danskt b, v, d, g og j í innstöðu og bakstöðu svaraði til p, f, t, k og g í 

íslensku. Þessar breytingar koma fram þegar borin eru saman orð eins og d. løbe og ísl. 

hlaupa, d. bide og ísl. bíta, d. tage og ísl. taka og d. høj og ísl. haugur. Hvað sérhljóðin 

varðar þá svarar d. e til ísl. ei, sbr. d. ben og ísl. bein, danskt y svarar til íslensks ió og 

iú, sbr. d.lys og ísl. liós og d. dyb og ísl. diúpr. Ef kerfisbundið samræmi var í grunni 

orðaforðans og í málfræðiendingum var hægt að tala um skyldleika. Á þennan hátt gerði 

hann mikilvægar uppgötvanir á sviði orðsifjafræðinnar, hann færði það áður var 

óskipulagt, í skipulagðan búning. Hann gerði orðsifjafræðina þar með að kerfisbundnu, 

vísindalegu samanburðarkerfi. Þegar hljóð í einu tungumáli svarar kerfisbundið til 

hljóðs í öðru tungumáli, þá eru miklar líkur á því að þau tungumál hafi sama uppruna.  

               Aðferðafræði Rasks fól í sér mikla framför. Áður höfðu menn aðeins getað 

giskað á skyldleika orða í ólíkum tungumálum, en Rask studdist við vísindalegar 

aðferðir, þ.e.: 1) Orðaútskýringar (ordforklaringer), þ.e.a.s. tungumálasamanburð sem 

innihélt útskýringar á uppruna orðanna. 2) Tungumálaútskýringar (sprogforklaringer), 

þ.e.a.s. útskýringar á málfræðikerfi eins tungumáls með því að notast við samanburð við 

önnur tungumál. Orðsifjafræðin varð því að mikilvægu kerfi í rannsóknum á skyldleika 

tungumála: þar sem mál áttu eitthvað sameiginlegt, var hægt að halda því fram að þau 

væru skyld. Það var annars vegar með tilliti til uppbyggingu málfræðinnar, og hins 

vegar ef málin áttu sameiginlegan orðaforða. Síðustu atriði verðlaunaritsins sýndu fram 

á almennar meginreglur sem fylgja þarf þegar gerðar eru samanburðarrannsóknir á 

tungumálum. Hingað til höfðu málvísindamenn mest notast við ágiskun, hvað varðaði 
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skyldleika orða, frekar en að geta sýnt fram á kerfisbundnar reglur. Þeir sem höfðu 

fengist við orðsifjafræði, höfðu ekki næga tungumálaþekkingu, vegna þess að maður 

þurfti að kunna mörg tungumál til þess að geta sýnt fram á upprunalega merkingu orðs, 

þróun og samsvörun þess við önnur orð. (Kirsten Rask, 2002, bls. 98–99). 

 

Stafsetningarreglurnar  

Fleiri voru störf hans í þágu íslenskrar tungu, hann setti einnig fram stafsetningarreglur, 

sem að ýmsir fylgdu. Rask var mjög annt um íslenska tungu og þegar hann komst að því 

að enginn á samtíma hans hefði gefið út rit um íslenska málfræði tók hann það í sínar 

eigin hendur að gera það. Hann færði íslensku í nýjan stafsetningarbúning í ritum sínum 

og í þeim útgáfum sem hann sá um á einhvern hátt frá því fyrir 1820 og hann setti fram 

ritreglur í litlu kveri 1830. Ætlun Rasks með þessu var að íslensk stafsetning gæti í 

meginatriðum bæði hentað fornu máli og nýju. Það sem var öðruvísi við þessar reglur 

var t.d. að hann tók upp è (é) með annars konar broddi, sem var stundum nefndur 

broddur með bakfalli. Hann vildi þó hafa e broddlaust í ge- og ke- samböndum (gefa, 

kenna). Í fornmálstextum setti hann sperrur (hatt) yfir a á eftir v-i þar sem vá hafði 

breyst í vo (vân) en hafði þó vo í samtímamáli. Tvö æ, þ.e. æ og œ, hafði hann í útgáfum 

fornrita en annars ekki og hann hafði eitt ö-tákn líka, ö í latínuletri, en stafurinn ö hafði 

lítið verið notaður áður fyrir hljóðið ö enda hafði hann ásamt ὄ lengi verið ó-tákn í 

skrift; í gotnesku letri notaði Rask ø, samkvæmt venjunni. Stoðhljóðinu u vildi Rask 

sleppa í stafsetningu (tekr) en þó hélt hann því í nokkrum orðgerðum þar sem hann 

virðist hafa talið –ur-endinguna gamla (göltur, fótur). Fyrir framan ng og nk hafði hann 

broddaða sérhljóða au og oftast ei, þetta hafði hann líka í fornritaútgáfum en komst svo 

að þeirri niðurstöðu að hæpið væri að prenta þvíumlíkt í slíkum útgáfum. Stafirnir c og 

q þóttu Rask óþarfir í íslensku máli. Hins vegar vildi hann taka upp z-u fyrir s þar sem t 

i, d-i eða ð-i er sleppt fyrir framan (vizka, vonzka, gæzka, talizt (lh.)).  

               Mesta breytingin á íslenksu ritmáli sem stafsetning Rasks hafði í för með sér 

var að hann náði að endurvekja bókstafinn ð í íslenskri stafsetningu á 19. öld. Hann 

hafði sést á prenti löngu fyrr í Njáluútgáfu Ólavíusar 1772, en síðan ekki fyrr en hann 

fór að sjást á ný í ritum þar sem Rask réð stafsetningunni. Stafsetning Rasks var ekki 

lengi að ryðja sér til rúms og var það að stórum hluta Hinu íslenska bókmenntafélagi að 

þakka, sem tók hana fljótlega upp í útgáfubókum sínum. Það kemur kannski ekki á 

óvart þar sem félagið var eins og áður var sagt stofnað að frumkvæði Rasks árið 1816. 

