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Ágrip

Í nútímaíslensku eru til tveir orðaröðunarmöguleikar sagnar í fallhætti, andlags og agnar: sögn

– ögn – andlag (SÖA), sbr. Ég skal taka til bækurnar, og sögn – andlag – ögn (SAÖ), sbr. Ég

skal taka bækurnar til. Fyrr á öldum voru líka aðrar formgerðir af þessu tagi virkar: andlag –

ögn – sögn (AÖS), sbr. Ég skal bækurnar til taka, og ögn – sögn – andlag (ÖSA), sbr. Ég skal

til taka bækurnar. Örfá dæmi er að finna líka um fimmtu formgerð: andlag – sögn – ögn

(ASÖ), sbr. Ég skal bækurnar taka til.

Saga þessara orðaröðunarmöguleika er viðfangsefni lokaverkefnisins. Stefnt er að því að

athuga og útskýra dreifingu þeirra fram eftir öldum.

Grunur leikur á því að formgerðin ÖSA hafi gegnt hlutverki í þróun fyrirbærisins. ÖSA

var líklega sprottin upp úr AÖS með færslu andlags til hægri. Á yfirborðinu var andlagið á

eftir sögninni í  ÖSA þannig að líklegt er að hún hafi verið endurtúlkuð sem partur af SA-

formgerðinni, þ.e. sambærileg formgerð við SAÖ og SÖA þar sem andlag er á eftir sögninni.

Vegna þessarar  endurtúlkunar  hefur  ÖSA sennilega hnignað. AÖS hefur  hins vegar  verið

hægar á undanhaldi þar til að fjara út á 19. öld í samræmi við AS-formgerðirnar almennt.

Til þess að rökstyðja þessa tilgátu er leitað að dæmum um orðaröðunarmöguleikana frá

Sögulega  íslenska  trjábankanum (IcePaHC).  Dreifing  formgerðanna  fram  eftir  öldum  er

athuguð frá ýmsum sjónarhornum (fornafn sem haus andlags, nafnorð eða eiginnafn sem haus

andlags o.s.frv.).

Út frá gögnum trjábankans kemur í  ljós að ÖSA hnignaði  mjög hratt  á 17.  öld.  AÖS

byrjaði hins vegar að vera hægar á undanhaldi frá þeirri öld. Þetta bendir til þess að ÖSA hafi

verið  endurtúlkuð  á  því  tímabili  sem  SA-formgerð.  AÖS  varð  á  undanhaldi  vegna

samkeppninnar með SÖA og SAÖ og fjaraði svo út á 19. öld í samræmi við AS-formgerð.
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1. Inngangur

1.1. Viðfangsefni ritgerðarinnar

Í tungumálum heims gerist oft að tilbrigði af ýmsu tagi verði til,  t.d. í  hljóðkerfi þeirra, í

beygingarkerfinu  eða  jafnvel  setningagerðinni.  Einfalt  dæmi  af  tilbrigði  er

nefnifallsorðmyndin  talva  í  beygingarkerfi  íslensku  andspænis  upprunalegu  orðmyndinni

tölva. Segja má sem svo að þessar tvær orðmyndir séu í samkeppni.

Tilurð tilbrigðis getur opnað leið til þess að  málfræðileg breyta (e.  linguistic variable)

myndist.  Með þessu hugtaki er átt við að málhafar geti notað fleiri en einn hátt í tilteknu

tungumáli til þess að segja það sama: „The definition of a linguistic variable is the first and

also the last  step in  the analysis  of variation.  It  begins with the simple act  of noticing a

variation — that there are two alternative ways of saying the same thing“ (sbr. Labov 2008:2).

Þegar  einhver  breyta  er  athuguð er  nauðsynlegt  að hafa  skýra  mynd af  tilbrigðasviði

hennar (e. envelope of variation), þ.e. hvert mögulegt samhengi sem breytan hefur áhrif á (sbr.

Labov 2008:2). Mikilvægt er að taka upp þau tilfelli þar sem tiltekin formgerð A kemur fram

og þau þar sem formgerð A er ekki til staðar heldur B. Þetta stafar af ábyrgðarlögmálinu (e.

principle of accountability): „[...] reports of the occurrences of a variant must be accompanied

by reports  of all non-occurrences..  (!) The definition of a linguistic variable then requires

establishing a closed set to which the axioms of probability theory apply.“ (Labov 2008:2-3).

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er málfræðileg breyta í íslenskri setningagerð og varðar

stöðu  agnar  og  andlags  í  kringum sögn. Í  nútímamáli  er  yfirleitt  mögulegt  að  finna  tvo

röðunarmöguleika, eða tvær formgerðir: annars vegar sögn – ögn – andlag (héðan í frá kölluð

SÖA), hins vegar  sögn – andlag – ögn (héðan í frá kölluð SAÖ). Hér eru dæmi um þessar

tvær formgerðir:

(1-1a) Sveinbjörn tók upp samtalið.

(1-1b) Sveinbjörn tók samtalið upp.

Í (1-1a, b) er sögnin í beygingarhausnum og svo fylgja ögn og andlag eftir viðeigandi röð.

Staðan er meðal annars eins þegar sögnin taka er t.d. í fallhætti, þ.e. þegar hún er í nafnhætti

eða lýsingarhætti, sbr. eftirfarandi:
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(1-2a) Sveinbjörn hefur tekið upp samtalið.

(1-2b) Sveinbjörn hefur tekið samtalið upp.

Jafnvel þó að sögnin taka sé í lýsingarhætti þátíðar í (1-2a, b) eru ögn og andlag samt á eftir

sögninni.

En hvernig var staðan fyrr á öldum? Aðrar tvær formgerðir voru til ásamt t.d. (1-2a, b) ef

við lítum aðeins á sögn, ögn og andlag sem þátttakendur (sbr. Eiríkur Rögnvaldsson 1994-

95:50; 1996:74-76; einnig Þorbjörg Hróarsdóttir 2008:218):

(1-3a) ögn – sögn – andlag (héðan í frá ÖSA)

           Og í öðrum stað lét Tósti jarl upp setja sitt merki (Morkinskinna, 13. öld)

(1-3b) andlag – sögn – ögn (héðan í frá AÖS)

           en engi gat það ráð til gefið er dygði (Grettis saga Ásmundarsonar, 14. öld)

Eins og sjá má í (1-3a, b) gat ögn eða jafnvel ögn og andlag verið á undan sögninni í fallhætti

fyrr á öldum.

Fleiri  röðunarmöguleikar  með ögn, sögn og andlag virðast ekki  hafa komið fyrir  (sbr.

Eiríkur Rögnvaldsson 1994-95:50; 1996:75-76) þó að eitthvert dæmi frá fyrri öldum mætti

kannski  vera  tengt  við  einhverja  fimmtu  formgerð  þar  sem  aðeins  andlag  sést  á  undan

sögninni en ekki ögn:

(1-4) andlag – sögn – ögn (héðan í frá ASÖ)

Lát  mig  þær breiða út  fyrir  þá  fátæku  og þær  rétta  að  þeim þurftugu  (Eintal

sálarinnar við sjálfa sig, 16. öld)

Það að (1-4) sé til þýðir samt ekki að þessi formgerð hafi endilega verið útbreidd eða algeng.

Samt verðskuldar þessi formgerð að fá athygli til þess að kanna með dæmum hversu oft hún

hafði komið fram í fornu máli og síðar.

Við gætum sagt sem svo að fimm formgerðir með sögn, andlag og ögn hafi verið til: SÖA

og SAÖ, sem eru ennþá venjulegar í  nútímamáli;  ÖSA og AÖS, sem voru notaðar fyrr á

öldum; ASÖ, sem var sjaldgæf. Hópur þessara fimm formgerða verður kallaður til einföldunar

agnarsagnaformgerðir með andlagi í þessu verkefni (en samt með styttinguna AgnForm).
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Greining Þorbjargar Hróarsdóttur (2008) á þessum formgerðum er byggð á dæmasafni1 þar

sem hvert dæmi (eða e.t.v. hver setning) er með hjálparsögn í beygingarhausnum. Þetta þýðir

að aðalsögnin sem stýrir andlaginu og ögninni er  alltaf í fallhætti í gagnasafni hennar (sbr.

Þorbjörg Hróarsdóttir 2008:214). Í gegnum þessa aðferð var hægt að athuga stöðu agnar í

kringum sögn fram eftir öldum. 

Sumar  af  AgnForm  eru  auk  þess  ekki  stakar  formgerðir,  heldur  partur  af  tveimur

aðalformgerðum sem voru í samkeppni á leið til nútímamáls: SA-formgerð (sögn-andlag) og

AS-formgerð (andlag-sögn). Með andlag er ekki átt hér við að aðeins beint og óbeint andlag

hafi  getað  verið  á  undan  eða  á  eftir  sögn  í  þessum formgerðum,  heldur  er  um  fylliliði

sagnarinnar að ræða þannig að líka aðrir  setningarliðir  (t.d.  forsetningarliðir)  eða jafnvel

agnir  gátu  verið  fyrr  á  öldum  á  undan  eða  á  eftir  sögninni  (sbr.  Þorbjörg  Hróarsdóttir

2008:218).

Eiríkur Rögnvaldsson gerir grein fyrir því hversu algeng AS-formgerðin var fram eftir

öldum:

Setningar sem sýna einhver AS-einkenni, þ.e. þar sem einhverjir fylliliðir sagnar koma á undan
henni, héldust í málinu í margar aldir. Hlutfall slíkra setninga virðist haldast mjög svipað allt frá
elstu textum fram á seinni hluta 18. aldar; nær alltaf á bilinu 30-50% eftir textum. Helstu frávikin
er að finna í textum frá tveggja alda bili, frá því um miðja 16. öld til miðrar 18. aldar; þar fer AS-
hlutfallið um og yfir 60% (2005:629-630) 

Svo  hefði  AS-formgerðin  mikið  orðið  á  undanhaldi  á  19.  öld  (sbr.  töflu  í  Þorbjörg

Hróarsdóttir 2000:74). 

Hér eru dæmi af þessum tveimur formgerðum, aðeins með andlag sem fyllilið sagnarinnar:

(1-5a) Hann mun taka það.

(1-5b) Hann mun það taka.

Í (1-5a) er andlagið á eftir sögninni taka þannig að þar er hægt að tala um SA-formgerð. Í (1-

5b) er andlagið hins vegar á undan sögninni. Í þessu tilfelli er þá um AS-formgerð að ræða. 

SA-gerðin er líka tæk þegar sögnin sem stýrir andlaginu er persónubeygð. Samt sem áður

má ekki segja það sama um AS-gerðina. Ástæðan fyrir því er sú að fylliliður sagnarinnar

getur ekki komið fram á undan beygingarhausnum, sbr. eftirfarandi dæmi:

1 Gögnin sem Þorbjörg sýnir  í  grein 2008 eru  aðeins  hluti  af  stærra  gagnasafni  þar  sem hún rannsakaði
dreifingu AS-formgerðar og SA-formgerðar fram eftir öldum (sbr. Þorbjörg Hróarsdóttir 2000:68 o.áfr.).
Dæmin sem eru til umfjöllunar í grein 2008 eru aðeins þau sem innihalda sagnaragnir.

7



(1-6a) Hann tekur það.

(1-6b) *Hann það tekur.

(1-6b) er ótækt vegna þess að fornafnaandlagið getur ekki staðið í öðru sæti setningarinnar

sem aðeins persónubeygða sögnin getur tekið. Vegna þessa var greining Þorbjargar miðuð við

það að aðalsögnin var í fallhætti í hverju dæmi gagnasafnsins á meðan hjálparsögn fannst í

beygingarhausnum.

Ef við lítum á AgnForm í sambandi við SA- og AS-gerð má segja að SÖA og SAÖ séu

SA-formgerðir af því að andlag og ögn eru á eftir sögninni. AÖS tilheyrir augljóslega AS-

formgerðum vegna þess að bæði ögn og andlag eru á undan sögninni í fallhætti. ASÖ og ÖSA

eru hins vegar aðeins óljósari  vegna þess að einhver fylliliður finnst á undan sögninni og

annar fylliliður á eftir  henni.  Ekki er  einfalt  að skilja í  fljótu bragði hvort þær séu partur

annaðhvort af SA- eða AS-formgerðum eða hreinlega stök fyrirbæri. En mögulega er hægt að

finna einhverjar vísbendingar um þetta í gegnum fyrri rannsóknir um þessar formgerðir.

Þorbjörg  segist  hafa  safnað  6532 dæmum  þar  sem  ögn  er  til  staðar  (sbr.  Þorbjörg

Hróarsdóttir 2008:214) og gagnasafn hennar er með dæmi sem rekja má frá 14. til 19. aldar.

Dæmasafnið telur með agnarsagnir sem stýra andlagi en líka ýmsar aðrar formgerðir með ögn,

jafnvel áhrifslausar agnarsagnir. Þetta þýðir að dæmi um AgnForm eru aðeins hluti af þessu

gagnasafni. 

Í þessari ritgerð er ætlað að leita að dæmum af þessum fimm formgerðum með því að nota

markaða málheild  sem er  kölluð  Sögulegi  íslenski  trjábankinn eða  IcePaHC (sbr.  Eiríkur

Rögnvaldsson o.fl. 2012a; 2012b) til þess að athuga hvernig AgnForm þróuðust fram eftir

öldum. Textar trjábankans ná yfir langt tímabil, frá 12. öld til 21. aldar. Stefnt er að því að

safna gögnum með því  að nota þessa málheild  til  að athuga gleggra dreifingu AgnForm.

Einnig er ætlað að kanna hvort niðurstöðurnar frá trjábankanum víki að einhverju leyti frá því

sem Þorbjörg sýndi í rannsókn sinni. Stefnt er að því að athuga og greina AgnForm í ljósi

eftirfarandi rannsóknarspurninga:

(1-7a) Hversu algengar voru þessar formgerðir fram eftir öldum?

(1-7b) Hvernig má útskýra þróun þessarar breytu? 

2 Taflan sem hún sýnir er þó með samtals 654 dæmi eins og sjá má síðar í þessari ritgerð. Ekki kemur fram í
grein Þorbjargar að hún hafi útilokað eitt dæmi einhverra hluta vegna. Hún talar samt um eitt dæmi þar sem
ögnin finnst ekki rétt á undan sögninni. Þó er ekki tekið fram að hún hafi útilokað það dæmi (2008:214).
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1.2. Tilgáta

Tilgátan á bak við þessari ritgerð tengist gögnum sem Þorbjörg Hróarsdóttir sýnir í rannsókn

sinni um agnarsagnir í forníslensku. Eftirfarandi tafla3 er einmitt um dæmi af þessu tagi (sbr.

Þorbjörg Hróarsdóttir 2008:214):

(1-8) Textar Agnir

AS SA % AS

14. öld 68 19 78,2%

15. öld 42 11 79,2%

16. öld 32 6 84,2%

17. öld 53 25 67,9%

18. öld 36 18 66,7%

19. öld 67 277 19,5%

298 3564

Gögnin í (1-8) eru miðuð við stöðu agnarinnar í kringum sögn. Jafnvel þó að styttingarnar

sem hún notar séu VO (þ.e. SA) og OV (þ.e. AS) á hún aðallega við sögn – ögn annars vegar

og ögn – sögn hins vegar. Eins og sagt var framar merkir A (andlag) fylliliði sagnar en ekki

aðeins beint eða óbeint andlag þannig að sagnarögn má líka telja vera fyllilið í sagnliðnum.

Frá gögnunum sem Þorbjörg sýnir kemur í ljós að AS-gerðin er ekki lengur algeng eftir

18. öld þar sem tíðni lækkar um næstum 40%. Á 16. öld má sjá að AS er mjög algeng (84,2%)

en á næstu öld lækkar tíðni hennar um 17% og verður jafnvel minni í samanburði við fyrri

aldirnar. Mögulegt er að eitthvað hafi gerst í þeim formgerðum þar sem ögnin var á undan

sögninni eftir 16. öld sem gæti útskýrt þessa lækkun.

Niðurstöður  Þorbjargar  segja  okkur að algengustu  dæmi í  (1-8)  séu um formgerðirnar

ÖSA og AÖS: 

Older  Icelandic  had  various  word  order  patterns  with  verb  particles,  including  both  pre-  and
postverbal particles. The most frequent patterns in the attested corpus show a preverbal particle
and a postverbal direct object [...], or a preverbal particle and a preverbal direct object [...]. In the
earliest texts, dating from the fourteenth century, preverbal particles are preferred over postverbal
particles, although both pre- and postverbal particles coexist in the corpus for several centuries.
(Þorbjörg Hróarsdóttir 2008:238). 

3 Lýsingar og styttingar eru hér settar á íslensku til einföldunar.
4 Samtals sýnir Þorbjörg 654 dæmi í töflunni en ekki 653 eins og lýst er í grein hennar (sbr. 2008:214).
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Til einföldunar sýnum við líka dæmin um þessar tvær formgerðir sem Þorbjörg notar sem

sýnishorn:

(1-9a) „hefði Grundar-Helga upp alið þessa Ingigerði“

(1-9b) „að þeir hefðu þau aldrei út gefið“5

Það að ÖSA og AÖS séu algengastar í dæmasafninu getur kannski verið vísbending um að

þessi lækkun á tíðni sé ekki tilviljanakennd. Okkur grunar að hrun þessara tveggja formgerða

hafi byrjað á 17. öld þannig að SÖA og SAÖ hafa smám saman tekið við frá þeim tíma. 

Samt  þurfum við  ekki  að gleyma hér  að  gögn Þorbjargar  í  (1-8)  eru ekki  aðeins  um

AgnForm heldur líka um áhrifslausar agnarsagnir, agnarsagnir með forsetningarlið o.s.frv. Þar

af leiðandi er aðeins hluti gagnanna um AgnForm. Því verðskuldar þetta atriði að vera skoðað

betur í þessari ritgerð til að ganga úr skugga hvort hin gögnin skekki kannski heildarmyndina

eða ekki.

Ef satt væri að ÖSA og AÖS hafi byrjað að hnigna á 17. öld og að lækkun á tíðni í (1-8)

væri tengd þeim, hvernig væri hægt að svara rannsóknarspurningunum í þessu sambandi?

Fyrstu spurningunni mætti svara þannig í grófum dráttum að ÖSA og AÖS hafi verið algengar

fram að 16. öld. Svo breyttist eitthvað í kerfi AgnForm sem stöðvaði sókn þeirra. Þær byrjuðu

því að hnigna frá 17. öld þannig að SAÖ og SÖA urðu í sókn þaðan í frá. Þetta svar andmælir

ekki því sem Eiríkur og Þorbjörg segja um hrun AS-formgerðarinnar. Eins og fram kemur í

(1-8) verða formgerðir með ögn á undan sögninni á miklu undanhaldi á 19. öld. Þetta gæti

þýtt að hnignun þeirra hafi líklega átt sér stað á þremur öldum, frá 17. til 19. aldar.

