
Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Almenn málvísindi 

 

 

 

 

Örlög orðmyndarinnar þessur 
 

Rannsókn á handritum Jónsbókar frá 13. öld fram á 16. öld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs í Almennum málvísindum 
 

     Berglaug Ásmundardóttir 

Kt.: 210981-4549 

 

Leiðbeinandi: Haraldur Bernharðsson 

Júní 2017 



1 
 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um orðmyndina þessur sem kemur fyrir í íslenskum 

miðaldahandritum. Skoðað verður hvað sagt hefur verið um myndina í handbókum og 

öðrum málfræðiheimildum. Því næst verður athugað hvenær myndin kemur fyrst fyrir 

í Noregi og á Íslandi. Myndin verður leituð uppi í 24 Jónsbókarhandritum og fyrstu 

prentuðu útgáfu Jónsbókar og þróun notkunar hennar skoðuð. Að lokum verður lag mat 

á hvort eða hvenær myndin var hluti íslensks málfars. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um orðmyndina þessur, sem öðru hvoru kemur fyrir í 

íslenskum miðaldahandritum. Þessur var hliðarmynd við ábendingarfornafnið sjá/þessi 

í nf. og þf.ft.hk. (þessi börn/þessur börn) og nf.et.kvk. (sjá kona/þessi kona/þessur kona). 

Þessi orðmynd er einkum athygliverð fyrir tvennt. Fyrst er að fornöfn eru fá og mikið 

notuð og breytingar eru ekki jafn algengar meðal þeirra og margra annarra orðflokka. Í 

öðru lagi var endingin -ur að hverfa úr kvenkyns nafnorðum og verða karlkynsmerki á 

því tímabili sem myndin þessur var að ryðja sér til rúms. Það er merkilegt að slík mynd 

skyldi koma fram á meðan á þeirri breytingu stóð, þótt fornöfn og nafnorð séu ólíkir 

flokkar orða. 

Í handbókum um forníslensku er oft ekki minnst á myndina þessur, en þar sem 

minnst er á hana hefur hún gjarnan verið talin til svokallaðra norvagisma, norskra áhrifa 

á mál og stafsetningu sem gætir í mörgum íslenskum handritum. 

Í þessari ritgerð verður notkun orðmyndarinnar þessur athuguð og leitast við að varpa 

ljósi á það hvort hún var íslenskt mál eða norvagismi með því að kanna dreifingu hennar 

frá elstu handritum og fram á miðja 16. öld. 
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2 Málfræðiheimildir 

2.1 Heimildaleit 

Ef litið er á beygingu ábendingarfornafnsins sjá í fornu máli (sjá töflu 2.1) er augljóst að 

allnokkrar breytingar hafa orðið til nútímamáls. Fornafnið var óreglulegt, hafði tvo 

stofna og tvær bendiagnir, og ekki kemur á óvart að í sögu þess hafi komið upp 

hliðarmyndir og beygingarfræðilegar einfaldanir. Í umfjöllun um sjá/þessi  er oftast bent 

á hliðarmyndirnar þvísa (þgf.et.hk.) 

og þeima (þgf.et.kk.) en sjaldnar á 

aðrar myndir eins og þessur. Í töflu 

2.1 er einnig vert að benda á að í 

fornu máli voru þgf. og ef.et.kvk. og 

ef.ft. tvíkvæðar myndir, sem síðar 

urðu þríkvæðar. 

Leitað var í íslenskum og norskum málfræðibókum, mállýsingum, handbókum og 

öðrum fræðiritum að umfjöllun um orðmyndina þessur. Þessum heimildum má gróflega 

skipta í þrjá flokka.  

a) Heimildir sem hvergi minnast á myndina þessur, til dæmis Valtýr Guðmundsson 

(1922:113), Björn K. Þórólfsson (1925:46-47), Garmonsway (1928:26), Jón 

Helgason (1929:79), Wessén (1958:96-97), Załuska-Strömberg (1982:83), Jón 

Magnússon (1997:155) og de Leeuw van Weenen (2000:202-203). 

b) Heimildir sem nefna myndina þessur án þess að fjalla um hana, til dæmis Nilsson 

(1879:81), Flom (1921:167-168), Noreen (1923:315-316) og Brøndum-Nielsen 

(1965:193,205). 

et. kk. kvk. hk.
nf. sjá sjá, þessur þetta
þf. þenna þessa þetta

þgf. þessum, þeima þessi þessu, þvísa
ef. þessa þessar þessa
ft.
nf. þessir þessar þessi, þessur
þf. þessa þessar þessi, þessur

þgf.
ef.