Félagarnir fengu þó allir að kjósa í atkvæðagreiðslu árið 1828 til að fá úr því skorið 
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hvort ætti að nota stafinn ð í ritum félagsins eða ekki. Margar íslenskar bækur voru ð-

lausar fram yfir miðja öldina, sérstaklega þær sem voru prentaðar með gotnesku letri 

eins og tíðkaðist hérlendis fram til ársins 1844 og að hluta til næstu áratugina. Ð hefur 

ekki verið notað í skrift af almenningi fyrr en seint á öldinni. Sú stafsetning sem notuð 

var í tímaritinu Fjölni á árunum 1836-1843 samræmdist ekki reglum Rasks. Konráð 

Gíslason gerði grein fyrir þeirri stafsetningu í tveimur ritgerðum. Fjölnismenn höfnuðu 

ypsilon, skrifuðu eí en ekki ei (eða ey), je en ekki è eða é, eí á undan gi og gj (veígið, 

seígja), gj og kj þar sem svo var borið fram (Gjísli, kjenna) og alls staðar ur í endingum. 

Einnig voru ýmsar framburðarmyndir: kver (=hver), abl (=afl). Þeir héldu þó z-u í 

stafsetningunni, en vildu að hún væri líka í eignarfallsmyndum eins og lanz (=lands) og 

orz (orðs). Þessi stafsetning fékk ekki byr undir báða vængi og hættu Fjölnismenn 

sjálfir að nota hana árið 1844. (Íslensk þjóðmenning, 1987, bls. 48–50). 

 

Grimm og framlag Rasmusar Rasks til málvísinda. 

Kunningsskapur Rasks og Grimmbræðranna hófst þegar Rask skrifaði til Wilhelms 

Grimms, þá hafði Rask frétt að Grimmbræður vildu gefa út hetjukvæðin (heltedigterne) 

í eldri Eddu. Rask bauðst til þess að hjálpa þeim, með því að senda þeim afrit af 

ljóðunum með útskýringum við erfiðustu staðina. Bræðurnir leituðu líka ráða hjá honum 

seinna varðandi málfarsleg og málfræðileg atriði.  Þetta og fleira hjálpaði Rask hjálpaði 

þeim með. 

               Jacob Grimm gaf út fyrsta bindið af sögulegu málfræðirannsóknunum er hann 

hafði lagt stund á árið 1819, sem innihélt sögulega athugun á eldri og nýrri málfræði 

germanskra tungumála. Árið áður, þegar Grimm var að leggja lokahönd á verk sitt, fékk 

hann verðlaunarit Rasks frá árinu 1818 í hendurnar, og árið eftir engelsaxnesku 

málfræðina hans og 2. útgáfu af íslensku málfræðinni hans. Grimm sá að hann gat lært 

margt af Rask, sem hann líka minnist á í inngangnum að Deutsche Grammatik I og í 

bréfi frá árinu 1819 ritaði hann í danskri þýðingu ”Denne Rask er på nogle punkter 

lærdere og dygtigere end alle vi”. (Kirsten Rask, 2002, bls. 185). Eftir að Jacob hafði 

lesið verðlaunarit Rasks áttaði hann sig á að málfræði hans var strax úrelt þegar hún 

kom út og gaf hann þá verkið út að nýju árið 1822. Þar notaði hann beinlínis uppgötvun 

Rasks á kerfisbundnum hljóðbreytingum, eða hljóðbreytingum sem höfðu átt sér stað 

frá grísku og latínu til germanskra tungumála. Þar af leiðandi var það Jacob Grimm sem 

fékk í mörg ár heiðurinn af einum stærsta sigri málvísindanna, uppgötvun hinnar 

svokölluðu germönsku hljóðfærslu eða Grimms-lögmáli, eins og hún var kölluð, þó svo 
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hann hafi ekkert minnst á neitt um þetta í fyrstu útgáfu sinni af þýsku málfræðinni. Það 

var Rask sem uppgötvaði germönsku hljóðfærsluna, en það var hins vegar Jacob Grimm 

sem útskýrði hana og gaf henni nafn. Hún gæti alveg eins heitið lögmál Rasks. 

Málvísindamaðurinn Holger Pedersen skrifar: 

”Erkendelsen af lydforskydningen er Rasks ære. Og det er ikke en appelsin, 

som tilfældigt er falden i hans turban; han har ikke som en blind høne fundet et korn. 

Han har gjort sit fund i forbindelse med en overalt gennemført søgen efter lydlove; 

han er den første, der har forstået lydlovens betydning(...) Grimms ikke mindre 

uvisnelige fortjeneste er der at have ført den historiske lydlære et mægtigt skridt 

fremad, omend kun på de germanske sprogs område. ” (Kirsten Rask, 2002, bls. 

186). 

               Rask og Jacob Grimm bættu hvorn annan upp með tilliti til þekkingar og 

aðferða, vegna mismunandi nálgunar að efninu, en þrátt fyrir það voru þeir langt frá því 

að vera sammála. Eftir heimkomu Rasks úr áðurnefndu ferðalagi hófust á ný bréfaskrifti 

milli þeirra og Grimmbræðurnir gáfu síðari verkum Rasks góða dóma, en voru þó ekki 

sammála um hvað ætti að leggja megináherslu á. Rask einbeitti sér að fornnorrænu á 

meðan Jacob Grimm einblíndi á austur- og háþýsku. Auk þess var meginviðfangsefni 

Rasks samanburðarmálfræði á meðan Jacob Grimm fékkst mest við söguleg málvísindi. 

Hægt er að fullyrða að Grimm hafi lært mjög mikið af Rask í gegnum tíðina, en því 

miður lærði Rask lítið sem ekkert af Grimm. Kannski gæti hann hafa lært meira af 

Grimm, en styrkleikar þeirra lágu á mismunandi sviðum. Styrkur Rasks lá í nákvæmni 

hans og hæfileika til þess að flokka tungumálin eftir því hvað þeim var sameiginlegt eða 

ósameiginlegt, á meðan hæfileikar Grimms til þess að setja fram kenningar fleyttu 

honum áfram þangað sem maður kemst ekki aðeins með athugunum. Þeir hefðu getað 

hlotið mikinn ávinning af meiri samvinnu sín á milli, en eftir að Rask kom heim úr 

reisunni átti hann æ erfiðara með að vinna með öðrum. (Kirsten Rask, 2002, bls. 182–

188).  