Í sambandi við aðra rannsóknarspurninguna grunar okkur að ÖSA hafi hnignað hraðar

(líklega á 17. öld) í samanburði við AÖS. Ástæðan fyrir því er sú að ÖSA var með beint

andlag á eftir sögninni og var því sambærileg við SAÖ og SÖA. Líklegt er að ÖSA hafi verið

endurtúlkuð sem partur af SA-formgerð eða a.m.k. hafi verið vísbending fyrir kynslóðir

17.  aldar  um að  fylliliðir  sagnar  þyrftu  að  vera  hægra  megin  við  sögnina.  Ef  svo er,  er

hugsanlegt að ögnin hafi ekki lengur getað verið á undan sögninni í ÖSA á meðan andlagið

var hægra megin við sögnina. En með færslu agnar til hægri hefði formgerðin t.d. orðið SÖA,

þ.e. formgerð sem var þegar til í kerfi AgnForm. Slíkt gæti bent til þess að ÖSA hafi orðið

mjög hratt á undanhaldi (líklega á 17. öld).

5 Þorbjörg fann hvort tveggja dæmið í Morðbréfabæklingum Guðbrands biskups Þorlákssonar.
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Auk þess höldum við að kerfi AgnForm hafi þannig orðið eftir hrun ÖSA að SAÖ og SÖA

hafi verið í samkeppni með AÖS sem varð hægar á undanhaldi á leið til nútímamáls.

Kannað verður í næstu kaflana hvort tilgátan sem hér var lýst fái rökstuðning eða ekki frá

dæmum fyrri og síðari alda.

1.3. Efnisskipan

Í þessum undirkafla er gerð grein fyrir því hvernig viðfangsefnið verður greint til að komast

að niðurstöðum.

Í öðrum kaflanum er fjallað um fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins. Fyrst er leitað að

grunnskilgreiningu á sagnarögnum til þess að greina þær t.d. frá forsetningum. Svo er fjallað

um  fyrri  rannsóknir  um  röðunarmöguleika  í  kringum  sögn,  með  tilliti  til  þess  hvort

grundvallarorðaröð hafi verið til í forníslensku. Einnig er gerð grein fyrir jafnhraðaáhrifum (e.

Constant rate effect) á setningafræðilegar málbreytingar. Í lok kaflans verður rætt um færslur

vegna framkomu atviksliða og áhrif þungra nafnliða á notkun tiltekinna formgerða.

Í þriðja kaflanum er fjallað um leit dæma í trjábankanum. Sýnt er með hvaða aðferðir er

leitað  að  dæmum og  hvernig  dæmin  verða  flokkuð.  Svo  eru  dæmin  athuguð  frá  ýmsum

sjónarhornum með töflur og gröf.

Rannsóknarspurningunum  er  svarað  í  fjórða  kaflanum.  Útskýrt  er  út  frá  gögnum

dæmasafnsins hvernig fyrirbærið þróaðist á leið til nútímamáls og hvort tilgátan sem sýnd var

framar sé sönnuð eða ekki.

Í fimmta kaflanum eru niðurstöður ritgerðarinnar teknar saman.
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2. Fræðilegur bakgrunnur

2.1. Inngangur

Þessi kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn sem verður til stuðnings okkar athugun. Fyrst er

leitað að grunnskilgreiningu á sagnarögnum til þess að greina þær t.d. frá forsetningum. 

Svo  er  gerð  grein  fyrir  fyrri  rannsóknum sem hafa  athugað  SA-  og  AS-formgerðir  í

íslensku,  einnig  með  tilliti  til  þess  hvort  grundvallarorðaröð  hafi  verið  til  í  forníslensku.

Fjallað verður  auk þess  um jafnhraðaáhrifin  (e.  Constant  rate  effect)  innan setningarlegra

málbreytinga.

Sýnt er síðar hvaða hömlur geta haft áhrif á notkun AgnForm. Gerð er grein fyrir samspili

atviksliða  og  neitunar  innan  AgnForm  og  áhrifum  þungra  nafnliða  á  notkun  tiltekinna

formgerða á kostnað annarra.

2.2. Grunnskilgreining á sagnarögnum

2.2.1. Agnir andspænis forsetningum og atviksorðum

Sagnaragnir eru algengt fyrirbæri í íslensku og í öðrum indóevrópskum málum. Í íslensku

nútímamáli er ögn yfirleitt óbeygjanlegt smáorð sem fær pláss á eftir sögninni eins og við

höfum þegar séð að framan.

Hvernig er hægt að segja að tiltekið orð sé sagnarögn í setningu? Höskuldur Þráinsson

telur t.d. að agnir séu undirflokkur atviksorða (sbr. 2005:126; 2009:45) og að þær samsvari

stefnuatviksorðum (eins og upp, niður, út o.s.frv.) eftir því sem varðar formið (sbr. 2005:228).

Þær eru þó ólíkar atviksorðum að því leyti  að „agnirnar eru í  miklu nánari  tengslum við

sagnorð  en  venjuleg  atviksorð  eru  yfirleitt“  (2005:228).  Agnir  eru  auk  þess  ólíkar

forsetningum af því að þær stýra engu falli (sbr. Höskuldur Þráinsson 2009:45).

Í þessari skilgreiningu kemur í ljós að sagnaragnir, stefnuatviksorð og forsetningar geta

skarast að einhverju leyti. En málið er ennþá dálítið óljóst. Í gegnum hvaða einkenni er hægt

að fullyrða með öryggi að tiltekin orð séu agnir? Hvað skiptir máli?

2.2.2. Þrjár skilgreiningaraðferðir

Reyna  mætti  að  skilgreina  agnir  í  gegnum  þrjár  mismunandi  aðferðir.  Fyrsta  leiðin  er

orðfræðileg. Segjum sem svo að orð eins og út, inn, niður, til, við, frá séu agnir. Þetta þýðir í
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orðfræðilegum skilningi að þessi orð eiga að vera agnir í öllum tilfellum. En ef við lítum á

einhver dæmi þá kemur í ljós að þessi skilgreining getur ekki verið áreiðanleg:  

(2-1a) Sara tekur bækurnar til.

(2-1b) Hann fór til hests.

Sjá má að í (2-1b) stýrir orðið til falli nafnorðsins sem kemur á eftir (til krefst eignarfalls) og

er  þar  af  leiðandi  forsetning.  Hins  vegar  hefur  orðið í  (2-1a)  ekkert  áhrif  á  fall  orðsins

bækurnar af því að nafnorðið er í þolfalli og til stendur ekki á undan nafnorðinu heldur aftan

við.  Þessi  mismunur  segir  okkur  að  ekki  er  hægt  að  flokka  orðfræðilega  þessi  orð  sem

sagnaragnir.

Önnur leiðin væri sú að skilgreina agnir út frá merkingunni, með því að fullyrða t.d. að

aðeins þau smáorð sem merkja einhverja stefnu geti talist agnir. Í skilgreiningu Höskuldar

kemur  fram að  stefnuatviksorð  og  agnir  séu  lík  eftir  forminu.  Ef  svo  er,  þá  er  merking

stefnuatviksorða og agna mismunandi. Tökum einhver dæmi þar sem fram kemur að merking

þessara orða er ólík í tveimur mismunandi setningum:

(2-2a) Sumir þingmenn sátu hjá.

(2-2b) Amma sat hjá mér.

(2-2c) Ég tek pokana út.

(2-2d) Sum tungumál eru að deyja út.

Hægt er að sjá að í (2-2b) stýrir hjá falli fornafnsins (hjá krefst þágufalls) en slíkt sést ekki í

(2-2a). Orðið hegðar sér sem forsetning aðeins í (2-2b). Meðal annars kemur í ljós að um

svipað sagnarsamband er að ræða (sitja hjá í báðum tilvikunum) en þó í ólíkri merkingu: sitja

hjá í (2-2a) merkir ‘kjósa ekki, greiða ekki atkvæði’ (sbr. Mörður Árnason 2010:853), en í (2-

2b) merkir það ‘dveljast hjá e-m’ (sbr. 2010:853). 

Til  samanburðar  tökum (2-2c)  og (2-2d)  sem dæmi.  Orðið  út virðist  merkja einhverja

stefnu í (2-2c). En merking orðsins er ekki eins ljós í (2-2d) með sögninni  deyja. Allt þetta

segir okkur að merkingarlega leiðin er ekki nógu áreiðanleg til þess að skilgreina sagnaragnir

af því að merking þessara orða er frekar breytileg og óljós.
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Þriðja leiðin er sú að skilgreina sagnaragnir  setningafræðilega. Færslur innan setningar

geta gert okkur kleift að greina t.d. milli agna og forsetninga þar sem orð getur færst á undan

og á eftir andlagi þegar sögnin er áhrifssögn. Lítum á eftirfarandi dæmi frá nútímamálinu:

(2-3a) Sveinbjörn tók {upp} samtalið {upp}.

(2-3b) Selma sat {við} borðið {*við}.

Í (2-3a) getur orðið upp annaðhvort verið á undan eða á eftir andlaginu án þess að setningin

verði ótæk. Hins vegar er (2-3b) ótækt þegar við kemur aftan við nafnorðið. Auk þess er ljóst

að smáorðið stýrir falli nafnorðsins borðið (við getur annaðhvort stýrt þolfalli eða þágufalli).

Þetta segir okkur að við geti aðeins verið forsetning í dæmum á borð við (2-3b). Forsetningar

geta  yfirleitt  ekki  verið  færðar  aftar  nema  í  einhverjum  tilfellum  eins  og  þegar  um

eftirsetningu er að ræða, sbr. einhverra hluta vegna (sbr. Höskuldur Þráinsson 2005:118).

Þegar andlagið samanstendur af fornafni lítur (2-3a) þó ekki alveg eins út. Hins vegar er

engin breyting á (2-3b) þegar fornafn kemur fram í stað nafnorðsins:

(2-4a) Sveinbjörn tók {*upp} það {upp}.

(2-4b) Selma sat {við} það {*við}.

Í (2-4a) er orðið upp aðeins leyfilegt á eftir fornafninu þannig að orðið hegðar sér ennþá ólíkt

við í (2-4b).

Samkvæmt þessu mætti kannski halda að við sé aldrei ögn og að upp sé hins vegar alltaf

ögn. Ef við skoðum eftirfarandi dæmi kemur í ljós að ekki er hægt að fullyrða það:

(2-5a) Allir nemendurnir gengu upp stigann.

(2-5b) [Upp stigann] gengu allir nemendurnir _____.

(2-5c) *[Stigann] gengu allir nemendurnir upp _____.

(2-5b) sýnir að liðurinn [upp stigann] er færður fremst í setninguna og dæmið virðist vera

tækt. Hins vegar er ekki mögulegt að færa aðeins [stigann] með því að láta  upp ekki fylgja

með,  sbr.  (2-5c).  Hugsanlegt  er  að  upp hegði  sér  hér  eins og  forsetning (sbr.  Höskuldur

Þráinsson 2005:115). 
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(2-3a) verður hins vegar ótækt ef við prófum að framkvæma sömu færsluna og í (2-5b).

Dæmið gæti aðeins verið tækt ef færslan væri eins og í (2-5c):

(2-6a) *[Upp samtalið] tók Sveinbjörn ______.

(2-6b) [Samtalið] tók Sveinbjörn upp ______.

Upp virðist hafa allt annað hlutverk í (2-6a, b) fyrst það þarf ekki að fylgja nafnorðinu. En

hvað gerist t.d. með orðið við í staðinn? Skoðum eftirfarandi dæmi með sögnina bæta við:

(2-7) Ég bætti {við} tveimur myndum {við}.

Liðurinn [tveimur myndum] í (2-7) er nafnliður og andlag sagnarinnar. Þetta þýðir að  við

getur verið, eins og upp í (2-3a), á undan andlaginu eða á eftir.

Frá  þessu  leiðir  að  agnir  eru  ekki  afmarkaður  hópur  sem  inniheldur  tiltekin  orð.

Setningafræðilega séð er hlutverk orðsins í tiltekinni setningu sem skiptir máli hér. Upp getur

t.d. verið forsetning í dæmum á borð við (2-5a) og ögn í dæmum á borð við (2-3a).

Eðlilegt væri að spyrja hvernig hægt sé að kanna hvort áhrifslausar sagnir séu með agnir

eða ekki. Þar er ekkert andlag til staðar og ómögulegt er að sjá t.d. færslur á borð við (2-3a)

með  þessar  sagnir.  Þetta  atriði  skiptir  þó  litlu  máli  í  okkar  greiningu  vegna  þess  að

áhrifssagnir með ögn eru viðfangsefni þessarar ritgerðar en ekki áhrifslausar sagnir. Þar af

leiðandi er ekki nauðsynlegt að skilgreina það.

2.2.3. Forsetningar án fylliliðar

Mögulegt er að afmarka betur agnir með því að draga skil milli forsetninga án fylliliðar (sbr.

Höskuldur Þráinsson 2005:183-184) og sagnaragna.  Talað er  um forsetningar  án fylliliðar

þegar forsetningar sem ættu að vera hausar forsetningarliða sýna engan fyllilið með sér, a.m.k.

á yfirborðinu. Lítum á dæmið (2-2a, b) sem verður aftur sýnt hér til einföldunar og bætum svo

við öðrum dæmum með sögnina ganga frá: 

(2-8a) Sumir þingmenn sátu hjá.

(2-8b) Amma sat hjá mér.

(2-8c) Ég er loksins búinn að ganga frá verkefninu.
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(2-8d) Ég er loksins búinn að ganga frá ______.

Í (2-8d) væri skiljanlegt út frá samhenginu að verkefnið sé það sem er gengið frá þannig að

ekki er nauðsynlegt að setja [verkefninu] í forsetningarliðinn. En ekki er eins í dæmum á borð

við (2-8a, b). Sagt var áður að merking sagnarinnar væri ólík í þessum tveimur dæmum. Þetta

þýðir að (2-8a) væri með allt aðra merkingu ef við segðum að hjá sé forsetning án fylliliðar.

Reyndar  væri  ótækt  að  spyrja  *Hjá  hverju  sátu  þingmenn?  (sbr. Höskuldur  Þráinsson

2005:185).

Hægt er að líta gleggra á (2-8a) og (2-8d) á eftirfarandi hríslumyndum:

 (2-9a) SL

                       (XL)

               so.              ögn

          sátu               hjá

 (2-9b) SL

          FL

             NL

               so.  fs.   

        ganga  frá              ______

Í (2-9a) er ljóst að hjá er ekki með fyllilið. Í hinni hríslumyndinni kemur forsetningarliðurinn

fram í staðinn sem inniheldur nafnlið (NL). Þessi liður er þó eyða. 

Allt annað mál er hvort ögnin í (2-9a) sé haus einhvers setningarliðar, t.d. agnarliðar (sbr.

Höskuldur Þráinsson 2005:229) eða eitthvað annað. Því var XL settur í hríslumyndinni innan

sviga. Þetta skiptir hvort sem er litlu máli í okkar greiningu vegna þess að ekki er ætlað að

rannsaka djúpgerð AgnForm eða grunnstöðu agna innan sagnliðar, heldur hvernig dreifing

AgnForm þróaðist á leið til nútímamáls.

2.2.4. Samantekt skilgreiningarinnar

Við getum þá tekið saman þau setningafræðilegu skilyrði sem orð þarf að uppfylla til þess að

það geti talist sagnarögn eftir því sem við höfum séð:
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(2-10a) Ef viðkomandi sögn stýrir andlagi og andlagið er með nafnorð sem haus, þá má

orðið vera annaðhvort á undan eða á eftir andlaginu. 

(2-10b) Ef andlagið samanstendur af fornafni á ögnin aðeins að vera á eftir andlaginu í

nútímamáli.

(2-10c) Ef orðið má ekki vera í stöðu sem lýst er í (2-10b) er líklegra að um forsetningu

sé að ræða frekar en ögn.

(2-10d) Ef setning verður ótæk þegar prófað er að úthluta orðinu einhverjum nafnlið sem

fyllilið, er ábyggilega um ögn að ræða. Ef setningin er aftur á móti tæk eftir þetta

próf  og  merking  sagnarinnar  breytist  ekki  (sbr.  ganga  frá)  er  líklegt  að  um

forsetningu án fylliliðar sé að ræða.

Þessi skilyrði eru auðvitað ennþá virk í nútímaíslensku og varða formgerðir á borð við SÖA

og SAÖ. En eins og við höfum þegar séð var mögulegt á fyrri öldum að hafa ögn eða/og

andlag  á  undan  sögninni  í  fallhætti.  Voru  þessi  skilyrði  líka  virk  í  AS-formgerðinni?

Hugsanlegt er að reglurnar hafi ekki verið alveg eins. Tökum sem dæmi formgerðirnar ÖSA

og AÖS. Í fljótu bragði sýna þær okkur t.d. að ekki er hægt að sjá tvo orðaröðunarmöguleika

agnar og andlags á undan sögninni af því að aðeins AÖ er viðurkennt en ekki *ÖA (sbr. (2-

10b)). Hin skilyrðin geta svo sem passað við AÖS, en (2-10a) getur augljóslega ekki gengið

vel með ÖSA.

2.3. AS- og SA-formgerð

2.3.1. Sagnliður sem raunverulegur liður

Almennt hafa AS- og SA-formgerð verið mikið rannsakaðar á undanförnum árum, líka í þeim

tilgangi að tilgreina einhverja sjálfgefna orðaröð sem hin orðaraðartilbrigðin hafa mögulega

sprottið upp úr. 

Skiptar skoðanir voru einnig um tilvist sjálfgefinnar orðaraðar. Í lok 9. áratugar 20. aldar

hélt  Faarlund  því  fram  að  orðaröðin  í  forníslensku  væri  formgerðarlaus (e.

nonconfigurational) í þeim skilningi að ekki væri mögulegt að finna neina grundvallarorðaröð

(sbr. 1990:110) og að leyfilegt væri að raða frjálslega sögn og andlög innan setningagerðar.

Eiríkur Rögnvaldsson andmælir þessu með því að gera grein fyrir að engin dæmi hafa fundist

um  nokkrar  orðaraðir  innan  sagnliðar  (sbr.  1994-95:36-37).  Auk  þess  sýnir  hann  að

sagnliðurinn  er  raunverulegur  rökliður  innan  setningagerðar  (sbr.  Eiríkur  Rögnvaldsson
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1995:7)  og  telur  að  gildi  formgerðarfæribreytunnar (e.  configurationality  parameter)  –

hvort sem þessi færibreyta hafi verið til eða ekki – hafi ekki breyst á leið til nútímamáls, þ.e.

forníslenska setningagerðin hefur aldrei verið formgerðarlaus: 

[...] [E]ven if such a parameter exists, there is no reason to assume that its setting has changed in
the history of Icelandic. I conclude that Icelandic has clearly been configurational, for the last 700
years at least, and a rule schema stating that in Old Icelandic, the finite verb could be followed by
any number of constituents in any order, cannot be correct (Eiríkur Rögnvaldsson 1995:13).