Tafla 2.1          Beyging sjá/þessi

þessum
þessa
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c) Heimildir sem gefa skýringu á notkun og/eða tilurð myndarinnar þessur, til 

dæmis Finnur Jónsson (1925:52), Widding (1961:36), Iversen (1972:87) og 

Rindal (1987:85-86). 

Margar heimildir sem nefna myndina þessur gera það neðanmáls og taka gjarnan fram 

að hún sé norsk eða norvagismi1. Til dæmis nefnir Stefán Karlsson (1978:177) þessur 

meðal einkenna um norsk áhrif í handritum. Nokkrar heimildir taka fram að myndin 

þessur sé komin til vegna áhrifsbreytingar frá beygingu fornafnsins nokkur. Sem dæmi 

um þetta má benda á Finn Jónsson (1925: 52). „I norsk kan nom.sg. og ntr.pl. også 

omdannes efter nøkkorr til þessorr, þessor.“ Erfiðara er að finna rökstuðning fyrir þessum 

staðhæfingum. Hvað bendir til þess að þessur sé norvagismi en ekki íslensk orðmynd 

sem til skamms tíma var notuð samhliða öðrum myndum áður en hún vék fyrir þessi? 

Er það ljóst að nokkur hafi valdið þessari breytingu en ekki önnur fornöfn eða 

orðflokkar? 

Þó leitað væri víða fundust ekki margar heimildir sem minnast á orðmyndina þessur 

og aðeins fimm höfundar sem hafa að einhverju marki rætt tilurð eða notkun hennar 

eða skyldra mynda: Jón Þorkelsson (1874), Hægstad (1916), Gutenbrunner (1951), 

Katrín Axelsdóttir (2003, 2014) og Kjeldsen (2010, 2016). Í þessum kafla verður fyrst 

rætt um nokkrar heimildir sem nefna orðmyndina þessur í stuttu máli og því næst farið 

yfir athugasemdir höfundanna fimm um orðmyndina. 

                                            

1 Um norvagisma, norskar orðmyndir og stafsetningarvenjur sem notaðar voru í íslenskum handritum, 
má meðal annars lesa í greinum Stefáns Karlssonar (1978, 1979). 
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2.2 Handbókafróðleikur 

Í Lexicon Poeticum er eitt dæmi nefnt um þessur. Dæmið er úr Guðmundardrápu 

Arngríms ábóta, þessur vitni, en þó er Finnur Jónsson, sem þýddi bókina úr latínu á 

dönsku, ekki sannfærðari en svo að hann bætir við „(hvis denne form er oprindelig)“ 

(Sveinbjörn Egilsson 1931:638).2 Til glöggvunar er lesendum bent á beygingu sjá/þessi 

í Det norsk-islandske skjaldesprog omtr. 800-1300 eftir Finn Jónsson (1901:78-79) en 

þar er hvergi minnst á orðmyndina þessur. 

Í Altisländische und Altnorwegische Grammatik sýnir Adolf Noreen (1923:315) 

orðmyndina þessur í beygingardæmi sínu fyrir sjá/þessi sem hliðarmynd í öllum þremur 

viðeigandi föllum, auk þess að sýna þessurr og þessir sem hliðarmyndir í nf.et.kk. Þessar 

myndir segir hann að komi allar fram fyrst í fornnorsku, en síðar í forníslensku „Die 

übrigen kommen anfangs nur in anorw. hdschr. vor, zeigen sich aber später auch im 

aisl.“ (Noreen 1923:315). Noreen útskýrir ekki tilurð orðmyndanna eða leggur á það 

mat að hvaða marki notkun þeirra var almenn í hvoru máli fyrir sig. Þó er vert að benda 

á að þessar myndir telur hann ekki til sjaldgæfra orðmynda, sem hann telur 

gaumgæfilega upp í annarri athugasemd sinni við beygingardæmið (Noreen 1923:315-

316). 