 

Endalokin 

Þann 5. maí 1823 kom Rask loks til baka til Kaupmannahafnar eftir ferðalagið mikla. 

Þrátt fyrir upplifun Rasks, höfðu Kaupmannahafnabúar haft áhuga á ferðalaginu og 

fylgst með hvar hann var staddur hverju sinni. Ýmis samkvæmi voru haldin við 

heimkomuna honum til heiðurs, m.a. af stúdentafélaginu, Hinu íslenzka 

bókmenntafélagi og af prófessorum við háskólann, þar sem að margir þekktir menn og 
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háskólaprófessorar mættu. Veikindin voru farin að plaga hann enn meira. Eftir 

heimkomuna kastaði hann sér út í frekara nám, hann lagði nú stund á forngermönsk 

mál, eins og t.d. fornsaxnesku og fornfrísnesku, þykir sennilegt að hann hafi viljað 

grúska í þeim vegna þess að hann hafði fengið hina stóru þýsku málfræðibók Grimms í 

hendurnar. Sú bók kom út í fjarveru hans, bæði fyrsta útgáfa og önnur þar sem að 

Grimm lýsti hinni svokölluðu germönsku hljóðfærslu, eins og áður var sagt. Í málfræði 

Grimms var mikil áhersla lögð á forngermönsku málin og Rask hefur fundist eins og 

hann hafi ekki einblínt nógu mikið á þau sjálfur. Næst einbeitti Rask sér að umbótum á 

danskri réttritun. Heimurinn beið enn eftir afrakstri hans af ferðalaginu mikla, en Rask 

var þá byrjaður á því sem átti eftir að vera kallað stóra réttritunarstríðið. Dönsk réttritun 

var alls ekki á sama stalli í lok 18. aldar og byrjun 19. aldar og hún er í dag. Ekki var til 

nein málnefnd eða nein samþykkt réttritunarbók. En umbætur urðu á þessu og árið 1775 

var dönsku bætt við námsskrána sem fagi í skólum landsins. Flestar tillögur Rasks um 

réttritun slógu í gegn og voru teknar í gagnið. (Kirsten Rask, 2002, bls. 189). Óútgefið 

handrit frá árinu 1823 innihélt ýmsar nýjar hugmyndir sem Rask ætlaði að setja fram. 

Ein hugmynda hans var eitt sameiginlegt, algilt heimstungumál eða almennt tungumál 

eins og hann kallaði það, tungumál sem myndi leysa latínu af hólmi, eins og það var 

áður fyrr, einhvers konar almennur tjáningarmiðill. Hann lagði til sjö grundvallarreglur 

um þetta tungumál, 64 árum síðar, tók hinn pólski Ludwik Zamenhof tungumálið 

esperanto saman næstum nákvæmlega eftir þessum reglum sem Rask hafði sett. Hann 

gat þó varla hafa komist yfir tillögur Rasks, sem aldrei voru útgefnar, en þarna sýnir það 

sig að Rask var á undan sínum samtíma enn og einu sinni. Í þessu sama óútgefna riti lét 

Rask einnig í ljós tillögu sína um að orð séu aðeins tilviljunarkennd tákn, sem var einnig 

í takt við hugmyndir föður strúktúralismans, Ferdinands de Saussure, 85–90 árum 

seinna. (Kirsten Rask, 2002, bls. 175–179) 

  Meðal síðustu verka hans var að hann varð aftur formaður Hins íslenzka 

bókmenntafélags og líka formaður hjá tiltölulega nýs félags, Nordisk oldskrifts selskab, 

sem var stofnað árið 1825. Mestur tími hans fór í að sinna formannsstörfum í 

félögunum. Hann byrjaði einnig að vinna að riti um íslenska réttritun og að íslensk-

danskri orðabók, hann hélt fyrirlestra um íslensku og bauð upp á einkatíma í íslensku og 

öðrum tungumálum. Rask langaði að lifa “venjulegu” lífi og ganga í hjónaband, það 

varð þó því miður aldrei neitt úr því. Honum var boðin staða við háskólann sem 

prófessor í asískum tungumálum. Hann óttaðist að það væri orðið of seint, veikindi hans 

höfðu þá mikil áhrif á líf hans, sérstaklega í byrjun ársins 1832. Þann 14. nóvember 
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barst Rask opinbert bréf frá kónginum þess efnis að heiðra ætti Rask fyrir skrif hans. 

(Kirsten Rask, 2002, bls.211–233). Rask leitaðist ætíð, allt fram á síðustu stund, við að 

öðlast betri skilning á tungumálum, uppruna þeirra og skyldleika tungumála. Hann lést í 

Kaupmannahöfn 1832, viku fyrir 45 ára afmælisdag sinn og stendur m.a ritað á 

minnisvarða hans á íslenskri tungu: „Ef þú vilt fullkominn vera í þekkingu, þá lær þú 

allar tungur, en gleym þó eigi að heldur þinni tungu“. (Íslenskar Úrvalsgreinar III, 

1978, bls. 97–101). 

 

Kortfattet vejledning til det gamle islandske eller gamle nordiske sprog.  

Ritið er framsetning af uppbyggingu tungumálsins, eins og það var á 12. og 13. öld. 

Fyrsti kaflinn heitir staffræði, honum skiptir Rask í tvennt: 1. framburður (framburði 

stafanna lýst) og 2. hljóðvörp. Næsti kafli heitir beygingarfræði og í honum er fyrst og 

fremst fjallað um nafnorðin. Ég mun gera grein fyrir hvernig Rask háttaði uppröðun 

þeirra. Hver málsgrein hefur númer, svo auðveldara sé að finna og vitna í ákveðin 

efnisatriði. Hann skiptir nafnorðum í tvo meginflokka, opna flokkinn (fyrri 

beygingarhátt) og lokaða flokkinn (annan beygingarhátt). Sá opni er einfaldari og 

reglulegri, sá lokaði er flóknari og óreglulegri. Opni flokkurinn myndar einn 

beygingarhátt, en sá lokaði tvo. Hver þessara beygingarhátta hefur þrjá flokka, einn fyrir 

hvert kyn og hvorugkynið er einfaldast. Fjallað er ýtarlegra um hinn opna meginflokk. 