Fyrst sagnliðurinn er raunverulegur liður sem ætti að hafa tiltekna formgerð er nauðsynlegt að

finna  út  úr  því  hvort  einhver  orðaröð  hafi  verið  til.  Ef  við  hugsum um venjulega  gerð

setningarliða  er  hægt  að  sjá  strax  að  SA og AS tákna  haus  –  fylliliðir annars  vegar  og

fylliliðir – haus hins vegar enda er sögn haus sagnliðarins og andlög, forsetningarliðir, agnir

o.s.frv. eru fylliliðir hennar. Það sem ræður frá setningafræðilegu sjónarhorni hvort fylliliðir

hauss  í  setningarlið  séu  á  undan  eða  á  eftir  hausnum  er  færibreyta  sem  er  kölluð

hausfæribreyta  (e.  Head  parameter)  (sbr.  Chomsky  1981;  einnig  Eiríkur  Rögnvaldsson

1994-95). Hausfæribreytan fær eitthvert gildi í tilteknu tungumáli sem ákveður þá hvernig

grundvallarorðaröð  setningarliðar  á  að  vera,  þar  af  leiðandi  líka  grundvallarorðaröð

sagnliðarins.  Allar  hinar  formgerðirnar  sem  geta  komið  fram  ættu  þá  að  spretta  upp  úr

grundvallarorðaröðinni í gegnum færslur. 

2.3.2. Tvær grundvallarorðaraðir?

Hvor  var  þessi  grundvallarorðaröð  í  forníslensku,  AS  eða  SA?  M.ö.o.  hvaða  gildi  fékk

hausfæribreytan í fornu máli? Halldór Ármann Sigurðsson (1988) gerir grein fyrir því hvaða

möguleikar eru hugsanlega í boði um formgerð sagnliðarins: 

(2-11a) AS sem grundvallarorðaröð: SA kemur fram með færslur fylliliða og mögulegra

fallhátta til hægri

(2-11b) SA sem grundvallarorðaröð: AS kemur fram með færslur fylliliða og mögulegra

fallhátta til vinstri

(2-11c) AS og SA sem grundvallarorðaraðir.

Tökum AgnForm sem dæmi til að útskýra þessa möguleika betur fyrst þær eru viðfangsefni

þessa  verkefnis.  Segjum  sem  svo  að  (2-11a)  sé  t.d.  rétta  leiðin  og  að  AS  sé
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grundvallarorðaröðin. Eiríkur Rögnvaldsson gerir grein fyrir því að „[e]f við göngum út frá

þeirri venjulegu greiningu að sögnin og ögnin séu grunnmyndaðar grannstætt,  og röðin sé

sögn – ögn við [SA]-grunn en ögn – sögn við [AS]-grunn, þá sýnir [SÖA] hreina [SA]-röð, og

[AÖS] hreina [AS]-röð.“ (1994-95:50). AÖS væri út frá (2-11a) grunnformgerðin þegar ögn

er til staðar. Til þess að komast að SÖA ætti þá að færa alla fylliliði sagnarinnar til hægri eins

og  sjá  má  frá  eftirfarandi  dæmum.  Feitletraði  hluti  þessara  dæma  er  einnig  sýndur  með

hríslumynd (sbr. Eiríkur Rögnvaldsson 1994-95:41-42):

 (2-12a) AÖS: Helgi hefur samtalið upp tekið.

 (2-12b) SL

so.

    NL ögn

 

samtalið upp      tekið 

 (2-13a) SÖA: Helgi hefur tekið upp samtalið.

 (2-13b) SL

     

NL   ögn     so.         

   ti    tj     tekið        uppj           samtaliði 

Hríslumyndirnar sem hér eru sýndar eru flatar vegna þess að ekki er ætlað í þessari ritgerð að

kanna djúpt innra gerð AgnForm heldur aðeins dreifingu formgerðanna fram eftir öldum og

túlka af hverju málbreytingin átti sér stað. Þessar hríslumyndir eru samt nægilegar til að hjálpa

okkur að skilja erfiðleikana sem liggja á bak við að finna út úr því hvaða formgerð gat verið

sjálfgefin.
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Í (2-13b) má sjá að bæði andlagið og ögnin hafa verið færð til hægri. Jafnframt er hægt að

halda að SÖA sé sprottið upp úr AÖS (í samræmi við (2-11b)) með færslu til vinstri, sbr.

eftirfarandi hríslumyndir:

 (2-14a) SL

  so.            

       ögn          NL

        tekið   upp  samtalið

 (2-14b) SL

 

  so.         ögn      NL

 

   samtaliðj uppi     tekið          ti tj

(2-14a) og (2-14b) virðast  ekki vera óhugsanleg nákvæmlega eins og (2-12b) og (2-13b).

Spurningin er þá hvort AS- og SA-formgerð hafi verið hvor tveggja grundvallarorðaröð eins

og tilgreint var í (2-11c). 

Hér  skerst  tilgáta  Anthonys  Kroch  (1989)  og  nemenda  hans  í  leikinn,  svokallaða

tvígrunnstilgátan (e.  Double base hypothesis)  (einnig sbr.  Santorini  1992;  Pintzuk 1999;

Eiríkur Rögnvaldsson 1994-95:52), sem felst í því að tvær grundvallarorðaraðir hafi verið

til  á sama tíma. En hvernig er þetta mögulegt? Eins og Eiríkur Rögnvaldsson bendir á er

hugsanlegt að börn fyrri aldanna sem lærðu íslenska setningagerð á máltökuskeiði hafi ekki

gefið hausfæribreytunni gildi:

Ef  þær  setningar  sem  börn  á  máltökuskeiði  heyrðu  í  raun  og  veru  fyrr  á  öldum  voru  jafn
fjölbreyttar og þær sem textar frá þessum öldum hafa að geyma, þá er við því að búast að börnin
hafi átt í erfiðleikum með það að gefa færibreytunni gildi. Sumar setningar benda til að sagnir
stjórni til vinstri, en aðrar virðast sýna að þær stjórni til hægri. Ein hugsanleg niðurstaða er sú að
barnið gefist upp við að gefa færibreytunni gildi. Það þýðir að bæði [AS]- og [SA]-setningar eru í
samræmi við hana (eða e.t.v. frekar að hvorki [AS]- né [SA]-setningar eru í ósamræmi við hana).
(Eiríkur Rögnvaldsson 1994-95:53-54)
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Þetta myndi útskýra af hverju var ekki útilokað í fornu máli að færa fylliliðina annaðhvort til

vinstri eða til hægri eins og við höfum þegar séð í (2-12b), (2-13b) og (2-14a-b).

Minna þarf samt á að aðeins ein grundvallarorðaröð er til í nútímaíslensku eins og við

höfum þegar séð. Þetta þýðir að aðeins SA varð í samræmi við hausfæribreytuna á einhverjum

tímapunkti á leið til nútímamáls. Eitthvað hlýtur að hafa breyst fram eftir öldum.

Eitt atriði er samt ennþá óljóst. Ef við getum talið AÖS vera hreina AS-röð og SÖA hreina

SA-röð, er staða SAÖ, ÖSA og ASÖ ekki ennþá tilgreind í þessu sambandi. Um ÖSA segir

Eiríkur  að  mögulegt  er  að  greina  hana  „sem [AS]-grunn með  frestun  andlagsins“  (1994-

95:50). Við gætum því litið á hana sem formgerð sem hefur sprottið upp úr AÖS í gegnum

færslu andlags til hægri.

Það að SAÖ og SÖA séu ennþá til í nútímaíslensku og jafnvel í skyldum málum, þó að

notkun þeirra sé misjöfn milli mála (sbr. Engels og Vikner 2013), segir okkur að þær séu

yfirleitt tengdar. Þessi tengsl má t.d. sjá með  andlagsstökki, þar sem fornafnaandlagið fær

pláss á undan atviksorði eða neitun. Þetta getur jafnframt gerst þegar ögnin er til staðar, sbr.

eftirfarandi dæmi:

(2-15a) Ég kláraði ekki [verkefnið].

(2-15b) Ég kláraði [það] ekki.

(2-15c) *Ég kláraði ekki [það].

(2-16a) Sara sagði upp [Gunnari].

(2-16b) Sara sagði [honum] upp.

(2-16c) *Sara sagði upp [honum].

Milli (2-15a-c) og (2-16a-c) sést enginn munur þar sem fornafnaandlagið fær pláss á undan

ögn eða neitun. Að þessu leyti mætti halda að SAÖ sé afleidd af SÖA með færslu andlags.

Nánar verður rætt um andlagsstökk síðar í þessum kafla.

Óljóst er hins vegar hvernig ASÖ gat orðið til. Ef grunnur hennar er SÖA þá þarf aðeins

að færa andlagið til vinstri. Ef grunnur hennar er AÖS er spurningin hvort ögnin geti færst á

eftir sögninni eða hvort eitthvert annað ferli hafi gert það að verkum að ASÖ hafi orðið til, t.d.

að sögnin hafi færst inn á milli.
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2.3.3. Jafnhraðaáhrifin

Eftir  því  sem  Eiríkur  Rögnvaldsson  (sbr.  2005:629-630)  og  Þorbjörg  Hróarsdóttir  (sbr.

2008:214) halda fram hefur AS-röðin verið algeng fyrr á öldum. Hún hnignaði almennt á 19.

öld.

Spurningin er þó hvernig hnignun þessarar grundvallarorðaraðar hefur átt sér stað. Með

þessu er ekki átt við hvaða ástæður hafa orsakað málbreytinguna, heldur er átt við hvort t.d.

þessi málbreyting hafi fyrst átt sér stað í einhverju setningarumhverfi í upphafi og svo í öðrum

þar til formgerðin í heild verður á undanhaldi í hverju samhengi þar sem hún gat komið fram.

Kroch gefur okkur svör við þessari spurningu: 

[M]álbreytingar sem virðast  endurspegla tilfærslur  í  grundvallarorðaröð þróast  á  skipulegan hátt.  Í
fyrsta lagi eru þessar breytingar venjulega hægfara ef marka má vitnisburð texta þar sem nýjar myndir
og ný mynstur í orðaröð ryðja þeim eldri smám saman úr vegi á nokkurra alda tímabili. Í öðru lagi
getur nýjungin verið misalgeng eftir því hvert setningarsamhengið er [...]. Í þriðja lagi leysir nýjungin
eldra  afbrigðið  alls  staðar  jafnhratt  af  hólmi  þannig  að  hraði  breytingarinnar  er  óháður
setningarumhverfi [...] (Kroch 2008:215-216). 

Skoðum  hvað  þetta  þýðir  í  sambandi  við  AgnForm.  Við  getum  ímyndað  okkur  að

formgerðirnar fimm séu þannig skipulagðar eftir því sem við höfum séð hingað til:

(2-17) SA-aðalformgerð AS-aðalformgerð

SÖA AÖS

SAÖ (sprottin upp úr SÖA) ÖSA (sprottin upp úr AÖS) 

ASÖ (óljós grunnur, líklega sjaldgæf)

Í (2-17) getum við séð að SA-röð er með grunnröðina SÖA þegar ögn og andlag eru fylliliðir

sagnar þannig að SAÖ er mögulega afleidd af henni. Hins vegar er AÖS grunnur í AS-röðinni

þegar ögn og andlag eru til staðar. ÖSA sprettur líklega upp úr þessari formgerð með færslu

andlags til hægri. ASÖ er með óljósan grunn og erfiðara er að finna út úr því með hvaða

færslur hún varð til.

Eftir því sem við vitum frá fyrri rannsóknum um SA- og AS-gerð varð SA ríkjandi á 19.

öld á meðan AS fjaraði út. Þegar þetta gerðist urðu allar formgerðirnar innan SA-raðarinnar

ríkjandi  af  því  að  hraði  málbreytingarinnar  –  eins  og  Kroch  segir  –  er  „óháður

setningarumhverfi“ (2008:216). Með þessu er ekki aðeins átt við að SAÖ og SÖA hafi orðið
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algengari, heldur líka að allar hinar orðaraðirnar innan SA þar sem sögnin er t.d. aðeins með

ögn eða aðeins með forsetningarlið o.s.frv. hafi orðið ríkjandi.

Í þessu sambandi leggur Kroch til  jafnhraðaáhrifakenningu (e.  Constant rate effect).

Samkvæmt  henni  „breytist  notkunartíðni  á  sama  hraða  hvar  sem  tiltekin  breyting  í

setningagerð kemur fram, óháð yfirborðssamhengi“ (Kroch 2008:214).

Gagnlegt er að hafa þessa kenningu í huga þegar fyrirbærið verður athugað með dæmum í

næstu kafla. 

2.4. Samspil setningarliða með AgnForm

2.4.1. Andlagsstökk

Þegar við lítum á AgnForm þurfum við ekki að halda að sögn, ögn og andlag séu nokkurn

veginn í föstu sambandi þar sem engir aðrir liðir geta staðið inn á milli. Atviksliðir (eins og

t.d. neitun) gætu verið þátttakendur í þessum formgerðum. Auðvitað þarf að vita í hvaða stöðu

þessir liðir verða. Þegar hjálparsögn er til staðar og aðalsögnin er í fallhætti, er atviksliðurinn

á undan hinu síðarnefnda, sbr. eftirfarandi dæmi fyrir formgerðirnar SÖA og SAÖ:

(2-18a) Sveinbjörn hefur [aldrei/ekki] tekið upp samtalið.

(2-18b) Sveinbjörn hefur [aldrei/ekki] tekið samtalið upp.

Þegar  atviksliður  er  til  staðar  í  setningunni  er  mögulegt  að  andlagið  færist  framar.  Slíkt

fyrirbæri,  sem við  höfum þegar  séð  að  framan,  er  kallað  andlagsstökk (e.  object  shift).

Höskuldur Þráinsson útskýrir við hvaða skilyrði andlagsstökk getur átt sér stað: 

Sé [andlagið] nafnliður „í fullri stærð“ getur [það] staðið á undan þessum atviksorðum eða eftir ef engin
hjálparsögn er í móðursetningunni. Sé [það] áherslulaust fornafn verður [það] að standa á undan þeim ef
engin hjálparsögn er í móðursetningunni. Sé hjálparsögn í henni getur [andlagið] ekki „færst“ fram fyrir
þessi atviksorð, ekki einu sinni þótt [það] sé áherslulaust fornafn (Höskuldur Þráinsson 2005:566). 

Höskuldur gerir þá grein fyrir þrenns konar samhengi þar sem andlagsstökk getur annaðhvort

átt sér stað eða ekki. Skoðum þau með því að nota agnarsagnir með andlag. 

Fyrsta samhengið sem hann talar um sést  í (2-19a, b) þar sem andlagið getur staðið á

undan eða á eftir neituninni:

(2-19a) Björk tók ekki [bækurnar] til.
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(2-19b) Björk tók [bækurnar] ekki _______ til.

Í öðru samhenginu er ekki mögulegt að hafa andlagið t.d. á eftir neituninni þegar fornafn er

haus andlagsins. Þar af leiðandi er aðeins (2-20b) tækt, en ekki (2-20a):

(2-20a) *Björk tók ekki [þær] til.

(2-20b) Björk tók [þær] ekki til.

Þriðja samhengið sem Höskuldur lýsir er í staðinn það sem mest er tengt við greiningu okkar í

þessu verkefni. Hann heldur því fram að notkun hjálparsagnar hindrar andlagsstökk. Þar af

leiðandi teljast eftirfarandi dæmi ótæk í nútímaíslensku:

(2-21a) *Sveinbjörn hefur samtalið [aldrei/ekki] tekið { _______ } upp { _______ }

(2-21b) *Sveinbjörn hefur það [aldrei/ekki] tekið { _______ } upp { _______ }.

(2-21a, b) eru ótæk í nútímamáli, hvort sem andlagið er með nafnorð eða með fornafn. En

spurningin er hvort AS-formgerðirnar hafi kannski leyft andlaginu að vera á undan atviksorði

eða neitun fyrr á öldum. Mögulegt er að finna t.d. dæmi um formgerðina AÖS6 með neitun

eins og sjá má hér:

 (2-22a) Mun eg og þau ekki til láta (Grettis saga)

 (2-22b) Ketill Loftsson er þar bjó vildi hann ei upp gefa (Árna saga biskups)

Í (2-22a, b) má sjá að fornafnaandlagið gat fengið pláss á undan neituninni í AÖS. Þetta þýðir

frá hagnýtu sjónarhorni að í okkar verkefni þurfum við að leita að dæmum með því að taka

6 Dæmin (samtals 38) fundust í Sögulega íslenska trjábankanum og hægt er að leita að þeim með eftirfarandi
fyrirspurn:

(i) .* idoms NEG
NEG hassister NP-OB[12] 
NP-OB[12] sprec RP
RP sprec [VB][BA]($|N)

Fyrirspurnin leitar að þeim dæmum þar sem neitun – andlag – ögn – sögn (samtals 16) og andlag – neitun
– ögn – sögn (samtals 22) koma fram.
Útskýringar um fyrirspurnina má finna í § 3.3. þar sem talað er um aðalfyrirspurnir sem notaðar eru til að
leita að dæmum af formgerðunum fimm í trjábankanum. 
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tillit til þess að önnur orð eða liðir geti verið inn á milli. Nauðsynlegt er að hafa þetta atriði í

huga þegar trjábankinn verður notaður. 

2.4.2. Þungir nafnliðir

Fyrirbæri sem getur haft áhrif á notkun tiltekinnar formgerðar er  frestun þungs nafnliðar

(sbr. Höskuldur Þráinsson 2005:587 o.áfr.). Bein og óbein andlög eru nafnliðir og mögulegt er

innihald þeirra sé frekar þungt, þ.e. fleiri orð og liðir eru undirskipuð innan andlagsins. Lítum

á eftirfarandi dæmi til þess að skilja betur hversu stórir nafnliðir geta orðið:

(2-23a) [Bækurnar]

(2-23b) [Bækurnar [sem ég hafði lesið]]

(2-23c) [Bækurnar [sem ég hafði lesið [þegar ég var veikur]]]

Sjá má að (2-23b, c) innihalda fleiri og fleiri liði. Ef við reynum að setja þessa nafnliði innan

setningar með agnarsögn er mögulegt að sjá að því stærri nafnliðurinn er því ólíklegra er að

fleiri orðaröðunarmöguleikar séu í boði (sbr. Eiríkur Rögnvaldsson 1990:82). Berum saman

t.d. SAÖ og SÖA:

 (2-24a) Ég tók [bækurnar] til.

(2-24b) Ég tók til [bækurnar].

(2-25a) ?Ég tók [bækurnar [sem ég hafði lesið]] til.

(2-25b) Ég tók til [bækurnar [sem ég hafði lesið]].

(2-26a) *Ég tók [bækurnar [sem ég hafði lesið [þegar ég var veikur]]] til.

(2-26b) Ég tók til [bækurnar [sem ég hafði lesið [þegar ég var veikur]]].

Í (2-24a, b) virðist hvor tveggja formgerð vera leyfileg. En um leið og andlagið verður þyngra

eru aðeins (2-25b) og (2-26b) algerlega tæk dæmi. Að einhverju leyti passar formgerðin SÖA

betur við þunga nafnliði.