Í Grammatik for det islandske oldsprog segir Finnur Jónsson (1925) að myndin þessur 

sé mynduð fyrir áhrif frá nokkur og sé norsk. „I norsk kan nom.sg. og ntr.pl. også 

omdannes efter nøkkorr til þessorr, þessor“ (Finnur Jónsson 1925:52). 

Ole Widding (1961:36) telur orðmyndina þessur til norvagisma. 

                                            

2 Hér er gert ráð fyrir að Finnur Jónsson hafi sett inn athugasemdina fremur en Sveinbjörn Egilsson, 
þar sem vísað er í rit hans frá 1901 en upphafleg útgáfa Sveinbjörns Egilssonar kom út árið 1860. 
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Ragnvald Iversen (1972:87) nefnir þessur í annarri athugasemd sinni við beygingu 

sjá/þessi en tekur sérstaklega fram að myndin sé fornnorsk og bendir innan sviga á að 

hún sé líklega komin til vegna áhrifsbreytingar frá nokkur. 

Í mállýsingu sinni á Barlaams og Josaphats sögu nefnir Magnus Rindal (1987:85-86) 

þessur sem hliðarmynd í 

föllunum þremur, í 20-

26% tilfella, sjá töflu 2.2, 

sem sýnir einnig að í 

þf.ft.hk. er tvisvar notuð myndin þessir, sem er enn sjaldgæfari en þessur. Beyging 

sjá/þessi í þessari mállýsingu sýnir að þríkvæðar myndir eru í handritinu einráðar í þgf. 

og ef.et.kvk. og ef.ft. Rindal vísar í Marius Hægstad og Jón Þorkelsson og segir myndina 

þessur norska og geta verið til komna vegna áhrifsbreytinga frá nokkur: „Forma þessur i 

nom.sg.f. og i nom/akk.pl.f. [sic] kan vere laga i analogi til nǫkkur og skal være 

særnorsk“ (Rindal 1987:85-86). 

Áhugavert er að í Íslenskri orðsifjabók Ásgeirs Blöndal Magnússonar (1995:1176) eru 

þessorr og þessurr nefndar sem fornar myndir orðsins þessi, með skýringunni „líkl. 

eftirmyndun eftir nokkurr, ykkarr“. Þetta er eina dæmið sem fannst um að þessur eða 

skyld mynd væri afdráttarlaust talin íslensk mynd og er enn merkilegra fyrir að nota 

myndina þessurr sem er mun fáséðari en þessur. Mögulegt er að Ásgeir hafi hér haft 

þessur í huga og fylgt ályktunum sem Marius Hægstad (sjá 2.4) og aðrir hafa dregið um 

að samræmisins vegna hljóti nf.et.kk. að hafa verið þessurr hjá málhöfum sem notuðu 

nf.et.kvk. þessur. 

Að lokum er vert að nefna málfarslýsingu Haraldar Bernharðssonar (2004:55-74) í 

Jónsbókarútgáfu Más Jónssonar. Þar er þessur nefnd þrisvar (Haraldur Bernharðsson 

sjá þessi þessur þessir % þessur
nf.et.kvk. 2 24 9 - 26%
nf.ft.hk. - 8 2 - 20%
þf.ft.hk. - 24 9 2 26%

Tafla 2.2                   Barlaams og Josaphats saga
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2004:59, 68, 69), en alltaf með þeim formerkjum að um norska mynd sé að ræða fremur 

en íslenska. 

2.3 Jón Þorkelsson 

Jón Þorkelsson (1874:13-16) fjallar í Athugasemdum um íslenzkar málmyndir um 

sjá/þessi í íslenskum og norrænum (norskum) 

handritum. Sett eru upp tvö aðskilin 

beygingardæmi, annað fyrir íslensk handrit en 

hitt norræn (norsk).  

Íslenska beygingardæmið, hér í töflu 2.3, 

heldur öllum elstu orðmyndunum og eina 

hliðarmyndin sem fær að fljóta með er 

skáldamálsmyndin þvísa í þgf.et.hk. Jón telur að orðmyndin þessi komi ekki inn í 

íslenskt mál fyrr en um 1220 (Jón Þorkelsson 1874:13-14).  