T.d. er þar tekið fram að þau orð sem hafa a í fyrsta atkvæði breyti því í ö á undan 

endingum sem hafa u, sbr. hjarta – hjörtu, en a í seinna atkvæðinu verður að u, sbr. 

leikari – leikurum. Næst er fjallað um hinn lokaða meginflokk (annan beygingarhátt). 

Hann inniheldur ekki bara nafnorð sem enda á samhljóði, heldur líka þau sem enda á i 

eða u. Þessi flokkur greinist niður í tvo beygingarþætti, annar flokkurinn inniheldur þau 

orð sem einfaldlega enda á samhljóði, ásamt þeim orðum sem hafa i í enda orðs. Hinum 

flokkunum tilheyra þau orð sem hafa -u.  

Því næst er fjallað sitt lítið af hvoru um eðli nafnorðanna og hvernig þau hegða sér t.d. 

að því er varðar hljóðvarp, samfall bókstafa, brottfall, samdrátt atkvæða, endingar sem 

falla brott (t.d. hvk. orða með i og kk og orða með -ir), óregluleika og mismunandi 

endingar.  

               Þriðji beygingarháttur hefur að geyma þau orð sem hafa u eða vi í endingu. 

Stundum hafa endingar fallið brott eða hafa verið óskýrar. Hvorukynsorðin af þessari 

gerð eru fá, og enda öll á -e. 
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Mynd 2. Þriðji beygingarháttur (Rask, Rasmus, 1932, bls. 19). 

 

               Því næst er talað um framburð, stafsetningu, meira um hljóðvarp, tvöfalda 

beygingu og nokkur einkvæð orð. 

Einnig fer hann yfir skyldleikaorð sem enda á –ir.  

 

 

Mynd 3. Skyldleikaorð sem enda á –ir. (Rask, Rasmus, 1932, bls. 22). 

 

Þar með lýkur umfjöllun Rasks um nafnorðin. Næstu kaflar á eftir eru um lýsingarorð, 

fornöfn, greini og svo sagnorð, en þann kafla ætlum við að athuga líkt og 

nafnorðakaflann. Rask heldur því fram að þessi orðflokkur greinist eins og nafnorðin í 

tvo meginflokka, þann opna með sérhljóð í bakstöðu og þann lokaða með samhljóð í 

bakstöðu. Opni flokkurinn skiptist í þrjá flokka: en þeim er sameiginlegt að mynda 

tvíkvæða (veika) þátíð. Lokaði meginflokkurinn greinist í tvo beygingarflokka og 

skiptist hvor þeirra aftur í þrjá undirflokka eftir mismunandi hljóðskiptum.  Í 

fornnorrænu, eins og í engilsaxnesku og öðrum skyldum tungumálum, er gert ráð fyrir 

þremur beygingarháttum. 
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Mynd 4. Opni flokkurinn. (Rask, Rasmus, 1932, bls. 47). 

 

               Rask fjallar um alla flokkana, og kemur inn á tíðir, myndir, (hvað hefur áhrif 

á) endingar, sérhljóð og samhljóð, tölu, regluleika og óregluleika í flokkunum, 

hjálparorð (telur notkun þeirra vera mjög einfalda og minni en í dönsku), innskot, 

frávik, með dæmum úr t.a.m. úr Snorra-Eddu.  

Hér með lýkur umfjöllun um sagnorðin. Í lok kaflanna er ekki neitt sérstakt niðurlag til 

þess að draga saman innihaldið, heldur farið beint í næsta kafla. Næstu kaflar á eftir eru 

um atviksorðin, orðmyndun, orðskipan, bragfræði og loks er viðauki og leiðréttingar í 

lokin.  

 

 

Grammatica Islandica - Íslenzk málfræði 

Næst er umfjöllun um ritið Grammatica Islandica - Íslenzk málfræði, gefið út af Jóni 

Axel Harðarsyni með inngangi, þýðingu og athugasemdum, árið 1997.  

Fyrsti meginkaflinn er inngangskafli eftir útgefandann, þar sem fjallað er um höfundinn, 

Jón Magnússon og rit hans. Síðan tekur málfræðin sjálf við og er uppbygging hennar 

þessi: fyrst er talað lítillega um bókstafi Íslendinga, um sérhljóðana, um tvíhljóðana, um 

samhljóðana, um parta ræðunnar, um nafnið, um beyginguna, um töluna, um föllin, um 

stigbreytinguna og um kynið. Þar á eftir koma stærri kaflar sem skiptast í undirkafla, um 

beygingu nafnorða, um beygingu lýsingarorða, um kyn nafna, um fornafnið, um 

sögnina og um óbeygjanlega parta ræðunnar. Þessir kaflar eru allir á latínu og þýddir á 

íslensku af Jóni Axel og svo er sérstakur athugasemdakafli í lokin.   
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Eins og í hinum rannsóknunum ætla ég að einblína á nafnorðin og sagnorðin. Farið 

verður yfir hvern flokk fyrir sig og tekin ýmis dæmi máli mínu til stuðnings.  

Um beygingu nafnorða 

Vert er að nefna að í umfjöllun um flokkana er sleppt því aukaefni sem stendur í 

athugasemdaköflum fyrir neðan. Þar er m.a. rætt um ýmsar undantekningar. 

Fyrsta beyging karlkynsorða 

Dæmi: 

         eint.          fleirt.  

nf.     gud          guder 

þf.     gud          gude 

þgf.   gude        gudum 

ef.    guds         guda 

Þessari beygingu tilheyra: 

Öll einkvæð karlkynsorð (nokkrar undantekningar). 

Öll tvíkvæð karlkynsorð sem enda á -ll, eins og t.d. bagall, hagall, humall, kadall. 

Einnig öll samsett orð á –kall, t.d. häkall (=hákall). 

Tvíkvæð karlkynsorð sem enda á -an, -enn, -n, un t.d. herian, feilan, satan.  

Tvíkvæð karlkynsorð sem enda á –ar, t.d. bikar, pipar, tapar.  

Orð sem enda á –er, t.d. lækner, gegner, gretter.  