Sagt var að framan að formgerðin ÖSA væri sprottin upp úr AÖS í gegnum færslu andlags

til hægri. Hugsanlegt er að þungir nafnliðir hafi ekki getað verið alltaf á undan ögn og sögn í

AÖS þannig að andlagið þurfti að færast aftar í sagnliðnum. Spurning er hvort þetta sé eina
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notkun ÖSA eða hvort  þessi  formgerð með fært andlag hafi  líka verið notuð með „létta“

nafnliði eins og t.d. fornafnaandlög. Við skulum athuga þetta í næsta kafla með gagnasafnið.

2.5. Lokaorð

Í þessum kafla var fyrst leitað að grunnskilgreiningu á sagnarögnum til þess að greina þær frá

forsetningum eða öðrum orðflokkum. Leitað var að útskýringu í gegnum mismunandi leiðir

en aðeins setningafræðilega leiðin gat skipt máli til þess að skilgreina agnir. Fram kom að

þessu leyti að sagnaragnir geta yfirleitt verið á undan eða á eftir andlaginu í nútímamáli. Slíkt

gerist ekki t.d. með forsetningar. AS-formgerðir eru hins vegar ekki alveg í samræmi við þessi

skilyrði.

Síðar var sýnt að líklegt er að tvær grundvallarorðaraðir hafi verið til í nokkrar aldir og að

SA hafi síðar verið eina formgerðin að vera í samræmi við hausfæribreytuna, sem ræður hvort

fylliliðir hauss eigi að vera í grundvallarorðaröðinni á undan eða á eftir hausnum.

Tekið var fram að sennilegt er að formgerðin SAÖ sé afleidd af SÖA. Einnig var tekið

fram með orð Eiríks Rögnvaldssonar (sbr. 1994-95:50) að mögulegt er að ÖSA hafi verið

afleidd af AÖS í gegnum færslu andlags til hægri. 

Einnig var fjallað um það hvernig setningafræðilegar málbreytingar þróast með tíma og

með jafnhraðaáhrifakenningu sást að tiltekin formgerð verður á undanhaldi eða í sókn í hverju

samhengi sem hún kemur fram í á sama hraða. Þetta segir okkur að allar formgerðirnar innan

AS-orðaraðarinnar hafi hnignað á sama hraða. Eins gildir um sókn SA-formgerða.

Sýnt  var  meðal  annars  að  aðrir  liðir  eins  og  atviksliðir  geta  tekið  þátt  í  þessum

formgerðum og fengið pláss t.d. milli andlags og ögn (sbr. dæmi um AÖS, (2-22a, b)). Við

þurfum að hafa þetta í huga þegar við leitum að dæmum í trjábankanum.

Auk þess sást að þungir nafnliðir geta haft áhrif á það hvaða formgerð verður notuð vegna

þess að formgerð eins og SAÖ getur ekki verið með þungt andlag. Þar af leiðandi tekur SÖA

við. Sömuleiðis er líklegt að ÖSA hafi verið til vegna þess að AÖS gat ekki verið með þungt

andlag á undan ögn og sögn. En athuga þarf hvort ÖSA hafi aðeins verið notuð í þessu tilfelli

eða líka þegar andlagið er „létt“.
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3. Gögn um sögulega þróun fyrirbærisins

3.1. Inngangur

Í þessum kafla er aðallega fjallað um dæmasafnið sem verður notað til að athuga hvernig

formgerðirnar  þróuðust  fram  eftir  öldum.  Þetta  dæmasafn  verður  búið  til  með  gögn  frá

Sögulega íslenska trjábankanum. 

Gerð er grein fyrir aðferðum til þess að finna gögn um formgerðirnar og útiloka þau dæmi

sem reynast ekki raunveruleg. Síðar er fjallað um yfirlit um dæmasafnið í gegnum töflur og

gröf. Fyrst eru dæmin athuguð almennt og svo er dýpra farið í málið með því að athuga nánari

einkenni dæmanna, t.d. með fornafnaandlag. 

Í lok kaflans er tekið tillit  til  sérgreininga á aukaatriðum gagnasafnsins, þ.á.m. hegðun

algengustu agna í kerfi AgnForm á leið til nútímamáls og tíðni ASÖ.

3.2. Trjábankinn

Mikilvægt er að útskýra hvað  Sögulegi íslenski trjábankinn  sé. Trjábankinn er textasafn og

inniheldur því brot úr textum frá mismunandi öldum. Elstu textar málheildarinnar eru frá 12.

öld og nýjustu textar frá 21. öld. Þetta safn samanstendur ekki af hreinum textum heldur af

þáttuðum textum.  Með þessu er  átt  við  að  hvert  orð  textasafnsins  fær  setningafræðilega

greiningu (sbr.  Eirikur  Rögnvaldsson o.fl.  2012a:331).  Trjábankinn inniheldur  u.þ.b.  eina

milljón orða (2012a:332).

Málheild getur hjálpað okkur til að finna gögn um tiltekið fyrirbæri. Einnig er hún hjálpleg

til að styðja eða varpa betra ljósi á einhverja tilgátu eins og við erum að gera í þessu verkefni:

„Corpus-based studies typically use corpus data in order to explore a theory or hypothesis,

typically one established in the current literature, in order to validate it, refute it or refine it“

(McEnery og Hardie 2012:6).

Spurningin  er  samt  af  hverju  trjábankinn er  valinn  fyrir  okkar  verkefni  en  ekki  aðrar

málheildir. Svarið felst í því að þetta textasafn er þáttað eftir orðflokki (nafnorð, lýsingarorð,

sagnorð,  o.s.frv.)  og  einnig  eftir  rökliðum (nafnliður,  atviksliður,  aðalsetning,

tilvísunarsetning o.s.frv.). Stök orð og rökliðir fá tiltekin mörk sem geta verið mjög hjálpleg

til þess að leita að dæmum um AgnForm innan málheildarinnar. Tökum þessi dæmi til að

útskýra betur:
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(3-1a) Tryggvi hefur leyst þennan bílstjóra af.

(3-1b) Tryggvi hefur leyst hann af.

(3-1c) Sara hefur ekki skilið hana eftir. 

(3-1d) Mun eg og þau ekki til láta (Grettis saga)

Í (3-1a) má sjá að beina andlagið [þennan bílstjóra] samanstendur af tveimur orðum. Eins og

sagt var í undanfarandi kafla er beint andlag nafnliður þannig að búast má við því að slíkur

liður geti verið stærri í öðrum setningum (sbr. § 2.4.2.). Ef við leitum að formgerðum á borð

við AgnForm í ýmsum textum er ekki hægt að vita hversu mörg orð geta komið fram innan

andlagsins í hverju dæmi. Því verður erfitt að leita dæma einungis með orðflokkamörkun.

Haus  nafnliðar  er  ekki  bara  nafnorð  heldur  líka  fornafn eins  og  hægt  er  að sjá  í  (3-1b).

Orðflokkamörkun fornafnsins  er  væntanlega  ólík  nafnorðunum í  (3-1a)  þannig  að  leit  að

dæmum er frekar erfið þegar miðað er aðeins við orðflokkinn. Mörkun af þessu tagi nægir

ekki þegar stefnt er að því að athuga setningarleg fyrirbæri.

Rökliðamörkun  er  hins  vegar  miklu  gagnlegri  vegna  þess  að  þar  er  gert  ráð  fyrir

setningaliðum. Þetta þýðir að mörk eru t.d. eins í [hana] í (3-1b) og [annan bílstjóra] í (3-1a),

burtséð frá því hversu mörg orð finnast innan liðarins.

Í sambandi við það sem sagt var í fyrri kaflanum um andlagsstökk má sjá að í dæmi (3-1d)

geta aðrir liðir eins og neitun fengið pláss innan formgerðanna sem við erum að leita að.

Stundum er ekki þannig (sbr. (3-1c)) og þar af leiðandi þarf að búa til fyrirspurn til að leita að

dæmum sem nái yfir öll tilfellin.

Fyrst rökliðamörkun má aðeins finna í trjábankanum er nauðsynlegt að athuga dæmi þar

til þess að kanna þróun AgnForm.

 

3.3. PaCQL og einfaldar fyrirspurnir

Sagt  var  að  framan  að  þörf  væri  á  fyrirspurn  til  þess  að  leita  að  dæmum  innan  texta

trjábankans.  Í  hverju  felst  þessi  fyrirspurn?  Þarf  hún  að  vera  sett  upp  á  ákveðinn  hátt?

Fyrirspurnin  er  kóðuð  samkvæmt  forritunarmáli  PaCQL (Anton  Karl  Ingason  2016:52).

Fyrirspurnir lýsa hvers konar dæma er ætlað að leita. Þetta atriði er frekar tæknilegt þannig að

nauðsynlegt er hér að útskýra hvernig þær virka skref eftir skref.

28



3.3.1. Mörkun andlaga og agna

Sagt  var  framar  að  textar  trjábankans  eru  bæði  með  orðfræðilega  og  setningafræðilega

mörkun. Þessi mörk eru táknuð með tilteknum styttingum. Fyrsta andlag sagnar er markað

með  NP-OB1 og annað andlag sagnar með  NP-OB2. Við getum sagt að  NP-OB1 sé beint

andlag og NP-OB2 óbeint andlag: „In the annotation scheme for the historical corpora under

discussion, the label for a direct object is NP-OB1 and the label for an indirect object is NP-

OB2“ (Anton Karl Ingason 2016:57). En hafa þarf í huga að fallið skiptir ekki máli hér. Sagnir

eins og gleyma stýra t.d. einu andlagi í þágufalli. Þetta þýðir að andlagið fær markið NP-OB1

burtséð frá fallinu.

Innan andlagsins getur hausinn verið nafnorð eða fornafn. Að þessu leyti fer greiningin

aðeins eftir  orðflokki.  Nafnorð fá markið  N fyrir  nafnorð í  eintölu.  Eftir  það kemur svo í

hvaða falli nafnorðið er. N-N merkir t.d. að nafnorðið er í eintölu og í nefnifalli. Fallmarkanir

eru fjórar og þær má finna í mörkum nafnorða, lýsingarorða og fornafna: -N (nefnifall),  -A

(þolfall), -D (þágufall), -G (eignarfall) (sbr. Anton Karl Ingason 2016:58). 

Nafnorð í fleirtölu eru hins vegar táknuð með NS. Fallmörkun fylgir líka í þessu tilfelli,

sbr.  NS-N fyrir nafnorð í fleirtölu og í nefnifalli. Auk þess getur líka eiginnafn verið haus

nafnliða.  Eiginnöfn  fá  yfirleitt  sérmörkun  með  NPR með  fallmörkun,  sbr.  NPR-D fyrir

eiginnafn í þágufalli. 

Persónufornöfn eru hins vegar mörkuð með PRO og fá auðvitað fallmörkun, sbr. PRO-A

fyrir persónufornafn í þolfalli.

Mörkun  sagnaragna  er  miklu  einfaldari.  Mark  þeirra  er  einungis  RP (sbr.  Santorini

1990:9).

3.3.2. Sagnir

Sagnir eru markaðar með fleiri styttingar þannig að hér ber að afmarka þær sagnir sem verða

partur af okkar athugun. 

Í undanfarandi köflum var sagt að sagnir sem við þurfum að greina eiga að vera í fallhætti

og eiga meðal annars að stýra andlagi. Þetta þýðir að háttarsagnir (MD) má strax útiloka. Eins

gildir fyrir sagnirnar hafa (HV) og vera (BE). Eini flokkur sem verður eftir og er mikilvægur

fyrir okkar greiningu er markaður með VB, sem á við í öllum venjulegum sögnum. Sagnir fá
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aukamarkanir  um tíð  og  hátt,  sbr.  VBPI sem merkir  að  tiltekin  sögn er  í  nútíð  (sbr.  P)

framsöguháttar (sbr. I).

Þessi aukamörk taka ekki þátt í greiningu okkar fyrst sagnirnar í AgnForm eru í fallhætti.

Fyrir  þess  konar  sagnir  eru  þrjú  mörk  til:  VB (án  viðbóta)  táknar  nafnhátt,  VAN táknar

lýsingarhátt þátíðar og VBN táknar sagnbót.

3.3.3. Fyrirspurnir

Til þess að búa til  fyrirspurn þarf að hafa í huga orðaröð sem ætlað er að skoða. Tökum

formgerðina  SÖA sem dæmi.  Í  þessari  formgerð  þarf  sögnin í  fallhætti  að vera  á  undan

ögninni og ögnin þarf að vera á undan andlaginu7. Þessi formgerð getur fundist hvar sem er

innan málheildarinnar, t.d. bæði innan aðalsetninga og aukasetninga. Við þurfum þá að skipa

leitarvélinni að finna dæmi:

 (3-2a) í alls konar setningum sem innihalda sögn í fallhætti

 (3-2b) þar sem sögnin í fallhætti er á undan ögn

        (3-2c) þar sem ögnin er á undan andlaginu

Frá (3-2a-c) koma fram tvær mismunandi tegundir af  sambandi milli  liða.  Í  (3-2a) er um

yfirskipun að ræða þar sem A er efri liður sem inniheldur B. (3-2b, c) eru í staðinn dæmi af

röðun liða, þar sem A liggur á undan B á sama stigi innan setningagerðar.

Í  PaCQL getur sambandið í (3-2a) verið táknað með skipunina  idoms (stytting fyrir e.

immediately dominates) (sbr. Anton Karl Ingason 2016:55). Sambandið í (3-2b, c) má tákna

með  skipunina  sprec (stytting  fyrir  e.  sisterwise  precedence)  (sbr.  Anton Karl  Ingason

2016:56). Við getum þá búið til fyrirspurnina:

   (3-3)     .* idoms V[BA]($|N)
   V[BA]($|N) sprec RP

         RP sprec NP-OB[12]

7 Einhver  gæti  andmælt  þessu  með  því  að  segja  að  beygingarhausinn  þurfi  líka  að  vera  talinn  með  í
fyrirspurninni. Þetta er satt, sérstaklega þegar um ÖSA, AÖS og ASÖ er að ræða vegna þess að dæmi með
kjarnafært andlag gætu verið talin með. En sögnin í beygingarhausnum getur flækt málið í fyrirspurninni. Í
trjábankanum getur persónubeygð sögn þessara formgerða verið háttarsögn, hafa eða jafnvel einhver önnur
sögn (t.d. eiga eða verða). Það að setja allar þessar sagnir í fyrirspurn gerir það að verkum að fyrirspurnin
sjálf verður of þung fyrir PaCQL og engar niðurstöður skila sér. Ákveðið er þá að telja persónubeygða sögn
ekki með til að auðvelda leitina og útiloka óraunveruleg dæmi handvirkt síðar.
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Sjá má í (3-3) að segðin .* vísar til alls konar liða og þar af leiðandi líka aðalsetninga (IP-

MAT)  og  aukasetninga  (CP-REL eða  tilvísunarsetning,  CP-THT eða  skýringarsetning,

o.s.frv.). Hvað táknar V[BA]($|N) í staðinn? Í PaCQL er frekar algengt að nota reglulegar

segðir (e. regular expressions). Segðin er þannig byggð upp vegna þess að VB, VAN, VBN eru

fallhættir og leita ber að þeim öllum. Ef við lítum á gerð þessara heita er fyrsti bókstafurinn

sameiginlegur.  Annar bókstafurinn getur  annaðhvort verið  A eða  B.  Þriðji  bókstafurinn er

annaðhvort  ekkert  tákn (sbr.  VB)  eða  N (sbr.  VAN og  VBN).  V[BA]($|N) táknar þar af

leiðandi þau mörk sem byrja með V, halda svo áfram með A eða B og svo með engan annan

bókstaf (sbr. $) eða N. Álíka ferli má sjá í NP-OB[12]þar sem fyrirspurnin leitar dæma bæði

með NP-OB1 og NP-OB2.

Valkostir um bókstafi eru yfirleitt settir  í  hornklofa en ekki er mögulegt að gera þetta

þegar táknið $ er til staðar, annars verður það túlkað sem venjulegur bókstafur en ekki sem

regluleg segð.

Nú er mögulegt  að bæta við öðrum upplýsingum í fyrirspurninni.  Ef við viljum finna

dæmi af formgerðinni SÖA þar sem fornafn er haus andlagsins þarf þá að nota aftur skipunina

idoms, sbr. eftirfarandi fyrirspurn:

(3-4) .* idoms V[BA]($|N)
V[BA]($|N) sprec RP

       RP sprec NP-OB[12]
NP-OB[12] idoms PRO.*

Í þessu tilfelli er PRO skrifað sem PRO.* og ástæðan fyrir því er sú að við þurfum að finna

dæmi af fornöfnum burtséð frá fallinu. Því er reglulega segðin .* notuð í markinu (sbr. Anton

Karl Ingason 2016:58).

Hins vegar lítur fyrirspurnin þannig út ef leitað er að dæmum þar sem haus andlagsins er

nafnorð:

(3-5) .* idoms V[BA]($|N)
V[BA]($|N) sprec RP

       RP sprec NP-OB[12]

NP-OB[12] idoms N[-S].*
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Af hverju er N[-S].* notað í fyrirspurninni? (3-5) leitar að dæmum þar sem haus andlagsins

getur  verið  eintölunafnorð  (N)  eða  fleirtölunafnorð  (NS).  Við  getum  sameinað  þau  með

reglulega  segð  af  því  að  fyrsti  bókstafur  markanna  byrjar  með  N,  annar  bókstafurinn  er

annaðhvort S eða bandstrik (sbr. t.d. N-A). Svo getur hvað sem er fylgt í þeim, sbr. táknið .*.

Af hverju eru eiginnöfn ekki sett í (3-5) fyrst þau geta líka verið haus andlags? Ástæðan

fyrir því er sú að NPR getur flækt málið með að nota reglulega segð. Ef við notum t.d. N[-

SP].* í fyrirspurninni í (3-5) er líklegt að óviðeigandi dæmi komi upp vegna þess að slík

segð myndi leyfa nafnliðum sem byrja með  NP að koma fram meðal dæma, þ.e. fylliliðum

andlagsins. Betra er í þessum tilfellum að skilja markanir að og nota aukafyrirspurn aðeins

fyrir  eiginnöfn  sem  er  fullkomlega  sambærileg  við  (3-5).  Í  þessu  tilfelli  væri  NPR.* í

fyrirspurninni í stað N[-S].*. 

3.4. Fyrirspurnir

Eftir  að hafa athugað hvernig fyrirspurnir  virka er mögulegt að búa til  allar  þær sem við

þurfum til að byggja dæmasafnið. Vitað er nú þegar að safna ber öllum dæmum um AgnForm,

en spurningin er hvort nauðsynlegt sé að hafa fleiri viðmið til að athuga fyrirbærið.

Í hverri formgerð getur haus andlagsins verið fornafn, nafnorð eða eiginnafn. Því er betra

að búa til  þrjár  fyrirspurnir  fyrir  hverja  formgerð.  Með þessa aðferð getum við vitað  frá

upphafi með hvaða andlag tiltekið dæmi er.