Beygingardæmi Jóns fyrir norsk handrit, hér í töflu 2.4, sýnir ekki bara þessi og þessur, 

heldur bæði þessir og þessurr, auk þess að gera ráð fyrir að þríkvæðar myndir séu einráðar 

í þeim föllum sem við á. Eftirfarandi kallar Jón „eiginlegar norrænar myndir“ (Jón 

Þorkelsson 1874:16), þ.e. ekki íslenskar: þessurr, þessur, þessir (í et.), þema, þeima, 

þessarri, þessarrar 

og þessarra. Þó 

viðurkennir hann 

að flestar þeirra 

komi einnig fyrir 

hjá íslenskum 

et. kk. kvk. hk.
nf. sjá sjá þetta
þf. þenna þessa þetta

þgf. þessom þesse þvísa, þesso
ef. þessa þessar þessa
ft.
nf. þesser þessar þesse
þf. þessa þessar þesse

þgf.
ef.

Tafla 2.3  elztu íslenzku skinnbækur

þessom
þessa

et. kk. kvk. hk.
nf. sjá, þesse, þessorr, þesser sjá, þesse, þessor þetta
þf. þenna þessa þetta

þgf. þessom, þema, þeima þessarre þvísa, þesso
ef. þessa þessarrar þessa
ft.
nf. þesser þessar þesse, þessor
þf. þessa þessar þesse, þessor

þgf.
ef.

Tafla 2.4                          norrænar skinnbækur

þessom, þema, þeima
þessarra
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höfundum, en leggur til að þeir hafi þá líklega dvalið í Noregi til lengri eða skemmri 

tíma. 

2.4 Hægstad 

Rit Mariusar Hægstad um norsk fornbréf sýna að þessur var tiltölulega algeng 

hliðarmynd sumsstaðar í Noregi og kemur fram í mörgum af elstu þekktu ritheimildum 

þaðan. Í Vestnorske Maalføre fyre 1350 II.2.1. (Hægstad 1916:191) skýrir hann 

orðmyndina. Hægstad telur að þessur í nf.et.kvk. hljóti að benda til þess að nf.et.kk. hafi 

verið þessurr, þó að sú mynd komi ekki fram í bréfum frá sama málsvæði. Hann bendir 

á að þá mynd sé að finna í öðrum heimildum3 og gerir ráð fyrir að -ur(r) endingar komi 

til vegna áhrifsbreytinga frá nokkurr. Í sömu svipan bendir hann á að þessar nf.et.kk., 

sem kemur fram í bréfi frá enn öðru málsvæði4, geti verið áhrifsbreyting frá annarr.  

Hægstad gerir ekki frekari skil á þessum áhrifsbreytingum, en leiðir að því líkur að 

þessar orðmyndir, eða ein þeirra, hafi valdið því að -r- kom inn í nf.et.kk. myndina 

þessir. Að endingu bendir hann á að þessir nf.et.kk. og þessur nf.et.kvk. og nf.ft.hk. eru 

elstar þessara mynda í heimildum (Hægstad 1916:191). 

 

Det er aa leggja merke til at þesser og þessor er dei eldste av desse formerne som kjem fram 

i skrift, þesser berre i nsm: þesser dagr Hom. I 603, og þessor (-ur) berre i nsf og npn, Hom. 

II 19713 15. 

 

                                            

3 „Thomas erkeb. S., t.d. þessor 218 5215 (umkr. 30 gg; þesse 4 gg).“ (Hægstad 1916:191). 
4 „uppteikna fraa Vestfold (I 8332, Tunsberg 1294)“ (Hægstad 1916:191). 
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2.5 Gutenbrunner 

Í beygingardæmi fyrir sjá/þessi í Historische Laut- und Formenlehre des Altisländischen 

sýnir Siegfried Gutenbrunner (1951:111-112) þessur sem hliðarmynd í öllum þremur 

föllum og þessurr í nf.et.kk. Í umfjöllun um beyginguna er minnst á að endingarnar -

rar- og -ri- komi fram til að aðgreina þgf. og ef.et.kvk. frá öðrum föllum sem valdi 

áhrifsbreytingum þannig að aðrar -r(r)- myndir verði til í framhaldi af því. „Zur 

Verdeutlichung wurde an den GenDatSg. F. die Endung -rar-; -re angefügt und danach 

die übrigen -r(r)- Kasus gebildet“ (Gutenbrunner 1951:113). Gutenbrunner minnist 

ekki sérstaklega á þessur hér en lætur duga að nefna þessarar og þessari sem áhrifavalda 

í beygingu orðsins. 