Orð sem enda á -ɪ̈r (-ír), t.d. pappɪ̈r, raffɪ̈r (af erlendum uppruna).  

Orð sem enda á –yr, t.d. sigtyr. 

Orð sem enda á -üs (-ús), t.d. klampüs, kledüs og þar með talin karlkyns sérnöfn. 

Karlkynsorð sem enda á -ing, -ung, t.d. konung, hillding (sem tilheyra líka þriðju 

beygingu) (Jón Magnússon, 1997, bls. 13–19). 

Önnur beyging karlkynsorða, þau sem enda á –e. 

Dæmi:  

          eint.          fleirt.  

nf.     geisle        geislar 

þf.      geisla      geisla 

þgf.    geisla     geislum 

ef.      geisla     geisla.  

Þriðja beyging karlkynsorða, öll þau sem enda á –ur. 

Sum orðin mynda eignarfall eintölu með því að breyta nefnifallsendingunni -ur í -ar, 

t.d. bragur, bragar.  
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Önnur orð sem hafa nefnifallsendinguna -ur breyta henni í -s í eignarfalli.  

Síðan eru orð með -ur sem mynda eignarfall með því að auka s aftan við 

nefnifallsmyndina, t.d. akur, akurs (Jón Magnússon, 1997, bls. 29–31). 

  Fyrsta beyging kvenkynsorða, þau sem enda á breiðu -ä (-á). 

Dæmi: 

     eint.          fleirt.  

nf.     ä           är 

þf.     ä           är 

þgf.   ä           äm 

ef.    är           ä fyrir äa 

Þessum flokki tilheyra einnig orð sem enda á breiðu –ö (=-ó) eða –ü (=-ú), t.d. flö og 

brü.  

Önnur beyging kvenkynsorða, þau sem enda á -d 

Dæmi:  

         eint.          fleirt.  

nf.     dygd        dygder 

þf.     dygd        dygder 

þgf.   dygd        dygdum 

ef.    dygdar       dygda 

Þannig beygjast einkvæð kvenkynsorð sem ekki tilheyra fyrstu beygingu, einnig ýmis 

tvíkvæð orð (Jón Magnússon, 1997, bls. 47–49 ). 

Þriðja beyging kvenynsorða, þau sem enda á grönnu –a. 

Dæmi: 

       eint.          fleirt.  

nf.     lilia       liliur 

þf.     liliu       liliur 

þgf.   liliu       lilium 

ef.    liliu        lilia 

Svona beygjast öll kvenkennd nafnorð, sem enda á a, bæði sérnöfn og samnöfn. Svona 

beygjast líka sérnöfn karla, sem enda á -a.  

Fjórða beyging kvenkynsorða, þau sem enda á -e. 

Dæmi: 

         eint.          fleirt.  

nf.     helge      helgar 
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þf.     helge      helgar 

þgf.   helge       helgum 

ef.     helgar      helga 

Fimmta beyging kvenkynsorða, þau sem enda á –ur. 

Dæmi:  

          eint.          fleirt.  

nf.     veidur       veidar 

þf.     veide        veidar 

þgf.    veide       veidum 

ef.      veidar      veida 

Fyrsta beyging hvorugkynsorða, þau sem enda á –d. 

Dæmi: 

         eint.          fleirt.  

nf.     bord         bord 

þf.     bord         bord 

þgf.   borde       bordum 

ef.    bords        borda 

Svona beygjast öll einkvæð hvorugkynsorð, nöfn bókstafanna og öll tvíkvæð og 

fleirkvæð hvorugkynsorð, sem hafa aðra lokastafi en grannt a.  

Önnur beyging hvorugkynsorða, þau sem enda á –a. 

Öll nöfn sem tilheyra þessari beygingu eru óbeygjanleg í eintölu.  

Dæmi:  

         eint.       fleirt.  

nf.     auga      augu 

þf.     auga      augu 

þgf.   auga      augum 

ef.     auga       augna (Jón Magnússon, 1997, bls. 65–75). 

 

Um ófullkomnu nafnorðin: Þau orð sem eru bara til í annarri hvorri tölunni eru 

ófullkomin. 

Þetta eru karlkynsorð sem aðeins eru til í eintölu (eða sjaldnar í fleirtölu), t.d. korgur, 

hrollur.  

Karlkynsorð sem eru bara til í fleirtölu t.d. burder, kleprar.  

Kvenkynsorð sem eru bara til í eintölu t.d. heilsa, myrra, ræpa.  
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Kvenkynsorð sem eru bara til í fleirtölu t.d. reitur, klippur, herdar.  

Hvorugkynsorð sem eru bara til í eintölu t.d. agg, dok, fas.  

Hvorugkynsorð sem eru bara til í fleirtölu t.d. spennsl, svik, vensl. (Jón Magnússon, 

1997, bls. 77–83). 

Um beygingar nafnorða með viðskeyttum greini: Beygingar með viðskeyttum greini 

eru þannig að viðeigandi mynd greinis er bætt aftan við einfaldar beygingar, eins og 

kyni og falli hæfir. Þessar beygingar eru þrjár, beygingar karlkynsorða, beygingar 

kvenkynsorða og beygingar hvorugkynsorða. Í öllum beygingarflokkum sama kyns eru 

notaðar sömu myndir greinisins (Jón Magnússon, 1997, bls. 83–91). 

Um sögnina 

Sögnin er beygjanlegur partur ræðu og merkir hún að gera eða þola eitthvað. Sögn er 

annaðhvort í persónuhætti eða fallhætti. Í persónuhætti beygist hún eftir tölum og 

persónum, í fallhætti er hún notuð án aðgreiningar talna og persóna og er þar bara um 

nafnháttinn að ræða. Sögn er annaðhvort ópersónuleg eða persónuleg, hún er persónuleg 

þegar hún aðgreinir persónur, en ópersónuleg ef hún er notuð án aðgreiningar persóna. 

Tilfelli sagnar er merking, beyging, háttur, tíð, tala, persóna, stofngerð og form. 