Eftirfarandi fyrirspurnir eru t.d. um formgerðina SÖA:

(3-6a) .* idoms V[BA]($|N)
V[BA]($|N) sprec RP
RP sprec NP-OB[12]
NP-OB[12] idoms PRO.*

(3-6b) .* idoms V[BA]($|N)
V[BA]($|N) sprec RP
RP sprec NP-OB[12]
NP-OB[12] idoms N[-S].*

(3-6c) .* idoms V[BA]($|N)
V[BA]($|N) sprec RP
RP sprec NP-OB[12]
NP-OB[12] idoms NPR.*
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Fyrirspurnir um hinar formgerðirnar eru svipaðar (3-6a, b, c) en auðvitað þarf að raða atriðin á

viðeigandi hátt. Svo að dæmi sé tekið getum við skoðað hvernig fyrirspurnir um ÖSA líta út:

(3-7a) .* idoms RP
RP sprec V[BA]($|N)
V[BA]($|N) sprec NP-OB[12]
NP-OB[12] idoms PRO.*

(3-7b) .* idoms RP
RP sprec V[BA]($|N)
V[BA]($|N) sprec NP-OB[12]
NP-OB[12] idoms N[-S].*

(3-7c) .* idoms RP
RP sprec V[BA]($|N)
V[BA]($|N) sprec NP-OB[12]
NP-OB[12] idoms NPR.*

Trjábankinn býður meðal annars upp á fleiri skipunarkosti til þess að nýta gögnin betur. Með

viðbætur við fyrirspurnir er mögulegt að skipa trjábankanum að veita okkur nánari gögn sem

geta hjálpað okkur að greina fyrirbærið. Fyrst við erum að rannsaka AgnForm sögulega er

gagnlegt að vita frá hvaða öld dæmi er eða hvort dæmið sé almennt frá fyrri eða síðari öldum

ef miðað er við útgáfuár  Nýja Testamentis Odds Gottskálkssonar (þ.e. 1540) sem tímamót.

Gagnlegt verður meðal annars að vita hversu mörg orð eru innan andlagsins, í sambandi þá

við hömlurnar sem við höfum séð framar um þunga nafnliði. Auk þess er hjálplegt að vita frá

upphafi hvaða ögn er til staðar í tilteknu dæmi. Trjábankinn veitir okkur alla þessa kosti með

eftirfarandi viðbætur:

(3-8) meta:
text century
text postnt
node nodestring RP
node nodewords NP-OB[12]

Hvað merkir (3-8)? Innan meta-svæðisins eru fjórar mismunandi skipanir sem bæta við nánari

upplýsingum í  dæmasafninu  (sbr.  Anton  Karl  Ingason  2016:60):  text century lætur

okkur vita frá hvaða öld dæmi er. text postnt segir okkur hvort dæmið sé almennt fyrir

eða eftir útgáfuár Nýja Testamentis Odds. node nodestring RP lætur okkur vita hvaða

ögn fannst í dæminu. node nodewords NP-OB[12] er í staðinn önnur skipun sem segir

okkur hversu mörg orð finnast samtals í andlaginu.
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Allt er þá tilbúið til þess að athuga fyrirbærið.

3.5. Yfirlit um gögnin

3.5.1. Fjöldi dæma, útilokanir, viðbætur og breytingar

Eftir að öll gögnin frá trjábankanum um AgnForm voru sótt með því að nota fyrirspurnir á

borð við (3-6a, b, c) og (3-7a, b, c) ásamt viðbótum (sbr. (3-8)) voru þau sett upp á reikniskjali

sem fylgir þessari ritgerð.

Innan reikniskjalsins má finna tvö blöð með gagnasafninu. Fyrsta blaðið (Tafla án breyt.)

inniheldur  hreinu  gögnin  frá  trjábankanum  ásamt  aukagildum  sem  talað  verður  um  í

eftirfarandi  efnisgreinar.  Annað blaðið (Tafla)  sýnir  líka gagnasafnið en í  því eru skráðar

handvirkar breytingar á gagnasafninu. Þær eru allar merktar á rauðu á blaði reikniskjalsins.

Finna má önnur blöð í reikniskjalinu sem sýna dreifingu formgerðanna eftir mismunandi

viðmiðum. Gerð er grein fyrir gögnum frá þessum blöðum í eftirfarandi undirkafla.

Þremur mismunandi dálkum hefur verið bætt við í Tafla án breyt. í reikniskjalinu. Þessir

dálkar heita verb,  gildi og fornafn. Fyrsti dálkurinn sýnir fyrir hvert dæmi hvaða sögn stýrir

ögninni. Annar dálkurinn er notaður til að tilgreina formgerðina sem á við í dæmunum. Þriðji

dálkurinn er í staðinn notaður til að vita hvort fornafn sé haus andlags í tilteknu dæmi eða

ekki. Öll gildi þessara dálka eru sett handvirkt í reikniskjalið.

Tilgreiningar í gildi og fornafn fara eftir ákveðnum viðmiðum. Eftirfarandi eru reglur um

fyrsta dálkinn:

(3-9a) Öll dæmi um formgerðina SÖA fá 0 í dálknum gildi

(3-9b) Öll dæmi um formgerðina SAÖ fá 1 í dálknum gildi

(3-9c) Öll dæmi um formgerðina ÖSA fá 2 í dálknum gildi

(3-9d) Öll dæmi um formgerðina AÖS fá 3 í dálknum gildi

(3-9e) Öll dæmi um formgerðina ASÖ fá 4 í dálknum gildi

Í (3-10a-c) eru viðmiðin um annan dálkinn. Miðað er við það að eiginnöfn og nafnorð séu

svipaðs eðlis innan andlaga þannig að þau geta fengið sama gildið:

(3-10a) Öll dæmi með fornafn sem haus andlags fá 1 í dálknum fornafn

(3-10b) Öll dæmi með nafnorð sem haus andlags fá 0 í dálknum fornafn
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(3-10c) Öll dæmi með eiginnöfn sem haus andlags fá 0 í dálknum fornafn

Með þessu kerfi er miklu auðveldara að telja öll dæmin sem hafa fundist í gagnasafninu og

flokka þau strax eftir formgerð og tegund hauss í andlaginu.

Eftirfarandi er fyrsta yfirlitið um gögnin. Samtals hafa 1385 dæmi fundist:

(3-11) Formgerð Fn. sem haus

andlags

No. sem haus

andlags8

Samtals

SÖA 5 264 269

SAÖ 198 84 282

ÖSA 165 327 492

AÖS 154 172 326

ASÖ 9 7 16

Samtals 531 854 1385

Hér sýnum við eitt dæmi fyrir hverja af þessum formgerðum til upprifjunar. Athugið að hvert

dæmi verður merkt héðan í frá með heiti heimildarinnar9 samkvæmt trjábankanum og með

treeid-númer. Öll dæmi reikniskjalsins fá einkennisnúmer frá trjábankanum sem tilgreint er í

dálknum treeid. Við ætlum að tilgreina þetta gildi í hverju dæmi sem kemur fram í þessum

kafla svo að einfaldara sé fyrir lesandann að fletta upp í reikniskjalinu og finna dæmið eftir

einkennisnúmerinu:

(3-12a) SÖA: Þá tóku mínir heimamenn í orð að róa til fiski (pislarsaga, treeid 40539)

(3-12b) SAÖ: Þá er að þurka það upp sagði Ragnhildur (ofurefli, treeid 64092)

(3-12c) ÖSA: en sjálfur máttu til kjósa fjórða manninn (illugi, treeid 38490)

(3-12d) AÖS: En þó skal allt þetta vera þér upp gefið fyrir guðs skuld (georgius, treeid

31508)

(3-12e) ASÖ: Lát mig  þær breiða út fyrir þá fátæku og þær rétta að þeim þurftugu

(eintal, treeid 35454)

8 Hér eru settar saman niðurstöðurnar um eiginnöfn og venjuleg nafnorð.
9 Í Viðaukanum finnst listi með heiti sem trjábankinn notar fyrir hverja heimild. Þar er títill og aldur þessara

heimilda tilgreindur.
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Í (3-11) virðist formgerðin ASÖ hafa of lítið af dæmum. Því getum við skoðað hana í lok

kaflans en ekki er búist við því að finna gagnlegar upplýsingar fyrst um örfá dæmi er að ræða.

Gögnin um ASÖ eru allavega geymd í reikniskjalinu sem inniheldur dæmasafnið (sbr. blaðið

Tafla án breyt.). 

Í megingreiningunni munum við þá einbeita okkur að hinum fjórum formgerðunum sem

eru augljóslega algengari. Eftir standa 1369 dæmi og nauðsynlegt er að athuga hvort þörf sé

að útiloka dæmi sem ekki má telja raunveruleg.

Mjög mörg dæmi um formgerðina ÖSA og AÖS sýna að það sem hefur verið túlkað sem

ögn er einfaldlega forskeyti.  Hér er lítið sýnishorn af þessum dæmum til  að útskýra þetta

betur:

(3-13a) Nú er ég að hraða mér að  útvega menn  og hesta til  ferðarinnar (torfhildur,

treeid 57483)

(3-13b) Vær kunnum yður öngvaneginn eilíflega að ánægja (gerhard, treeid 38350)

Sagnir á borð við og útvega og ánægja hafa þannig verið greindar í trjábankanum að forskeyti

þeirra er talið vera ögn. Þetta má vel sjá í reikniskjalinu þar sem táknið $ fylgir alltaf forskeyti

í nodestring-dálknum (sbr. Tafla án breyt.)

Því miður er óhjákvæmilegt að fá dæmi á borð við (3-13a, b) frá trjábankanum með okkar

fyrirspurnum. Forskeyti sagna hafa öll verið túlkuð sem RP og ekki er mögulegt að tilgreina í

fyrirspurninni  að  forskeyti  geta  ekki  verið  talin  með.  Þar  af  leiðandi  þarf  að  útiloka

óraunveruleg dæmi handvirkt.

Það að sagnir eru með forskeyti getur þýtt að þetta forskeyti komi líka fram þegar sögnin

er persónubeygð. Þar af leiðandi má ekki tala um ÖSA eða AÖS í dæmum á borð við (3-13a,

b) heldur einfaldlega um sögn – andlag eða andlag – sögn. Því getum við ekki talið með dæmi

af þessu tagi í greininguna.

Ekki er öll sagan sögð. Það eru líka önnur dæmi sem við þurfum að útiloka vegna annarra

ástæðna. Skoðum eftirfarandi dæmi:

(3-14a) Riddarinn svarar Sagt hefir konungur það nakkvað  frá hvers hann vill honum

unna af Englandi (morkin, treeid 10074)

(3-14b) Hann fór þá að greikka sporið upp bryggjuna (leysing, treeid 62393)
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(3-14c) því að allir mega það sjá að þessi hinu miklu undur er hér sker þá gjörir enginn

þau nema kristur er hann dýrkar (erasmus, treeid 30345)

Í (3-14a) má sjá að orðið frá getur ekki verið ögn vegna þess að hún stýrir fallsetningunni sem

fylgir. Dæmi á borð við (3-14b) eiga að verða útilokuð. Sjá má að [sporið] er mjög líklega

andlag sagnarinnar en [bryggjuna] getur varla verið annað andlag eða aukafallsliður. Ljóst er

þá að upp er forsetning sem stýrir [bryggjuna]. Um (3-14c) segir trjábankinn að orðið að sé

ögn í þessu tilfelli en ljóst er að hún sé samtenging sem innleiðir skýringarsetningu.

Dæmin á borð við (3-13a, b) og (3-14a-c) sem hafa verið útilokuð eru samtals 523. Þetta

má sjá í reikniskjalinu í  flipanum  Tafla  þar sem þessi  dæmi eru svipt gildi  sem tilgreinir

formgerðina.

3.5.2. Almenn dreifing

Skoðum nú töfluna sem sýnir öll gögnin (846 samtals) eftir hverri öld. Í þessu tilfelli skiptir

engu máli hvort haus andlagsins sé með fornafn, nafnorð eða eiginnafn:

(3-15) Öld ÖSA SAÖ SÖA AÖS Samtals

12 2 0 5 4 11
13 15 14 29 30 88
14 26 17 29 42 114
15 28 23 37 39 127
16 31 21 8 39 99
17 7 19 24 22 72
18 5 25 16 8 54
19 3 45 34 4 86
20 0 87 60 2 149
21 0 22 24 0 46

Samtals 117 273 266 190 846

SAÖ er algengust í (3-15) ef lítið er á hversu mörg dæmi eru samtals í hverri formgerð. En

athuga ber tíðni þessara formgerða. Hlutfall þeirra á hverri öld er reiknað eftir gögnunum í (3-

15).  Gögnin  um tíðni  eru  tekin  saman  í  eftirfarandi  töflu.  Fyrir  hverja  öld  er  sýnt  hver

algengasta formgerðin er með því að skyggja reitinn með hæstu prósentuna:
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(3-16) Öld % ÖSA % SAÖ % SÖA % AÖS

12 18,18 0,00 45,45 36,36
13 17,05 15,91 32,95 34,09
14 22,81 14,91 25,44 36,84
15 22,05 18,11 29,13 30,71
16 31,31 21,21 8,08 39,39
17 9,72 26,39 33,33 30,56
18 9,26 46,30 29,63 14,81
19 3,49 52,33 39,53 4,65
20 0,00 58,39 40,27 1,34
21 0,00 47,83 52,17 0,00

Samtals 13,83 32,27 31,44 22,46

Í (3-16) kemur í ljós að AÖS var helst algengari á fyrri öldum. Svo byrjaði hún að hnigna frá

17. öld og SÖA og SAÖ verða svo í sókn. Í samræmi við það sem Eiríkur Rögnvaldsson

(1994-95; 2005) og Þorbjörg Hróarsdóttir (2008) gera grein fyrir um hnignun AS-formgerðar

fjaraði AÖS út á 19. öld. 

ÖSA verður hins vegar algengari fram að 16. öld og svo dettur hlutfallið niður á 17. öld.

Gleggra má athuga þetta í eftirfarandi grafi sem er byggt á gögnum (3-16):

           (3-17)
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Í (3-17) er hægt að sjá að hlutfall SÖA er mjög lágt aðeins á 16. öld en verður hærra frá 17.

öld. Spurningin er hvort tilviljanakennt sé að SÖA sé með fá dæmi á 16. öld. Nánari athuganir

geta sennilega veitt okkur meiri upplýsingar um þetta.

Sagt var að framan að SAÖ væri afleidd af SÖA, hreinum SA-grunni, og sömuleiðis að

ÖSA væri sprottin upp úr AÖS, hreinum AS-grunni. Við gætum þá lagt saman tíðniprósentur

ÖSA og AÖS annars vegar sem AS-formgerð og SAÖ og SÖA hins vegar sem SA-formgerð.

Niðurstöðurnar væru eftirfarandi:

(3-18) Öld % AS

AÖS + ÖSA

% SA

SÖA + SAÖ

12 54,55 45,45
13 51,14 48,86
14 59,65 40,35
15 52,76 47,24
16 70,71 29,29
17 40,28 59,72
18 24,07 75,93
19 8,14 91,86
20 1,34 98,66
21 0,00 100,00

Samtals 36,29 63,71

Í (3-18) kemur í ljós að AS-formgerðir eru almennt í forystu fram að 16. öld. Á 17. öld lækkar

hlufall ÖSA og AÖS um 30% þannig að hinar formgerðirnar byrja að verða algengari. Samt

eru SAÖ og SÖA samtals algengari en AÖS og ÖSA (63,71% andspænis 36,29%). 

Við getum skoðað betur gögn (3-18) í eftirfarandi grafi:

     (3-19)
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Einnig er hægt að kanna hvort marktækur munur sé á dreifingu formgerðanna milli fyrri og

síðari  alda  með  því  að  grípa  til  postnt-gildis  sem  við  fengum  fyrir  hvert  dæmi  frá

trjábankanum. Þetta gildi,  eins og sagt var framar,  veitir  okkur upplýsingar um það hvort

tiltekið dæmi sé fyrri eða síðari alda. Útgáfuár Nýja Testamenti Odds Gottskálkssonar (1540)

merkir hér tímamót.

Hér eru niðurstöðurnar, með fjölda dæmanna (sbr. (3-15)) og tíðni (sbr. (3-16)). Þær eru

einnig skráðar í reikniskjalinu, í flipanum postnt:

(3-20a) Öld ÖSA SAÖ SÖA AÖS

Fyrir NT 83 64 105 128
Eftir NT 34 209 161 62
Samtals 117 273 266 190

(3-20b) Öld % ÖSA % SAÖ % SÖA % AÖS

Fyrir NT 21,84 16,84 27,63 33,68
Eftir NT 7,30 44,85 34,55 13,30
Samtals 13,83 32,27 31,44 22,46

Sjá má að AÖS er algengari á fyrri öldum (sbr. (3-16)) en SAÖ virðist vera tíðari á síðari

öldum. Munurinn á dreifingu formgerðanna milli fyrri og síðari alda virðist vera marktækur

(p < 0,00001 og þar af leiðandi p < 0,05).

3.5.3. Dæmi með nafnorð eða eiginnafn í haus andlagsins

Athugum nú dreifingu formgerðanna fram eftir öldum þegar nafnorð er haus andlagsins eða

eiginnafn. Dæmin af þessu tagi eru samtals 535. Í (3-21a) eru öll dæmin sýnd fyrir hverja öld.

Svo er tíðni formgerðanna tekin saman með prósentur í (3-21b). Á hverri öld er reiturinn með

hæstu prósentuna skyggður:
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(3-21a) Öld ÖSA SAÖ SÖA AÖS Samtals

12 2 0 5 2 9
13 13 6 29 23 71
14 24 7 29 18 78
15 22 7 36 14 79
16 20 7 7 24 58
17 6 5 24 10 45
18 3 7 16 5 31
19 3 17 33 3 56
20 0 17 59 1 95
21 0 7 24 0 31

Samtals 93 80 262 100 535

(3-21b) Öld % ÖSA % SAÖ % SÖA % AÖS

12 22,22 0,00 55,56 22,22
13 18,31 8,45 40,85 32,39
14 30,77 8,97 37,18 23,08
15 27,85 8,86 45,57 17,72
16 34,48 12,07 12,07 41,38
17 13,33 11,11 53,33 22,22
18 9,68 22,58 51,61 16,13
19 5,36 30,36 58,93 5,36
20 0,00 22,08 76,62 1,30
21 0,00 22,58 77,42 0,00

Samtals 17,38 14,95 48,97 18,69

Í þessu tilfelli er hægt að sjá að SÖA er yfirleitt í forystu nema á 16. öld þar sem AÖS verður

algengari. Svipað mátti sjá í almennri dreifingu formgerðanna í (3-16) þar sem hlutfall SÖA

var mjög lágt aðeins á 16. öld og varð aftur hærra á 17. öld.

Athuga má betur niðurstöður (3-21b) í eftirfarandi grafi:
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   (3-22)

Líka í þessu tilfelli getum við lagt saman prósentutíðni SAÖ og SÖA annars vegar og ÖSA og

AÖS hins vegar til þess að athuga hvernig AS- og SA-formgerðir dreifast þegar nafnorð eða

eiginnafn eru haus andlagsins:

(3-23) Öld % AS

AÖS + ÖSA

% SA

SÖA + SAÖ

12 44,44 55,56
13 50,70 49,30
14 53,85 46,15
15 45,57 54,43
16 75,86 24,14
17 35,56 64,44
18 25,81 74,19
19 10,71 89,29
20 1,30 98,70
21 0,00 100,00

Samtals 36,07 63,93

Í (3-23) kemur í ljós að AS og SA eru mikið í samkeppni á fyrri öldum. En líka í þessu tilfelli

hækkar hlutfall AS á 16. öld og lækkar mjög mikið (um 40%) á 17. öld. Þaðan í frá taka SÖA

og SAÖ við. Hér má líka sjá að SAÖ og SÖA eru samtals algengari (sbr. 63,93%).