2.6 Katrín Axelsdóttir 

Katrín Axelsdóttir birti grein um sögu ábendingarfornafnsins sjá í Íslensku máli 2003 og 

fjallar þar meðal annars um orðmyndina þessur (Katrín Axelsdóttir 2003:42, 51, 62-63). 

Hún gerir ekki grein fyrir tilurð myndarinnar að öðru leyti en að segja að hún sé norsk 

og komi inn í íslensku sem 

norvagismi, verði frekar 

algeng hliðarmynd um 

tíma en hverfi aftur án þess 

að steypa þessi af stóli. 

Katrín tekur fram að í 

Guðmundar sögu 

Arngríms ábóta séu 7 af 11 

et. kk. kvk. hk.
nf. sjá, þessir, þessurr sjá, þessur þetta
þf. þenna þessa þetta

þgf. þessum, þeima þessi, þessari þessu, þvísa
ef. þessa þessar, þessarar þessa
ft.
nf. þessir þessar þessi, þessur
þf. þessa þessar þessi, þessur

þgf.
ef.

Tafla 2.5                    Beyging sjá/þessi

þessum
þessa, þessara



14 
 

dæmum um þessur í orðasambandinu þessur bréf; sem hún telur „viðbúið í norsku ríki“ 

(Katrín Axelsdóttir 2003:63). 

Í doktorsritgerð sinni, Sögur af orðum fjallar Katrín (2014:167, 176-177, 179, 201-

203, 218-223, 238) mun ítarlegar um orðmyndina þessur í kafla II um sjá/þessi. Hún 

tekur skýrt fram að myndin sé norsk (Katrín Axelsdóttir 2014:167, 201, 203, 219, 238), 

en bendir á að í norsku máli hafi þessur líklega valdið breytingu úr tvíkvæðum í 

þríkvæðar myndir í þgf. og ef.et.kvk. og ef.ft., sjá beygingu í töflu 2.5. Katrín telur ekki 

ólíklegt að þessi norska breyting hafi orðið fyrirmynd sömu breytingar í íslensku. (Katrín 

Axelsdóttir 2014:218-220). 

Hvað tilurð myndarinnar þessur varðar bendir Katrín (2014:221) á að ef nokkur lá til 

grundvallar tilkomu þessur (eins og aðrir höfundar hafa leitt líkur að) var þar ekki um 

venjulega áhrifsbreytingu að ræða heldur blöndun myndanna nokkur og þessi. Hún tekur 

fram að vel megi vera að sú sé raunin en blöndun sé þó sjaldgæfari en almennar 

áhrifsbreytingar sem hægt er að setja upp í hlutfallsjöfnu og því ástæða til að íhuga aðra 

möguleika.  

Katrín leggur til að myndin þessur gæti hafa komið til vegna setninga á borð við 

„þessi ór mál/rǫk“ (Katrín Axelsdóttir 2014:222), þar sem eignarfornafn kemur næst á 

eftir ábendingarfornafninu. Í slíkri stöðu er líklegt að áherslulétt -i hafi fallið niður á 

undan ór sem getur hafa valdið endurtúlkun á eignarfornafnsmyndinni ór sem 

beygingarendingu: þess-ór. Þessu til stuðnings bendir Katrín á að á sama tíma og myndin 

þessur var að koma fram hafi vár- stofn eignarfornafnsins vár-/ór- verið orðinn hér um 

bil einráður í norsku og ór- myndir því hugsanlega farnar að koma málhöfum 

einkennilega fyrir sjónir (Katrín Axelsdóttir 2014:221-223). 
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2.7 Kjeldsen 

Í grein sinni um sögu fornafnsins sjá byggir Alex Speed Kjeldsen (2010) á grein Katrínar 

Axelsdóttur (2003). Hann bætir við fleiri heimildum og bendir á nokkra þætti sem þær 

varpa frekara ljósi á. 

Kjeldsen fjallar um orðmyndina þessur (Kjeldsen 2010:259, 264, 269-276, 281, 287) 

með norskum myndum, enda telur hann að þessur sé norsk mynd og aðeins notuð í 

íslensku vegna norskra áhrifa. 