Merkingar eru: germyndamerking (þegar einhver gerir eitthvað) og þolmyndarmerking 

(þegar einhver þolir eitthvað). Sögn er áhrifslaus ef verknaðurinn kemur niður á 

einhverjum sem sjálfur er frumkvöðull hans. Sagnbeyging er ákveðið beygingarmunstur 

hverrar sagnar. Hættir sagna eru fjórir: framsöguháttur, boðháttur, nafnháttur og 

viðteningarháttur. Tíðir sagna eru tvær: nútíð og þátíð. Tölur eru tvær: eintala og 

fleirtala. Persónur hvorrar tölu eru þrjár: fyrsta, önnur og þriðja. 

Að því er stofngerð og form sagna varðar segist höfundur aðeins ræða um einkvæðar og 

tvíkvæðar sagnir, því að fleirkvæðar sagnir eru annaðhvort afleiddar eða samsettar og 

fylgja beygingarmynstri óafleiddra sagna (Jón Magnússon, 1997, bls. 161–163).  

Sjö myndir einkvæðra sagna í et. fh. nt: Myndir einkvæðra sagna eru sjö í et. fh. nt. 

og er þeim lýst þannig: 1. Algengast er að við mynd fyrstu persónu sé bætt við -ur í 

annarri og þriðju persónu. 2. Önnur mynd bætir við -r við aðra og þriðju persónu. 3. 

Þessi mynd bætir -st aðeins við aðra persónu. 4. Þessi mynd bætir -tt við fyrstu persónu. 

5. Þessi mynd bætir bara -t við aðra persónu. 6. Þessi mynd bætir -lt við aðra persónu. 7. 

Í sjöundu og síðustu myndinni eru allar þrjár persónur í nútíð framsöguháttar eins.  

Sérhljóðavíxl í framsöguhætti nútíðar einkvæðra sagna 

Sérhljóð boðháttar: Persónumyndir eintölu í nútíð boðháttar varðveita alltaf sérhljóð 

annarrar persónu fleirtölu í nútíð framsöguháttar. 
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Sérhljóð viðtengingarháttar nútíðar: Sérhljóð annarrar persónu fleirtölu í nútíð 

framsöguháttar er líka sérhljóð allra persóna eintölu í nútíð viðteningarháttar. 

Sérhljóð nafnháttar: Sérhljóð annarrar persónu fleirtölu í nútíð framsöguháttar er alltaf 

sérhljóð nafnháttar. 

Þátíðarmyndir einkvæðra sagna: Þátíð einkvæðra sagna er breytileg, sumar myndir 

eru einkvæðar en aðrar tvíkvæðar, nokkrar hafa tvímyndir og báðar einkvæðar eða aðra 

einkvæða og hina tvíkvæða. 

Höfundur tekur saman lista yfir bæði einkvæðar sagnir t.d. dreg-drö, ek-ök og 

tvíkvæðar t.d. fel-falde, byl-bulde (Jón Magnússon, 1997, bls. 165–179). 

Sérhljóðavíxl í framsöguhætti einkvæðrar þátíðar: Sérhljóð myndanna breytast á 

eftirfarandi hátt: Grannt a í breytt ä, t.d. bad, bädum. Grannt a í o, t.d. var, vorum. 

Grannt a í breytt ü, t.d. stack, stüngum. Grannt a í u, t.d. batt, bundum. Granna a í , t.d. 

mat, m ttum. Au í breytt ü, t.d. saung, süngum. Au í grannt u, t.d. hlaut, hlutum. Breitt ä 

í grannt u, t.d. brä, brugdum. E í ei, t.d. feck, feingum og geck, geingum. Ei í grannt i, 

t.d. beid, bidum. Ie í grannt i, t.d. mie, migum. Io í iu, t.d. biö, biuggum. Io í u, t.d. hliöp, 

hlupum. Síðan breyttist  í grannt u, t.d. st ck, stuckum. Breitt ä varðveitist, t.d. ät, 

ätum. E helst, t.d. bles, blesum og gret, gretum. Grannt o varðveitist, t.d. kom, komum. 

Breitt ö helst, t.d. spiö, spiöum. (Jón Magnússon, 1997, bls. 179). 

Sérhljóð viðtengingarháttar einkvæðrar þátíðar: Sérhljóð myndanna breytast á 

eftirfarandi hátt: breitt ä í æ, t.d. ätum. Breitt ö í æ, t.d. gröfum, klöum. Grannt o í æ, t.d. 

vorum. E varðveitist, t.d. blesum. Ei helst, t.d. feingum. Grannt i í breitt ɪ̈, t.d. hnigum. 

Grannt i varðveitist, hrifum, skinum. Iö í breitt ÿ, t.d. spiöum. Grannt u í ÿ, t.d. süngum. 

Grannt u í grannt y, t.d. jusum, uxum og að lokum breyttist  í e, t.d. m ttum (af met). Í 

þátíð viðteningarháttar hafa eintölu- og fleirtölumyndir sama sérhljóð; það tekur ekki 

breytingum (Jón Magnússon, 1997, bls. 183). 

Um einkvæðar sagnir sem mynda tvíkvæða þátíð: 

Sérhljóðavíxl í framsöguhætti tvíkvæðrar þátíðar. Í sumum sögnum breytist sérhljóð 

fyrri samstöfu eintölumynda í þátíð framsöguháttar í fyrstu persónu fleirtölu. Aðrar 

sagnir halda því óbreyttu. 

Sérhljóð viðteningarháttar tvíkvæðrar þátíðar. Sumar sagnir varðveita í þátíð 

viðteningarháttar sérhljóð fyrstu persónu fleirtölu þátíðar framsöguháttar en í öðrum 

breytist það. 
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Beygingardæmi einkvæðra sagna: Sýnd eru ýmis beygingardæmi, alls 24 að tölu (Jón 

Magnússon, 1997, bls. 185–189). 

 

Um tvíkvæðar sagnir 

Fyrsti beygingarflokkur: Sagnir sem enda á –a, annar beygingarflokkur: sagnir sem 

enda á –e. 

Þátíðarmyndir tvíkvæðra sagna eftir 2. beygingarflokki: Gerðar eru ýmsar 

athugasemdir um sérhljóðabreytingar, i-innskot og reglulega þátíð. 