Við getum athugað gleggra gögn (3-23) í eftirfarandi grafi:
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     (3-24)

Við getum einnig kannað hvort marktækur munur sé á dreifingu formgerðanna milli fyrri og

síðari alda þegar nafnorð eða eiginnafn er haus andlags. Líka í þessu tilfelli er  postnt-gildið

notað sem viðmið. Eftirfarandi töflur sýna fyrst fjölda dæmanna og svo tíðni þeirra:

(3-25a) Öld ÖSA SAÖ SÖA AÖS

Fyrir NT 71 23 104 66
Eftir NT 22 57 158 34
Samtals 93 80 262 100

(3-25b) Öld % ÖSA % SAÖ % SÖA % AÖS

Fyrir NT 26,89 8,71 39,39 25,00
Eftir NT 8,12 21,03 58,30 12,55
Samtals 17,38 14,95 48,97 18,69

(3-25b) staðfestir að SÖA er yfirleitt algengust þegar nafnorð eða eiginnafn er haus andlags.

Frá tölfræðilegu sjónarhorni er munurinn á dreifingu formgerðanna marktækur milli fyrri og

síðari alda (p < 0,00001 og þar af leiðandi p < 0,05).

3.5.4. Dæmi með fornafn í haus andlagsins 

Hér er ætlað að athuga dreifingu formgerðanna þegar fornafn er haus andlagsins. Tekið er

fram að einhver  dæmi verða  ekki  talin  með í  þessu tilfelli  þar  sem andlagið  virðist  ekki

samanstanda aðeins af fornafni heldur líka af fylliliðum. Af hverju þarf að gera það? Ef við

létum þessi dæmi vera talin með gætum við skekkt dálítið mynd af dreifingu formgerðanna
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þegar  fornafn er til  staðar.  Við vitum nú þegar  að fleiri  orð í  sama nafnlið  geta  myndað

þungan nafnlið. Haus þessara liða er ekki nafnorð en á sama tíma er fornafnið með fyllilið

þannig að þessi dæmi þurfa sérstaka greiningu í lok kaflans.

Dæmi af þessu tagi eru 9. Hér er lítið sýnishorn af þeim:

(3-26a) En héðan í frá skal ég ekki af spara það   er ég má gera til ó þurftar Þorsteini  

(thetubrot, treeid 6089)

(3-26b) Þá mælti Gunnar við Svart Hefir þú fram lagt allt   það   er þú hefir til  ? (gunnar,

treeid 19416)

Sjá má að í þessum dæmum eru aukasetningar fylliliðir fornafns innan andlagsins. Því er betra

að athuga aðeins stök fornöfn í þessum undirkafla og greina þessi 9 síðar. Ekki er samt búist

við því að mjög merkilegar upplýsingar komi út úr þeim.

Hér er tafla með öll dæmi með stakt fornafn innan andlagsins. Þau eru samtals 302:

(3-27) Öld ÖSA SAÖ SÖA AÖS Samtals

12 0 0 0 2 2
13 1 8 0 7 16
14 1 10 0 24 35
15 5 16 0 24 45
16 11 14 1 15 41
17 1 14 0 12 27
18 2 18 0 3 23
19 0 28 0 1 29
20 0 68 0 1 69
21 0 15 0 0 15

Samtals 21 191 1 89 302

Sjá má að almennt er SAÖ algengasta formgerðin þegar fornafn er til staðar sem andlag. AÖS

virðist líka hafa nokkur dæmi, sérstaklega á fyrri öldum. Þetta virðist vera í samræmi við það

sem var sagt að framan um AgnForm. Með andlagsstökki er andlagið yfirleitt á undan ögninni

í  SA-formgerðum þannig  að  eðlilegt  er  að  fornöfn  séu  algeng  í  þessari  SAÖ.  Jafnframt

eðlilegt er að sum fornöfn komi fram í AÖS af því að ÖSA sá líklega um þyngri nafnliði (sbr.

(3-21a, b) og því þurfti andlagið að vera fært til hægri.

Athugum líka í þessu tilfelli tíðni formgerðanna þar sem prósentur eru reiknaðar út frá

gögnunum í (3-27):
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(3-28) Öld % ÖSA % SAÖ % SÖA % AÖS

12 0,00 0,00 0,00 100,00
13 6,25 50,00 0,00 43,75
14 2,86 28,57 0,00 68,57
15 11,11 35,56 0,00 53,33
16 26,83 34,15 2,44 36,59
17 3,70 51,85 0,00 44,44
18 8,70 78,26 0,00 13,04
19 0,00 96,55 0,00 3,45
20 0,00 98,55 0,00 1,45
21 0,00 100,00 0,00 0,00

Samtals 6,95 63,25 0,33 29,47

Frá (3-28) kemur í ljós að AÖS var nokkuð algeng með fornafnaandlög á fyrri öldum. Svo tók

SAÖ við af henni frá 17. öld. ÖSA virðist hins vegar taka lítinn þátt í dreifingu formgerðanna

þar  sem  hún  verður  aðeins  algengari  milli  15.  og  16.  aldar  með  fornafnaandlög.  (3-28)

staðfestir fyrir okkur að fornafnaandlög koma helst fram í SAÖ og AÖS.

Eftirfarandi er grafið um gögnin í (3-28). 12. öld er með of lítið af dæmum (aðeins 2)

þannig að formgerðirnar eru sýndar í grafinu frá 13. öld:

   (3-29)

Í (3-29) hækkar AÖS lítið á 17. öld áður en að fjara út. Á þeirri öld er SAÖ samt byrjuð að

færa út kvíarnar.

45



13 14 15 16 17 18 19 20 21
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

AS- og SA-formgerðir fram eftir öldum

með stakt fornafn sem haus andlags

% SA % AS

aldir

p
ró

se
n

ta

Nú getum við lagt saman prósentutíðni SAÖ og SÖA annars vegar og ÖSA og AÖS hins

vegar til þess að athuga hvernig AS- og SA-formgerðir dreifast almennt þegar fornafn er haus

andlagsins:

(3-30) Öld % AS % SA

12 100,00 0,00
13 50,00 50,00
14 71,43 28,57
15 64,44 35,56
16 63,41 36,59
17 48,15 51,85
18 21,74 78,26
19 3,45 96,55
20 1,45 98,55
21 0,00 100,00

Samtals 36,42 63,58

Í (3-30) kemur aftur í ljós að AS-formgerðir voru algengari á fyrri öldum fram að 16. öld. Svo

taka SA-formgerðir við. Samtals er SA samt algengust samtals (63,58%).

Mögulegt er að athuga gleggra gögn (3-30) í eftirfarandi grafi. Líka í þessu tilfelli er 12.

öld útilokuð vegna þess að dæmin eru örfá:

     (3-31)

Í (3-31) sést aftur að hnignun AS-formgerða hefst eftir 16. öld.

Við getum aftur athugað hvort marktækur munur sé á dreifingu formgerðanna milli fyrri

og síðari alda þegar fornafnaandlag er til staðar með postnt-gildi reikniskjalsins:
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(3-32a) Öld ÖSA SAÖ SÖA AÖS

Fyrir NT 9 41 0 61
Eftir NT 12 150 1 28
Samtals 21 191 1 89

(3-32b) Öld % ÖSA % SAÖ % SÖA % AÖS

Fyrir NT 8,11 36,94 0,00 54,95
Eftir NT 6,28 78,53 0,52 14,66
Samtals 6,95 63,25 0,33 29,47

(3-32b) staðfestir að AÖS er algengari á fyrri öldum og SAÖ á síðari öldum þegar fornafn er

haus andlags. Munurinn á dreifingu formgerðanna milli fyrri og síðari alda virðist hér vera

marktækur (p < 0,0001 og þar af leiðandi p < 0,05).

3.6. Sérgreiningar

Í þessum undirkafla er ætlað að athuga nokkur aukaatriði gagnasafnsins sem geta veitt okkur

meiri upplýsingar um fyrirbærið. Fjallað er um dreifingu formgerðanna með algengustu agnir

gagnasafnsins, síðar um ASÖ-gerð, fornafnaandlög með fylliliði og dreifingu þungra nafnliða

í kerfi AgnForm.

3.6.1. Algengustu agnir

Hingað til höfum við skoðað almenna dreifingu AgnForm fram eftir öldum burtséð frá því

hvaða ögn er til staðar. Hins vegar er stefnt að því að athuga hér í hvaða formgerðum stakar

agnir  eru  helst  notaðar  fram eftir  öldum.  Mögulegt  er  að  dreifing  formgerðanna  víki  frá

almennu mynstri sem við höfum þegar séð í (3-16) og (3-17) þegar stök ögn er notuð.

Agnirnar  sem verða  hér  til  umfjöllunar  eiga  að  koma fram í  a.m.k.  fleiri  en hundrað

dæmum í gagnasafninu. Við setjum þetta viðmið vegna þess að líklegt er að minna magn af

dæmum geti ekki sýnt neinar ákveðnar upplýsingar um dreifingu formgerðanna þegar tiltekin

ögn er til staðar10.

Hér  er  gerð  grein  fyrir  algengustu  sagnarögnum  sem  hafa  fundist  í  dæmasafninu.  Í

eftirfarandi töflu eru 10 algengustu agnirnar sýndar:

10 Í reikniskjalinu er mögulegt fyrir lesandann að athuga allar hinar agnirnar. Blöðin Graf almennt, Graf no. og
Graf fn.  innihalda reit þar sem hægt er að velja tiltekna ögn og athuga í hvaða formgerðum hún er notuð
fram eftir öldum.
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(3-33) N Ögn Dæmi % af öllum dæmunum

1 upp 247 29,19
2 til 139 16,43
3 fram 89 10,52
4 út 85 10,04
5 fyrir 53 6,26
6 við 44 5,20
7 af 42 4,96
8 niður 23 2,71
9 að 18 2,12
10 á 18 2,12

Í (3-33) má sjá að algengustu agnirnar með fleiri en hundrað dæmi eru upp og til. Við skulum

nú skoða yfirlit um almenna dreifingu formgerðanna þegar þær eru til staðar.

3.6.1.1. Ögnin upp

Eins og við höfum séð er ögnin upp frekar algeng innan dæmasafnsins. Í (3-31) kemur í ljós

að meira en 29% dæma innihalda þessa ögn.

Hér eru gögnin um almenna dreifingu formgerðanna þegar upp er til staðar:

(3-34) Öld ÖSA SAÖ SÖA AÖS Samtals

12 1 0 3 1 5
13 5 3 11 1 20
14 7 2 13 6 28
15 4 1 14 1 20
16 16 3 3 12 34
17 2 5 9 4 20
18 1 9 7 0 17
19 2 11 16 0 29
20 0 25 30 1 56
21 0 4 14 0 18

Samtals 38 63 120 26 247

Í (3-34) er upp yfirleitt algeng í SÖA ef litið er á fjölda dæmanna samtals. Við getum athugað

hlutfall formgerðanna á hverri öld, sbr. eftirfarandi töflu og graf:
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(3-35a) Öld % ÖSA % SAÖ % SÖA % AÖS

12 20,00 0,00 60,00 20,00
13 25,00 15,00 55,00 5,00
14 25,00 7,14 46,43 21,43
15 20,00 5,00 70,00 5,00
16 47,06 8,82 8,82 35,29
17 10,00 25,00 45,00 20,00
18 5,88 52,94 41,18 0,00
19 6,90 37,93 55,17 0,00
20 0,00 44,64 53,57 1,79
21 0,00 22,22 77,78 0,00

Samtals 15,38 25,50 48,58 10,52

           (3-35b)

Sjá má í (3-35a, b) að ögnin upp fylgdi ekki alveg mynstrinu sem við höfum þegar séð í (3-

16). Þar var AÖS aðeins meira ríkjandi á fyrri öldum. SÖA og SAÖ tóku svo við eftir 17. öld.

Aftur á móti er upp hér notuð í SA-formgerðum nema á 16. öld þar sem ÖSA er með hæsta

hlutfall.11 Þetta mynstur virðist vera mjög líkt (3-22) þar sem andlög voru með nafnorð eða

eiginnafn í hausnum.

Upp virðist þá vera tengdari formgerðinni SÖA á leið til nútímamáls og sker sig nokkuð úr

almennu dreifingu formgerðanna í (3-16).

11 Í reikniskjalinu má einnig sjá að mynstrið um ögnina  upp er svipað þegar nafnorð eða eiginnafn er haus
andlagsins (sbr. blaðið Graf no.). Hins vegar er dreifingin ekki eins ákveðin þegar fornafn er til staðar sem
andlag (sbr. blaðið Graf fn.).
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3.6.1.2. Ögnin til

Eftirfarandi eru gögnin frá dæmasafninu um almenna dreifingu formgerðanna þegar ögnin til

er til staðar:

(3-36) Öld ÖSA SAÖ SÖA AÖS Samtals

12 0 0 0 3 3
13 3 3 3 11 20
14 1 4 2 10 17
15 4 11 5 14 34
16 0 6 0 6 12
17 2 5 3 7 17
18 2 4 1 3 10
19 0 7 2 0 9
20 0 9 4 0 13
21 0 1 3 0 4

Samtals 12 50 23 54 139

Í (3-36) virðist AÖS vera aðeins algengari ef litið er á fjölda dæmanna samtals. Skoðum nú

tíðniprósentur og graf um (3-36). Athugið að hér var ákveðið að taka ekki 12. öld með í

grafinu og ekki heldur 21. öld vegna þess að örfá dæmi (aðeins 3 annars vegar og 4 hins

vegar) hafa fundist:

(3-37a) Öld % ÖSA % SAÖ % SÖA % AÖS

12 0,00 0,00 0,00 100,00
13 15,00 15,00 15,00 55,00
14 5,88 23,53 11,76 58,82
15 11,76 32,35 14,71 41,18
16 0,00 50,00 0,00 50,00
17 11,76 29,41 17,65 41,18
18 20,00 40,00 10,00 30,00
19 0,00 77,78 22,22 0,00
20 0,00 69,23 30,77 0,00
21 0,00 25,00 75,00 0,00

Samtals 24,49 25,51 11,73 38,27
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         (3-37b)

Hægt er að sjá frá þessum niðurstöðum að ögnin  til  fylgir  mest AÖS og SAÖ fram eftir

öldum. Slíkt er að mörgu leyti í samræmi við það sem við höfum séð í (3-16) um almenna

dreifingu formgerðanna. SAÖ tekur samt hér við af AÖS á 18. öld (en ekki 17. öld) en þetta

stafar kannski af því að fjöldi dæmanna er ekki mikill. 

Taka má eftir því að gögnin um dreifingu AgnForm með stakar agnir byrja nú þegar að

verða vafasamari með næstalgengasta ögn. Í þessu tilfelli eru tvær aldir nú þegar með örfá

dæmi. Það að athuga minna algengar agnir er ábyggilega ekki gagnlegt. En við höfum samt

séð  t.d.  að  ögnin  upp sker  sig  úr  miðað  við  almennu  dreifingu  formgerðanna  í  (3-17).

Mögulegt er þá að stök ögn sé líklegri til  að koma fram í tiltekinni formgerð, burtséð frá

almennu dreifingu formgerðanna.

3.6.2. ASÖ-gerð

Framar var sagt að trjábankinn skilaði einhverjum dæmum (samtals 16) með formgerðina

ASÖ, sbr. (3-11). Fjöldinn er í sjálfu sér ekki nægilegur til  þess að kanna þróun þessarar

formgerðar hvort sem þessi dæmi eru raunveruleg eða ekki. Spurningin er samt hvort þau geti

gefið okkur einhverjar upplýsingar um þróun AgnForm.

Langflest af dæmunum má því miður ekki telja raunveruleg eða óljós. Ástæðan fyrir því er

sú að í sumum dæmum er kjarnafærður liður sem gerir það að verkum að trjábankinn telur

það vera af gerðinni ASÖ, sbr. eftirfarandi sýnishorn:
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(3-38a) Það hefur líka fleirum viljað til þótt óviturlegt sé (torfhildur, treeid 58166)

(3-38b) Ráð vil eg leggja til með þér segir konungur að þú deilir eigi kappi við Ketil

(viglundur, treeid 20821)

Af öllum dæmunum mætti aðeins telja 2 líkleg (eða e.t.v. raunveruleg):

(3-39a) Lát mig þær breiða út fyrir þá fátæku og þær rétta að þeim þurftugu (eintal,

treeid 35454)

(3-39b) [...] hann hafi ekki  guðs orð eður þessar helgu bækur prangað út sér til

fjárplógs og peningagróða [...] (biskupasogur, treeid 45825)

 

(3-39a) má rekja til 16. aldar og (3-39b) til 18. aldar. Ómögulegt er að fullyrða út frá þessum

tveimur dæmum hvort ASÖ hafi byrjað að spretta upp á 16. öld eða á öðrum tímapunkti. Við

getum ekki heldur dregið neinar ályktanir um þróun ASÖ innan AgnForm með aðeins tvö

dæmi  um þessa  formgerð.  Allavega  má  staðfesta  að  ASÖ var  mjög  sjaldgæf  formgerð  í

íslensku.

3.6.3. Fornöfn með fylliliði í andlaginu

Í greiningu á dreifingu formgerðanna þar sem fornafn var haus andlags var tekið fram að hluti

dæma hafði verið útilokaður vegna þess að fleiri orð voru innan nafnliðarins. 

Skoðum aftur sýnishorn af dæmum af þessu tagi:

(3-40a) En héðan í frá skal ég ekki af spara það   er ég má gera til ó þurftar Þorsteini  

(thetubrot, treeid 6089)

(3-40b) Þá mælti Gunnar við Svart Hefir þú fram lagt allt   það   er þú hefir til  ? (gunnar,

treeid 19416)

Eftirfarandi er yfirlit um þessi gögn eftir fjölda orða:
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(3-41) Fjöldi orða Dæmi

9 orð 1
8 orð 1
7 orð 0
6 orð 1
5 orð 0
4 orð 2
3 orð 1
2 orð 3

Samtals 9

Aðeins þrír  nafnliðir  samanstanda af tveimur orðum í þessum hópi.  Svo minnkar fjöldinn

ennþá meira þegar nafnliðirnir eru stærri.

Við getum alveg búist við því að liðirnir í (3-41) með örfá orð geti verið annaðhvort með

formgerðina AÖS eða SAÖ miðað við niðurstöður frá (3-28) um dreifingu fornafna þegar

fornafnaandlag er til staðar. Stærri nafnliðir munu líklega verða í SÖA og ÖSA.