Um ópersónulegar sagnir: Ópersónulegar sagnir verða til úr mörgum persónulegum 

sögnum og eru í raun ekkert annað en þriðja persóna eintölu í öllum háttum og tíðum 

persónulegra sagna, nema í boðhætti, sem þær nánast aldrei koma fyrir í, og allri 

þolmyndinni. Í þriðju persónu samsvara þær því beygingu persónulegra sagna, en hafa 

aftur á móti aðra merkingu, því að undanfarandi fallmynd persónu eða hlutar, eins og 

persónlegar sagir, hafa þær ekki. Samkvæmt þessu vísar t.d. geingur, ekki til hlutar eða 

persónu sem gengur. Sagnmyndin felur í sér fullgilda merkingu.  

Stofngerð sagna er annað hvort afleidd eða óafleidd t.d. óafleidd: sker, afleidd; skerde. 

Formið er annað hvort einfalt eða samsett: einfalt: giöre, samsett: fullgiöre.  

Um hlutaksorðið: Hluttaksorð er að hluta til beygjanlegur partur ræðu, að hluta til 

óbeygjanlegur, og merkja ýmist geranda eða þolanda verknaðar.  

Um hjálparsagnir (og umorðun tíða): Tíðir sagna ná ekki alltaf að tákna aðgreiningu 

tíma með beygingu sinni, þá koma hjálparsagnir að góðum notum til að bæta úr því. 

Með því að nota nafnhátt, hluttaksorð þátíðar og hjálparsagnir eru tíðir umorðaðar. 

Hjálparsagnir þessar eftirfarandi: eg hefi, eg er, eg vil, eg ætla, eg mun, eg skal og eg ä. 

(Jón Magnússon, 1997, bls. 213–239). 

Hér með lýkur umfjöllun um Grammatica Islandica – Ízlenska málfrædi Jóns 

Magnússonar.  

 

Íslenzk málmyndalýsing 

Að lokum mun ég lýsa innihaldi og uppbyggingu Íslenzkrar málmyndalýsingar eftir 

Halldór Kr. Friðriksson frá árinu 1861. Í formála ritsins kemur fram að í þau 12 ár sem 

Halldór hafði verið kennari við latínuskólann í Reykjavík, hafi hann alltaf átt erfitt með 

að finna nothæfa málfræðibók, hún hafi hreinlega ekki verið til. Honum þóttu 

málfræðibækur Rasks ekki henta til kennslu, því sú besta þeirra Anvisning till 

Isländskan, Stockholm 1818, væri á sænsku og einnig of stór. Kortfattet Vejledning, 
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Kjöbenhavn 1832 og 2. útgáfa 1834 væri heldur þung fyrir unglinga, og tæki of mikinn 

tíma að nota hana í kennslu. Hann segist því hafa neyðst til að nota stuttu málfræðina, 

sem hann gaf út í Kaupmannahöfn 1846, þó hún þætti honum ekki fullnægja 

kennslukröfum. Því hófst hann handa við að setja saman þetta rit og tekur fram að það 

hafi aðallega verið ritað í þeim tilgangi að nota sem undirstöðu fyrir íslenzkukennslu í 

latínuskólanum. Hér á eftir mun ég ræða sérstaklega um nafnorð og sagnorð, og gera 

grein fyrir því hvernig flokkun þeirra er. 

 

1. kafli – hljóðfræði, 

A. Um hljóðstafina. Kaflinn skiptist svo í nokkra undirflokka – 1. grein, 2. 

grein, ... o.s.frv.) 

Grannir eða fláir, einfaldir eða samsettir. 

 

B. Um samhljóðendurna. Þessi kafli skiptist einnig í greinar og í þeirri fyrstu 

eru samhljóðendur greindir í þrjá flokka, eftir því hvernig talfærunum er beitt við 

framburð þeirra (Halldór, 1861, bls. 5–16). 

 

2. kafli – um beygingu orða. 

Nöfn: 

Karlkennd nöfn: Þeim má skipta í fjóra flokka eftir beygingu, t.d. floti, 

hestur, dalur, vinur.  

Síðan er hvert orð beygt í eintölu og fleirtölu. Á eftir fylgir frekari umfjöllun 

um flokkana. 

Kvennkennd nöfn: Þeim má skipta í fimm flokka eftir fallendingum þeirra. 

Svo er frekari umfjöllun um flokkana. 

Hvorugkennd nöfn: Þeim má skipta í þrjá flokka, og er beyging þeirra sýnd í 

eintölu og fleirtölu. 

Greinirinn: Greinirinn er hinn, hin, hið. Hann er eins konar 

ábendingarnfornafn og er hafður til þess að kveða nánar á um það, sem um er talað. 

Svo er greinirinn beygður í eintölu og fleirtölu. 

Einkunnir: Allar einkunnir (þ.e. lýsingarorð) beygjast eins, en þær hafa 

tvenns konar beygingu, eftir því hvort greinirinn fer með eða ekki. Það hefur ekki 

áhrif á beygingu einkunnarinnar, hvort greinirinn stendur fyrir framan hana, eða fyrir 

aftan. Síðan er gerð grein fyrir endingum einkunna.  
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Stigbreyting (Comparatio): Fjallað er um hvert stig fyrir sig (frum-, mið- og 

efsta stig). 

Fornöfn (Pronomina): 

Persónuleg fornöfn (Pronomina personalia) greinast í 1. persónu, 2. persónu 

og 3. persónu. 

Afturbeygjanlegt fornafn (Pronomen reflexivum): þol. sig – þiggj. sjer – eig. 

sín. 

Eignarfornöfn (Pronomina possessiva): eru mynduð af eigendum persónulegu 

fornafnanna, 1. og 2. Persónunni. Þau eru mynduð þrjú af hverju, og sjöunda myndin 

af eiganda afturbeygjanlega fornafnsins.  

            minn – mín – mitt 

okkar – okkur – okkart 

vor – vor – vort 

þinn – þín – þitt 

ykkar – ykkur – ykkart 

yðvar – yður – yðvart 

hið afturbeygjanlega sinn – sín – sitt. 

Ábendingarfornöfn (Pronomina demonstrativa)  - sá, sú, það; þessi, þessi, 

þetta; hinn, hin, hitt. 