Dæmin í (3-41) má rekja til 13., 14., 15., 19. og 20. aldar. Við getum skoðað dreifingu

dæmanna í eftirfarandi töflu aðeins á þessum öldum: 

(3-42) Öld ÖSA SAÖ SÖA AÖS Samtals

13 1 (9 orða) 0 0 0 1
14 1 (4 orða) 0 0 0 1
15 1 (6 orða) 0 1 (4 orða) 1 (2 orða) 3
19 0 0 1 (3 orða) 0 1
20 0 2 (2 og 2 orða) 1 (8 orða) 0 3

Samtals 1 2 3 1 9

Eins og við bjuggumst við eru stærri nafnliðir í ÖSA og SÖA. Tveggja orða nafnliðir finnast í

staðinn í SAÖ og AÖS sem eru líklegri til vera með fornafnaandlag samkvæmt (3-28).

3.6.4. Lengd nafnliða

Mögulegt er að sýna yfirlit um þunga nafnliði þegar nafnorð eða eiginnafn er haus andlags.

Hér er búist við því að ÖSA og SÖA séu formgerðirnar sem geta samþykkt þunga nafnliði.

Við getum skoðað eftirfarandi töflu sem tekur saman sömu dæmi og í (3-21a), burtséð frá

því frá hvaða öld dæmin eru. Hér er miðað við orðafjölda, frá 1 orði til 20 orða:
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(3-43) Öld ÖSA SAÖ SÖA AÖS Samtals

18 < x ≤ 20 1 0 1 0 2
16 < x ≤ 18 0 0 1 0 1
14 < x ≤ 16 0 0 0 0 0
12 < x ≤ 14 0 0 2 1 3
10 < x ≤ 12 1 0 1 0 2
8 < x ≤ 10 4 0 6 0 10
6 < x ≤ 8 4 0 4 0 8
4 < x ≤ 6 7 0 7 0 14
2 < x ≤ 4 14 3 31 8 56
1 < x ≤ 2 62 77 209 91 439
Samtals 93 80 262 100 535

Eins og fram kemur í (3-43) passa þungir nafnliðir betur við ÖSA og SÖA. Það er einmitt það

sem við bjuggumst við. AÖS og SAÖ geta hins vegar þolað nafnliði sem hafa takmarkaðan

orðafjölda, helst undir 4 orðum samtals.

3.7. Lokaorð

Í þessum kafla var fjallað um gagnasafnið sem við notuðum til þess að athuga AgnForm. Í

upphafi  kaflans var  útskýrt  að trjábankinn er  mjög gagnleg málheild  til  þess  að rannsaka

setningarleg fyrirbæri vegna þess að textar hans eru þáttaðir bæði eftir orðflokki og rökliðum.

Stök orð og setningaliðir fá mörk sem eru hjálpleg til að finna dæmi um formgerðir á borð við

AgnForm  innan  málheildarinnar.  Mörkun  setningaliða  er  m.a.  ekki  að  finna  í  öðrum

íslenskum málheildum.

Gerð  var  grein  fyrir  því  hvernig  mögulegt  var  að  búa  til  fyrirspurnir  til  að  byggja

gagnasafnið með því að nota mörk og skipanir PaCQL.

Í  dæmasafninu kom fram að aðeins fjórar af formgerðunum sem við skoðuðum í fyrri

kafla voru algengar. Við einbeittum okkur þá að athuga þessar fjórar fyrst og greina ASÖ

sérstaklega í lok kaflans.

Gögnin veittu okkur upplýsingar um eftirfarandi atriði:

• Almenn dreifing formgerðanna. Hér sást að AÖS og ÖSA voru algengar á fyrri öldum

þar til 16. aldar. Á 17. öld hnignaði ÖSA mjög hratt en AÖS byrjaði varð hægar á

undanhaldi. SAÖ og SÖA byrjuðu að taka við frá þeirri öld.

• Dreifing formgerðanna með tilliti til nafnorða og eiginnafna. Athugað var að í þessu

tilfelli  var SÖA algengust.  Aðeins  á 16.  öld var þessi  formgerð með lágt  hlutfall.
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Mögulegt er  að þetta hafi  aðeins verið tilviljanakennt.  Líka í  þessu tilfelli  byrjuðu

ÖSA og AÖS að vera á undanhaldi á 17. öld.

• Dreifing formgerðanna með tilliti  til  stakra fornafna.  AÖS var hér frekar algeng á

fyrri öldum. Svo tók SAÖ við á 17. öld. Fornafnaandlög virðast helst hafa verið notuð

í þessum tveimur formgerðum á leið til nútímamáls.

Svo var fjallað um sérgreiningar á fjórum atriðum. Fyrst var sýnt sýnishorn algengustu

agna. Þar mátti sjá að stök ögn getur vikið aðeins frá almennu dreifingu AgnForm. Upp, sem

er  algengasta  ögnin,  er  oftar  að finna  í  SÖA í  almennu dreifingu formgerðanna.  Slíkt  er

nokkuð  ólíkt  meginþróun  fyrirbærisins.  Til er  hins  vegar  að  mörgu  leyti  í  samræmi  við

almenna dreifingu formgerðanna.

Síðar var litið á formgerðina ASÖ sem virtist vera frekar sjaldgæf. Örfá dæmi (aðeins 2

sem telja mætti líkleg eða e.t.v. raunveruleg) komu fram milli 16. og 18. aldar. Ómögulegt var

að draga ályktanir um þessa formgerð.

Svo  var  fjallað  um  andlög  með  fornafn  í  hausnum  sem  innihéldu  fleiri  en  eitt  orð.

Niðurstöður voru mjög eðlilegar í þeim skilningi að stærri nafnliðir með fornafn í hausnum

komu fram í SÖA og ÖSA, og minni nafnliðir af þessu tagi í AÖS og SAÖ.

Síðast en ekki síst var athugað hvaða formgerðir eru helst með þunga nafnliði þar sem

nafnorð  eða  eiginnafn  er  í  hausnum.  Sýnt  var  líka  í  þessu  tilfelli  að  ÖSA og  SÖA eru

formgerðirnar sem geta tekið þunga nafnliði með sér.

Við getum greint í næsta kafla allar þessar upplýsingar um fyrirbærið.
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4. Greining á dreifingu formgerðanna

4.1. Inngangur

Í  þessum kafla  er  ætlað  að  svara  rannsóknarspurningunum og  útskýra  þróun  AgnForm í

gegnum  aldirnar,  með  tilliti  til  þess  sem  við  höfum séð  um  þessar  formgerðir  í  öðrum

kaflanum og til upplýsinganna sem hafa komið í ljós frá gagnasafninu. 

Fyrst eru rifjuð upp helstu atriði þessara gagna til þess að gera grein fyrir þróun AgnForm

og fyri því sem er ennþá óljóst. Sýnt er til samanburðar hvernig SA- og AS-formgerð með

andlag og án sagnaragnar þróuðust fram eftir öldum út frá gögnum trjábankans, einnig með

tilliti  til  niðurstaðna  Antons  Karls  Ingasonar  (2016)  um  dreifingu  AS  og  SA  á  leið  til

nútímamáls með gögnum frá trjábankanum. 

Síðar  verður  fjallað  um  hlutverk  ÖSA  í  dreifingu  formgerðanna  og  áhrif  sem  þessi

formgerð hafði á kerfi AgnForm fram eftir öldum.

4.2. Meginþróun breytunnar

4.2.1. Almennt yfirlit

Eftir að hafa athugað öll gögnin er stefnt að því að svara rannsóknarspurningunum sem voru

lagðar fram í upphafi ritgerðarinnar og sem eru sýndar aftur hér til einföldunar:

(4-1a) Hversu algengar voru þessar formgerðir fram eftir öldum?

(4-1b) Hvernig má útskýra þróun þessarar breytu? 

Til  þess  að  svara þessum tveimur spurningum þarf  að greina fyrirbærið skref  eftir  skref.

Byrjum  fyrst  frá  yfirliti  um  AgnForm.  Skoðum  aftur  töflu  (2-17)  sem  er  sýnd  hér  til

einföldunar:

(4-2) SA-aðalformgerð AS-aðalformgerð

SÖA AÖS

SAÖ (sprottin upp úr SÖA) ÖSA (sprottin upp úr AÖS) 

ASÖ (óljós grunnur, líklega sjaldgæf)
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Í öðrum kaflanum var gerð grein fyrir því að SÖA mætti teljast vera hrein SA-röð og AÖS

hrein AS-röð miðað við það að ögnin og sögnin séu „grunnmyndaðar grannstætt“ (Eiríkur

Rögnvaldsson  1994-95:50).  Frá  þessum formgerðum hefðu  tvær  aðrar  formgerðir  líklega

sprottið upp. Fyrst SÖA getur verið hrein SA-röð er líklega að SAÖ sé sprottin upp úr henni.

Þær eru hvor tveggja til í nútímamáli þannig að trúlegt er að þær séu tengdar. 

Hins vegar var ÖSA líklega afleidd af AÖS í gegnum færslu andlagsins til hægri. Því eru

SÖA og SAÖ settar í SA-formgerðir og ÖSA og AÖS í AS-formgerðir. ASÖ er hins vegar í

óljósri stöðu. Jafnframt kom fram í gagnasafninu að ASÖ var mjög sjaldgæf formgerð fyrst

aðeins  tvö  dæmi  eru  líklega  til  þar.  Þetta  þýðir  að  hún  skiptir  ekki  máli  í  dreifingu

formgerðanna.

4.2.2. Endurskoðun fyrirbærisins

Til einföldunar sýnum við hér töflurnar um gögn AgnForm fram eftir öldum. (4-3a) er taflan

um  almennu  dreifingu  formgerðanna  (sbr.  (3-16)).  (4-3b)  er  með  gögn  um  dreifingu

formgerðanna með nafnorð eða eiginnafn í andlaginu (sbr. (3-21b)). (4-3c) sýnir dreifingu

formgerðanna með fornafnaandlög (sbr. (3-28)):

  (4-3a) Öld % ÖSA % SAÖ % SÖA % AÖS

12 18,18 0,00 45,45 36,36
13 17,05 15,91 32,95 34,09
14 22,81 14,91 25,44 36,84
15 22,05 18,11 29,13 30,71
16 31,31 21,21 8,08 39,39
17 9,72 26,39 33,33 30,56
18 9,26 46,30 29,63 14,81
19 3,49 52,33 39,53 4,65
20 0,00 58,39 40,27 1,34
21 0,00 47,83 52,17 0,00

Samtals 13,83 32,27 31,44 22,46
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  (4-3b) Öld % ÖSA % SAÖ % SÖA % AÖS

12 22,22 0,00 55,56 22,22
13 18,31 8,45 40,85 32,39
14 30,77 8,97 37,18 23,08
15 27,85 8,86 45,57 17,72
16 34,48 12,07 12,07 41,38
17 13,33 11,11 53,33 22,22
18 9,68 22,58 51,61 16,13
19 5,36 30,36 58,93 5,36
20 0,00 22,08 76,62 1,30
21 0,00 22,58 77,42 0,00

Samtals 17,38 14,95 48,97 18,69

  (4-3c) Öld % ÖSA % SAÖ % SÖA % AÖS

12 0,00 0,00 0,00 100,00
13 6,25 50,00 0,00 43,75
14 2,86 28,57 0,00 68,57
15 11,11 35,56 0,00 53,33
16 26,83 34,15 2,44 36,59
17 3,70 51,85 0,00 44,44
18 8,70 78,26 0,00 13,04
19 0,00 96,55 0,00 3,45
20 0,00 98,55 0,00 1,45
21 0,00 100,00 0,00 0,00

Samtals 6,95 63,25 0,33 29,47

Í öllum þremur töflunum má sjá að tíðni ÖSA lækkar mikið milli 16. og 17. aldar. AÖS

verður aðeins hægar á undanhaldi þó að hnignun hennar byrji almennt á 17. öld nema þegar

fornafn er til staðar. 

SAÖ og SÖA byrja yfirleitt að vera algengari frá 17. öld. SÖA er augljóslega algengari

með andlög sem hafa nafnorð eða eiginnafn sem haus, sbr. (4-3b). SAÖ er algengari með

fornafnaandlög, sbr. (4-3c).

Við  gætum  þá  svarað  fyrstu  rannsóknaspurningunni  með  því  að  segja  að  AÖS  hafi

almennt verið í forystu á fyrri öldum, sérstaklega þegar fornafnaandlag var til staðar. SÖA var

í staðinn algengari á fyrri öldum þegar nafnorð eða eiginnafn var haus andlags. Á 17. öld

hnignaði ÖSA. Þessi hnignun var hraðari en í AÖS, sem fjaraði hins vegar út á 19. öld í

samræmi við það sem Eiríkur Rögnvaldsson (1994-95; 2005) og Þorbjörg Hróarsdóttir (2000;

2008)  gerðu  grein  fyrir.  Þetta  svar  virðist  samsvara  því  sem  okkur  grunaði  í  upphafi

ritgerðarinnar.
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4.3. Samanburður við AS- og SA-formgerð almennt

Í þriðja kaflanum höfum við líka athugað í sambandi við (4-2) hvernig AS-formgerðir (AÖS

og afleidda formgerðin ÖSA) og SA-formgerðir (SÖA og afleidda formgerðin SAÖ) dreifðust

á leið til nútímamáls. Við höfum athugað þetta frá þremur sjónarhornum: fyrst almennt, svo

með nafnorð eða eiginnafn sem haus andlags, og svo með fornafnaandlög.

Í ljós kom í (3-19), (3-24) og (3-31) að AS-formgerðir voru algengari á fyrri öldum fram

að 16. öld. Þaðan í frá tóku SA-formgerðir við og urðu svo ríkjandi.

Við getum skoðað niðurstöðurnar um AS-formgerð í (3-18),  (3-23) og (3-30) saman í

eftirfarandi grafi. Athugið að (3-30), sem táknaði dreifinguna með fornafnaandlög, var með of

lítið af dæmum frá 12. öld. Því er þessi dreifing sýnd frá 13. öld:

        (4-4)

Hægt er að sjá að niðurstöðurnar eru í samræmi. En eitt atriði er samt óljóst.  Eins og fram

kom í öðrum kafla hefur málbreyting áhrif á hvert setningarlegt samhengi sem hún kemur

fram í á sama hraða (sbr. Kroch 2008). Þetta þýðir að SA- og AS-formgerðir t.d. með andlag

sem fyllilið og án sagnaragnar eigi að vera í samræmi við mynstrið í (4-4).

Við getum prófað þetta  á  tvo  vegu.  Í  fyrsta  lagi  getum við gert  bráðabirgðartilraun í

trjábankanum til þess að ganga úr skugga hvort þetta samræmi sé raunverulegt. Í öðru lagi

getum við skoðað hvort niðurstöður Anton Karls Ingasonar (2016) um dreifingu AS- og SA-

formgerðar  séu  sömuleiðis  í  samræmi  við  mynstrið  í  (4-4).  Niðurstöður  hans  eru  mjög

gagnlegar af því að þær eru byggðar á gögnum frá trjábankanum.

Í  bráðabirgðartilrauninni  okkar  getum  við  leitað  dæma  í  trjábankanum  sem  sýna

eftirfarandi einkenni:
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(4-5a) formgerðir með sögn og andlag, þar sem andlagið er með fornafn í hausnum

(4-5b) formgerðir með sögn og andlag, þar sem andlagið er með nafnorð í hausnum

(4-5c) formgerðir með sögn og andlag, þar sem andlagið er með eiginnafn í hausnum

Til  þess  að  leita  að  dæmum  af  þessum  tegundum getum  við  búið  til  þrjár  mismunandi

fyrirspurnir:

(4-6a)  .* idoms [CI]P.*

ov:1
[CI]P.* idoms NP-OB[12]

 NP-OB[12] sprec V[BA]($|N)
 NP-OB[12] idoms PRO.*

 
 ov:0
 [CI]P.* idoms V[BA]($|N)
 V[BA]($|N) sprec NP-OB[12]
 NP-OB[12] idoms PRO.*

(4-6b) .* idoms [CI]P.*

 ov:1
 [CI]P.* idoms NP-OB[12]
 NP-OB[12] sprec V[BA]($|N)
 NP-OB[12] idoms N[-S].*

 ov:0
 [CI]P.* idoms V[BA]($|N)
 V[BA]($|N) sprec NP-OB[12]
 NP-OB[12] idoms N[-S].*

(4-6c)  .* idoms [CI]P.*

 ov:1
 [CI]P.* idoms NP-OB[12]
 NP-OB[12] sprec V[BA]($|N)
 NP-OB[12] idoms NPR.*

 ov:0
 [CI]P.* idoms V[BA]($|N)
 V[BA]($|N) sprec NP-OB[12]
 NP-OB[12] idoms NPR.*

Þessar  fyrirspurnir  líta  út  aðeins  flóknari  en  þær  sem  við  notuðum  í  fyrra  kaflanum,

sérstaklega  vegna  þess  að  kóði  þeirra  virðist  vera  klofinn  í  tvennt.  Fyrirspurnirnar  virka

þannig að einhver breyta (sem heitir ov) fær tvö gildi. Ef við lítum t.d. á (4-6a) sést að ov fær
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gildi  1  í  tilteknu  dæmi  þegar  leitarvélin  finnur  í  aðal-  eða  aukasetningu12 ([CI]P.*)

andlagið  (NP-OB[12])  á  undan  sögn í  fallhætti  (V[BA]($|N))  sem  hefur  fornafn  í

hausnum  (PRO.*).  Breytan  fær  hins  vegar  gildi  0  í  tilteknu  dæmi  ef  leitarvélin  finnur

eitthvert fornafnaandlag á eftir sögn í fallhætti. Sömuleiðis virkar (4-6b) þar sem nafnorð er

haus andlagsins (N[-S].*) og (4-6c) þar sem eiginnafn er haus andlagsins (NPR.*).

Í  eftirfarandi  töflu  og  grafi  er  sýnd  tíðni  allra  dæma  sem  hafa  fengið  gildi  1  með

fyrirspurnirnar (4-6a, b, c)13:

(4-7a) Öld AS með fornafn AS með nafnorð AS með eiginnafn

12 34,65 20,67 16,22
13 29,15 23,04 12,05
14 37,22 22,70 12,99
15 35,77 20,33 3,39
16 34,28 31,73 22,03
17 35,05 31,94 15,09
18 17,81 11,20 10,64
19 5,20 6,19 3,23
20 1,21 1,37 3,33
21 2,77 1,97 0

      (4-7b)

12 Hér var ekki mögulegt að nota reglulegu segðina .* tvisvar sinnum til að gefa alls konar setningar til kynna
vegna þess að leitarvélin getur ekki samþykkt fyrirspurnina .* idoms .*. Því þarf að hafa aðra segð sem
geti vísað til aðal- og aukasetninga. 

13 Þessar  niðurstöður  í  prósentutíðni  eru  reiknaðar  beint  á  vefsíðu  trjábankans  (sbr.  Treebank  Studio
(PREVIEW)).  Þegar leitarvélin er  búin að finna öll  dæmi í  trjábankanum er  hægt að smella  á  Display
summary sem reiknar sjálfkrafa hlutfall dæma sem fengu gildi 1 og 0 í breytunni ov fram eftir öldum.
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Frá (4-7a, b) kemur í ljós að hlutfall AS-gerðar helst stöðugt fram að 17. öld. Eftir 17. öld fer

tíðni þeirra minnkandi. Þessi þróun er að mörgu leyti sambærileg við (4-4) þannig að við

gætum svo sem sagt að jafnhraðaáhrifakenningin sé fullgild hér.

Niðurstöður  Antons  Karls  Ingasonar  (2016)  eru  hins  vegar  byggðar  á  aðeins  ólíkum

viðmiðum. Anton Karl athugar hvernig AS- og SA-formgerð dreifast fram eftir öldum þegar

fornafnaandlag, venjulegur nafnliður eða jafnvel magnliður er til staðar. Hann flokkar einnig

dæmi  eftir  textategund  (frásagnartextar  og  trúartextar).  Við  getum  einbeitt  okkur  að

fornafnaandlögum og nafnliðum til að bera saman okkar niðurstöður við þær sem Anton Karl

sýnir  (sbr.  2016:53).  Þær  eru  endurgerðar  í  (4-8a-b)  til  að  einfalda  fyrir  lesandann

samanburðinn við (4-4) og (4-7b). Mæling hlutfalls í niðurstöðum Antons Karls er ekki með

prósentu heldur með gildi frá 0 til 114:

(4-8a)

14 Í grein Antons Karls er aðeins grafið sýnt, án fjölda dæma. Í fyrirspurn sinni telur hann með háttarsagnir sem
persónubeygðar sagnir á undan fallhætti en ekki aðrar hjálparsagnir eins og t.d. hafa. 
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(4-8b)

Sjá má að niðurstöður Antons Karls eru sambærilegar við þær sem sýndar voru í (4-4) og (4-

7b). AS-gerðin byrjar að hnigna eftir 16. öld og fjarar út á 19. öld. 

Eitt atriði er ennþá mjög óljóst. Við höfum séð að framan að ÖSA er eina formgerðin sem

hrapar á 17. öld. Slíkt virðist ekki vera í samræmi við jafnhraðaáhrifakenningu (Kroch 2008).

Ef ÖSA er afleidd af AÖS með færslu andlags til hægri (sbr. Eiríkur Rögnvaldsson 1994-

95:50)  er  hugsanlegt  að  hún  þurfi  að  vera  á  undanhaldi  á  sama  hraða  og  AS-formgerð

almennt. Hvað kom fyrir?

4.4. Hlutverk ÖSA í breytingum í kerfi AgnForm

Í  þessum  undirkafla  er  ætlað  að  svara  síðari  rannsóknarspurningunni  með  því  að  finna

útskýringu fyrir hnignun ÖSA og fyrir breytingum í kerfi AgnForm.

Svör við sókn SÖA og SAÖ á síðari öldum í almennri dreifingu AgnForm er líklega að

finna í málbreytingu sem kom fyrir eftir 16. öld. Sagt var að framan að ÖSA hefði orðið hratt

á  undanhaldi  á  17.  öld  og  þetta  sást  í  almennri  dreifingu  formgerðanna,  með

fornafnaandlögum og með nafnorðum eða eiginnöfnum. Þessi hnignun víkur þó frá almennu

mynstri AS-formgerða eins og við höfum séð í (4-7b) og (4-8a-b).

Hugsanlegt er að ÖSA hafi verið endurtúlkuð eftir 16. öld um leið og hún varð algengari

í kerfi AgnForm. ÖSA, SAÖ og SÖA voru með andlagið hægra megin við sögnina í fallhætti.

Jafnvel þó að ÖSA hafi sprottið upp úr AÖS með færslu andlags til hægri leit hún kannski

ekki út sem AS-formgerð á yfirborðinu. Því varð ÖSA ný vísbending (ásamt SAÖ og SÖA)
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fyrir kynslóðir 17. aldar um að fylliliðir sagnar þyrftu að vera á eftir sögninni. ÖSA var þá

ábyggilega  endurtúlkuð  sem  SA-formgerð.  Jafnvel  þó  að  ögnin  hafi  verið  á  undan

fallhættinum var andlagið líklega meira áberandi rökliður. Við getum séð þetta t.d. í tilurð

ÖSA þar sem andlagið var stundum þungur nafnliður og þurfti því að vera fært aftar eins og

hægt var að sjá í lok þriðja kaflans (sbr. (3-43)). Hnignun ÖSA er þá ekki í ósamræmi við

jafnhraðaáhrifakenningu vegna þess að þessi formgerð var ekki lengur talin AS-formgerð á

17. öld.

Endurtúlkun ÖSA á  17.  öld  gæti  einnig  verið  vísbending fyrir  okkur  um það hvenær

málhafar byrjuðu að gefa hausfæribreytunni gildi, þ.e. leyfileg grundvallarorðaröð sagnliðar

varð  haus – fylliliðir í huga einhverra málhafa þess tíma. Það er hugsanlegt vegna þess að

AÖS og AS-formgerð almennt byrjuðu að hnigna yfirleitt frá þeirri öld.

Breytingar á ÖSA tóku líklega nokkrar afleiðingar með sér. Í fyrsta lagi er hugsanlegt að

ögnin hafi ekki lengur getað verið á undan sögninni í ÖSA á meðan andlagið var hægra megin

við sögnina. En með færslu agnar til hægri hefði formgerðin t.d. orðið SÖA, þ.e. formgerð

sem var þegar til í kerfi AgnForm. Mögulegt er að þessi formgerð hafi lagast að SÖA. Þetta

getur  útskýrt  af  hverju  hlutfall  ÖSA  hrapaði  svo  hratt  í  samanburði  við  AS-formgerðir

almennt. 

Eftir  þessa  breytingu  í  kerfi  AgnForm voru  þrjár  formgerðir  eftir,  þ.e.  SAÖ og SÖA

andspænis AÖS. Augljóst er að í þessum aðstæðum gátu SA-formgerðir einfaldlega orðið í

sókn á kostnað AÖS vegna þess að þær voru meirihlutinn í kerfi AgnForm. Í þessu mætti

einnig telja með að hausfæribreytan hafði líklega byrjað að fá gildi frá 17. öld. Því máttu AÖS

og  AS-formgerðin  almennt  ekki  lifa  lengi  af  því  að  þær  voru  ekki  í  samræmi  við

hausfæribreytuna.

Þetta svar virðist vera í samræmi við það sem okkur grunaði í upphafi ritgerðarinnar.

4.5. Lokaorð

Í þessum kafla var svarað rannsóknarspurningum okkar um það hversu algengar AgnForm

voru fram eftir öldum og af hverju breytingar hafa komið upp.

Í gegnum greiningar á gögnum mátti lýsa dreifingu AgnForm þannig að AÖS og ÖSA

höfðu almennt verið í forystu á fyrri öldum, sérstaklega þegar fornafnaandlag var til staðar.

SÖA var í staðinn algengari á því tímabili þegar nafnorð eða eiginnafn var haus andlags. Á

17. öld hrapaði ÖSA. Hnignun hennar var hraðari en AÖS, sem fjaraði hins vegar út á 19. öld
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í samræmi við það sem Eiríkur Rögnvaldsson (sbr. 1994-95; 2005) og Þorbjörg Hróarsdóttir

(2000;  2008)  gerðu  grein  fyrir.  Auk þess  sást  að  dreifing  AgnForm er  að  mörgu  leyti  í

samræmi við dreifingu AS- og SA-formgerða með andlag, einnig með tilliti til niðurstaðna

Antons Karls Ingasonar (2016) um AS- og SA-formgerð á leið til nútímamáls.

Sýnt var að ÖSA var líklega endurtúlkuð eftir 16. öld vegna þess að ÖSA, SAÖ og SÖA

voru með andlag hægra megin við sögnina í fallhætti. Þetta var vísbending fyrir kynslóðir 17.

aldar um að fylliliðir sagnar þyrftu að vera á eftir sögninni. Vegna þessarar endurtúlkunar

hrapaði ÖSA á 17. öld og fylgdi ekki lengur mynstri AS-formgerða almennt. Hugsanlegt er

meðal annars að málhafar hafi byrjað að gefa hausfæribreytunni gildi frá þeirri öld.

Í kerfi AgnForm voru þrjár formgerðir eftir þegar ÖSA hnignaði á 17. öld, þ.e. SAÖ og

SÖA andspænis AÖS. SA-formgerðir voru meirihlutinn í kerfi AgnForm og mögulegt er að

hausfæribreytan hafi fengið gildi (haus – fylliliðir) þannig að þær gátu einfaldlega orðið í

sókn á kostnað AÖS, sem var ekki lengur í samræmi við hausfæribreytuna.
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5. Niðurstöður

Í  þessari  ritgerð  var  athugað  hvernig  orðaröðunarmöguleikar  sagnar  í  fallhætti,  agnar  og

andlags hafa skipst á fram eftir öldum. Fimm formgerðir voru athugaðar en þar af voru fjórar

samt algengari.

Í inngangum var tilgáta lögð fram um þróun formgerðanna á leið til nútímamáls sem fólst

aðallega í  því að SÖA og SAÖ höfðu orðið algengari  frá 17. öld þar sem ÖSA og AÖS

byrjuðu að hnigna. Okkur grunaði samt að ÖSA hefði hrapað hratt vegna þess að hún var með

andlagið hægra megin við sögnina í fallhætti og gat verið vísbending fyrir málhafa 17. aldar

um að fylliliðir sagnar þyrftu að vera á eftir sögninni eins og SÖA og SAÖ.

Til þess að greina þetta fyrirbæri og sanna okkar tilgátu voru einkenni fyrirbærisins fyrst

athuguð í  öðrum kaflanum.  Í  upphafi  kaflans  var  stefnt  að  því  að  skilgreina  sagnaragnir

andspænis  forsetningum (með og án  fylliliðar)  í  gegnum mismunandi  leiðir.  Sýnt  var  að

aðeins setningafræðileg aðferð gat skilgreint agnir á fullnægjandi hátt.

Síðar var fjallað um AS- og SA- formgerðir. Gerð var grein fyrir því að líklegt er að tvær

grundvallarorðaraðir hafi verið til í nokkrar aldir og að SA hafi síðar orðið eina formgerðin að

vera í samræmi við hausfæribreytuna. Tekið var meðal annars fram að formgerðin SAÖ hafi

mögulega verið afleidd af SÖA, og svo líka að ÖSA hafi verið afleidd af AÖS í gegnum

færslu andlags til hægri. 

Einnig var fjallað um það hvernig setningafræðilegar málbreytingar þróast í gegnum tíma

og  athugað  var  með  jafnhraðaáhrifakenningu  að  tiltekin  formgerð  verður  í  sókn  eða

undanhaldi  í  hverju samhengi  sem hún kemur fram í á  sama hraða.  Þetta  sagði okkur að

formgerðirnar innan AS-orðaraðarinnar hafi hnignað á sama hraða.

Síðar var líka gerð grein fyrir hömlum sem gátu haft áhrif á notkun tiltekinna formgerða,

sbr. SAÖ fyrir þau andlög sem innihalda fornafn í haus andlags. Talað var um andlagstökk,

þátttöku atviksorða og neitunar í þessum formgerðum. Einnig var líka tekið tillit til þungra

nafnliða sem geta líka haft áhrif á það hvaða formgerð má nota. 

Í þriðja kaflanum var fjallað um gagnasafnið til þess að athuga þróun fyrirbærisins. Öll

gögnin komu frá trjábankanum með fyrirspurnir sem innihéldu leiðbeiningar fyrir leitarvélina.

Útskýrt var að trjábankinn var mjög gagnlegur til þess að finna dæmi vegna þess að textar

hans eru þáttaðir  eftir  orðflokki  og rökliðum. Stök orð og rökliðir  eru einnig mörkuð og

sérstaklega  rökliðamörkun  var  það  sem  gat  hjálpað  okkur  mest  til  að  finna  dæmi  um

formgerðirnar fimm. Mörkun setningaliða er ekki að finna í öðrum íslenskum málheildum.
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Gagnasafnið  var  athugað  frá  mismunandi  sjónarhornum:  með  því  að  skoða  dæmin

almennt,  þau  dæmi  sem  voru  með  fornöfn  í  andlaginu  og  þau  sem  voru  með

nafnorð/eiginnafn. Tekið var meðal annars tillit til aukaatriða gagnasafnsins, t.d. dreifingar

algengustu agnanna og þungra andlaga í kerfi AgnForm.

Í fjórða kaflanum var stefnt að því að greina fyrirbærið út frá gögnunum. Tilgátan um

þróun fyrirbærisins reyndist vera fullgild. Í ljós kom að SÖA og SAÖ urðu algengari frá 17.

öld á meðan ÖSA hrapaði niður og AÖS varð smám saman á undanhaldi. Svo sást að dreifing

AgnForm er að mörgu leyti í samræmi við dreifingu AS- og SA-formgerða með andlag og

einnig  við  niðurstöður  Antons  Karls  Ingasonar  (2016)  um  þróun  AS  og  SA  á  leið  til

nútímamáls.

Sýnt var að ÖSA gegndi hlutverki í breytingum í kerfi AgnForm. Hún varð í sókn fram að

16. öld. Á 17. öld var hún endurtúlkuð sem SA-formgerð vegna þess að andlagið var hægra

megin við sögnina og hún var því sambærileg við SAÖ og SÖA. Hún var líklega vísbending

fyrir málhafa 17. aldar um að fylliliðir sagnar þyrftu að vera hægra megin við fallhættinum.

Vegna þessarar endurtúlkunar hrapaði hún á 17. öld. En þessi hnignun varpar ljósi á það að

málhafar hafi líklega byrjað að gefa hausfæribreytunni gildi frá því tímabili. 

Eftir þessa breytingu í kerfi AgnForm var AÖS ein á móti tveimur SA-formgerðum. Auk

þess varð AÖS (og AS-formgerð almennt) ekki lengur í samræmi við hausfæribreytuna með

tíð og tíma þannig að hún varð hægar á undanhaldi og fjaraði út á 19. öld.
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Viðauki

Eftirfarandi er listi um textana sem Sögulegi íslenski trjábankinn er byggður á og sem koma

fram í gagnasafninu okkar. Við sýnum hann hér svo að einfalt sé fyrir lesandann að skilja frá

hvaða texta tiltekið dæmi er á meðan hann flettir upp í reikniskjalinu. Athugið að þennan lista

má einnig finna á netinu (sbr. http://www.linguist.is/icelandic_treebank/Download). Þar er þó

ekki tilgreint hvaða heiti heimildirnar hafa fengið:

aevintyri: Miðaldaævintýri, 15. öld

alexander: Alexanders saga, 14. öld

arin: Árin og eilífðin. Prédikanir eftir Harald Níelsson, 20. öld

armann: Söguþáttur af Ármanni og Þorsteini gála, 17. öld

arni: Árna saga biskups, 14. öld

bandamenn: Bandamanna saga (í Konungsbók), 15. öld

bandamennM: Bandamanna saga (í Möðruvallabók), 14. öld

biskupasogur: Biskupasögur Jóns prófasts Halldórssonar í Hítardal, 18. öld

ectorssaga: Ectors saga, 15. öld

eintal: Eintal sálarinnar við sjálfa sig, 16. öld

erasmus: Erasmus saga (Reykjahólabók), 16. öld

fimmbraedra: Fimmbræðra saga, 18. öld

finnbogi: Finnboga saga ramma, 14. öld

fossar: Upp við fossa, 20. öld

georgius: Georgíus saga (Reykjahólabók), 16. öld

gerhard: Fimmtíu heilagar hugvekjur Meditationes sacrae, 17. öld

gragas: Grágás. Lagasafn íslenska þjóðveldisins, 13. öld

grettir: Grettis saga Ásmundarsonar, 14. öld

grimur: Grímur kaupmaður deyr, 19. öld

gunnar: Gunnars saga Keldugnúpsfífls, 15. öld

gunnar2: Gunnars saga Keldugnúpsfífls – 2. hluti, 15. öld

hellismenn: Hellismanna saga, 19. öld

homiliubok: Íslensk hómilíubók, 12. öld

hugvekjur: Fimtíu hugvekjur út af pínu og dauða Drottins vors Jesú Krists, 19. öld

illugi: Illuga saga Tagldarbana, 17. öld
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indiafari: Reisubók Jóns Ólafssonar Indíafara, 17. öld

jarlmann: Jarlmanns saga og Hermanns, 15. öld

jartein: Jarteinabók, 13. öld

jomsvikinga: Jómsvíkinga saga, 13. öld

jonasedli: Um eðli og uppruna jarðarinnar, 19. öld

jonsteingrims: Ævisaga síra Jóns Steingrímssonar, 18. öld

judit: Júditarbók, 15. öld

klim: Nikulás Klím, 18. öld

leysing: Leysing, 20. öld

magnus: Um ætt Magnúsar Jónssonar, 17. öld

marta: Mörtu saga og Maríu Magdalenu, 14. öld

modars: Móðars þáttur, 17. öld

morkin: Morkinskinna, 13. öld

ntacts: Nýja Testamenti Odds Gottskálkssonar, Postulanna Gjörningar, 16. öld

ntjohn: Nýja Testamenti Odds Gottskálkssonar, S. Jóhannis Guðspjöll, 16. öld

ofurefli: Ofurefli, 20. öld

okur: Okur, 17. öld

olafuregils: Reisubók séra Ólafs Egilssonar, 17. öld

orrusta: Sagan af Heljarslóðarorrustu, 19. öld

piltur: Piltur og stúlka, 19. öld

pislarsaga: Píslarsaga séra Jóns Magnússonar, 17. öld

skalholt: Sögu-þáttur um Skálholts biskupa fyrir og um siðaskiptin, 17. öld

sturlunga: Sturlunga saga, 13. öld

thetubrot: Þetubrot Egils sögu, 13. öld

thorlakur: Þorláks saga helga, 13. öld

torfhildur: Brynjólfur Sveinsson biskup, 19. öld

vidalin: Vídalínspostilla, 18. öld

viglundur: Víglundar saga, 15. öld

vilhjalmur: Vilhjálms saga sjóðs, 15. öld

voggur: Hans Vöggur, 19. öld

vordraumur: Vordraumur, 19. öld
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Þakkir

Í lok þessarar ritgerðar vil ég sérstaklega þakka Eiríki Rögnvaldssyni, leiðbeinanda mínum,

fyrir að hafa aðstoðað mig í því að vinna að þessu lokaverkefni og fyrir ráð og leiðbeiningar

hans sem hafa verið mjög hjálpleg til þess að afmarka viðfangsefnið og vinna úr gögnunum

sem best.

Einnig vil ég þakka Antoni Karli Ingasyni fyrir aðstoð hans í vinnslu þessa verkefnis og

fyrir að hafa kennt mér í námskeiði haustmisseris 2016 að nota trjábankann svo að ég gæti

unnið að þessari ritgerð sem byggð er að miklum hluta á efni hans.

Síðast  en  ekki  síst  vil  ég  þakka  Rósu  Björgu  Jónsdóttur  fyrir  yfirlestur  á  texta

ritgerðarinnar.
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