Tilvísunarfornöfn (Pronomina relativa). – er, sem. 

Spurningarfornöfn (Pronomina interrogativa). – hvor, hver, hvaða (áður 

hvat), hvaða, hvílíkur. 

Óákveðin fornöfn (Pronomina indefinita). – einn, neinn, enginn, annar, 

nokkur, einhver, sjerhver, það. 

Töluorðin skiptast í frumtölur (Numeralia cardinalia) = einn, tveir, þrír og 

raðtölur (Numeralia ordinalia) = fyrsti, annar, þriðji, og skiptitölur (Numeralia 

distributiva) =einir, tvennir, þrennir, fernir (Halldór, 1861, bls. 17–50). 

 

 

Sagnir (verba). 

Sagnir hafa tvær ósamsettar tíðir í íslensku, núlega tíð (tempus praesens) og þálega tíð 

(tempus imperfectum): hinar tíðirnar, núliðin tíð (tempus perfectum), þáliðin tíð 

(tempus plusqvamperfectum) og ókomin tíð (tempus futurum), eru myndaðar með 

hjálparsögnum. 
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               Hættirnir eru: framsöguháttur (modus indicativus), afleiðingarháttur (modus 

conjunctivus), bjóðandi háttur (modus imperativus) og nafnháttur (modus infinitivus), 

enn fremur þess hluttekningarorð núlegs og þálegs tíma (participium praesens og 

praeteritum) auk sagnarbótar. Tölurnar (numeri) eru tvær eins og í flestum öðrum 

málum, og þrjár persónur í hvorri tölu. Það er til gjörsögn (activum) og þolsögn 

(passivum), en þolsagnarmyndin er oftast ekki höfð í þolsagnarmerkingu.  

              Sagnir skiptast í fjóra flokka eftir endingu 1. Persónunnar í núlegum tíma og 

myndun þálegs tíma og loks hluttekningarorðs þálegs tíma. Einkennum flokkanna er 

síðan lýst nánar og beyging þeirra sýnd. Þolmynd sagnanna myndast með því að -st er 

bætt við áhrifsmynd sagnarinnar. Ef að áhrifsmyndin endar á -r, þá fellur það í burtu. Ef 

að áhrifsmyndin endar á -ð eða -t, dregst sá stafur saman við -s á eftir og verður að –z-u 

(Halldór, 1861, bls. 50–66). 

 

3. kafli – Um myndun orða. 

Orð myndast annað hvort með því að eitt orð er leitt af öðru, eða með því að skeyta 

orðum saman. Afleidd orð myndast annað hvort á þann hátt að frumhljóð rótarorðsins 

breytist og verður að öðru hljóði í hinu afleidda orði, eða á þann hátt að endingu er bætt 

við stofn orðsins. Sú viðbætta ending hefur enga þýðingu (afleiðsluending, derivatio). 

1. Um afleiðslu orða. 

Afleiðsluendingar karlkynsnafna 

Afleiðsluendingar kvennkynsnafna 

Afleiðsluendingar hvorugkynsorða 

Afleiðsluendingar einkunna 

Afleiðsluendingar atviksorða 

Afleiðsluendingar sagna 

2. Um samskeytingu orða – Samskeyting orða er það, þegar tvö orð eru sett saman og 

gert úr þeim eitt orð. Þá er oftast litið á seinna orðið sem aðalorðið, en hið fyrra sé haft 

til þess að kveða nánar á um það. 

Samskeyting nafna 

Samskeyting sagna 

Samskeyting smáorða (Halldór, 1861, bls. 66–77). 
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Þar sem þetta rit var hugsað sem kennsluefni, er einkennandi skipulag í uppsetningu 

flokka og auðvelt að finna það sem leitað er að. Þetta líkist því sem notað er við kennslu 

í skólum enn þann dag í dag. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið gerð grein fyrir Rasmus Christian Rask, ævistörfum hans og 

helstu tengslum við Ísland og íslenska tungu. Síðan voru skoðuð þrjú málfræðirit, hvert 

fyrir sig og gerð grein fyrir uppbyggingu og innihaldi þeirra. Þetta var gert til að 

auðvelda samanburð og sjá hvers konar flokkaskiptingu höfundarnir nota og hvernig 

þeir lýsa málkerfinu. Sérstök áhersla var lögð á nafnorðabeygingu og 

sagnorðabeygingu. Ritin eru ekki sett upp á sama hátt og í þeim er flokkaskiptingin 

mismunandi. Málmyndalýsing Halldórs setur fram flokka á skipulagðan hátt og 

undirflokka þar sem við á, það er einnig gert í málfræði Jóns Magnússonar. Rask hefur 

ekki jafn marga undirflokka og hinir höfundarnir tveir. Í riti hans eru aðeins 

meginflokkar eins og “nafnorð” o.s.frv. Þar er nafnorðunum skipt í opna meginflokkinn 

og lokaða meginflokkinn, opni hefur einn beygingarflokk sem skiptist í þrennt, og 

lokaði hefur tvo beygingarflokka sem skiptast einnig í þrennt. Sagnorðin hafa þrjá 

beygingarhætti. Í riti Jóns Magnússonar er farið ítarlega yfir beygingu karlkynsorða og 

mörg dæmi tekin, nafnorðunum er þó ekki skipt í lokaðan og opinn flokk. Halldór Kr. 

Friðriksson talar um hljóðstafina og samhljóðendurna, áður en hann fer nánar í 

nafnorðin. Ekki eru mörg dæmi tekin um sagnorðin. Aðeins einu ritanna var ætlað að 

vera kennsluefni, þ.e. Málmyndalýsing Halldórs, hin tvö má sannarlega einnig nota í 

þeim tilgangi. Tilgangur þeirra var þó fyrst og fremst að safna málfræðiupplýsingum á 

einn stað. 

  Hvað Rasmus varðar er hægt að segja, að þrátt fyrir að hann hafi ekki 

hlotið þann heiður sem hann átti fyllilega skilinn, hafi ferill hans verið afar farsæll innan 

málvísinda og samanburðarmálfræðinnar og að hann hafi verið á undan sinni samtíð. 
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