 

Ud over sjá og þessi finder man i islandske håndskrifter i nom.sg.mask./fem. ikke helt 

sjældent þessor, men da den direkte inspiration er kommet fra gammelnorsk, har jeg fundet 

det mest relevant at diskutere den ... ved behandlingen af de gammelnorske former (Kjeldsen 

2010:259). 

 

Orðmyndin þessur segir Kjeldsen að komi fyrir mun fyrr í norskum heimildum en 

íslenskum, hljóti meiri útbreiðslu og haldi lengur velli. Hann bendir á að í norskum 

heimildum komi þessur fram fyrr í nf. og þf.ft.hk. en í nf.et.kvk. sem styður við þá 

tillögu að myndin hafi breiðst frá hk. yfir í kvk. (Kjeldsen 2010:272). Hann ræðir einnig 

notkun þessur(r) í nf.et.kk., sem kemur sjaldan fyrir í norskum heimildum og aðeins 

einu sinni í íslenskum. 

Kjeldsen telur að norska myndin nokkur skýri að hluta til sterkari stöðu 

orðmyndarinnar þessur í norsku en íslensku. Í elstu norskum heimildum er myndin 

nokkur þegar orðin algeng, en í íslenskum heimildum hélt myndin nekkver velli mun 

lengur en í norskum. Ef þessur kom til vegna áhrifsbreytingar frá nokkur er því  

mikilvægt að meiri hluti málhafa noti þá mynd, þar sem nekkver gæti ekki hafa valdið 

áhrifsbreytingunni. (Kjeldsen 2010:272-273). Auk þessa telur hann að dæmi um þessur 

í íslenskum heimildum komi sérstaklega fyrir í handritum sem skrifuð eru eftir norskri 
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forskrift eða nota norvagisma í miklum mæli af öðrum sökum: „generelt kun i tekster 

der på et tidspunkt i teksttransmissionen har haft norske forlæg og/eller udviser andre 

norvagiserende træk“ (Kjeldsen 2010:281). 

Í grein um fornöfn í fornbréfum sýnir Kjeldsen (2016:352-355) tíðni 

beygingarmynda sjá/þessi í fornbréfum fyrir 14505. Engin dæmi fundust í þessum 

bréfum um orðmyndina þessur og Kjeldsen (2016:355) kallar hana norska mynd hér 

eins og í fyrri greininni. 

2.8 Um norvagisma 

Stefán Karlsson (1978, 1979) hefur í skrifum sínum um norvagisma og íslenskan 

bókaútflutning bent á að norvagismar hverfa mjög snögglega úr íslenskum handritum 

um aldamótin 1400. „Imildertid forsvinder de fleste norvagismer nesten totalt fra 

diplomerne omkring 1400“ (Stefán Karlsson 1978:185), „som ved et trylleslag“ (Stefán 

Karlsson 1979:204). Ástæður þessa telur hann margþættar og tekur fram að íslenska og 

norska voru á þessum tíma farnar að þróast hvor í sína áttina svo málskilningur var ef til 

vill að verða torveldur á milli Íslendinga og Norðmanna. Bókaútflutningur Íslendinga 

til Noregs minnkaði mikið á þessum tíma og svarti dauði náði til Íslands 1402. Þar sem 

skrifarar bjuggu oft margir saman, t.d. í klaustrum þangað sem sjúkir og lasburða hafa 

ef til vill leitað umönnunar, má búast við að margir þeirra hafi veikst og ný kynslóð 

skrifara ekki lært af þeim. 

Í grein sinni um norsk áhrif á íslenskt ritmál á miðöldum bendir Haraldur 

Bernharðsson (2016) á að ritlist og skriftarkennsla var nátengd kirkju og klerkum á 

miðöldum. Þar sem Ísland féll undir erkibiskupsstólinn í Niðarósi voru biskupar, 

                                            

5 „Korpus består af de fleste af de i Stefán Karlsson (1963) udgivne diplomer.“ (Kjeldsen 2016:325). 



17 
 

klerkar, munkar og embættismenn margir hverjir norskir. Því er ekki ólíklegt að 

norskuskotið rit- og talmál hafi verið notað við biskupsstólana í Skálholti og Hólum og 

í klaustrum, þar sem mikill hluti handrita voru skrifuð. 

Þó að þessara áhrifa gæti í ritmáli bendir Haraldur á að ólíklegt sé að málfar Íslendinga 

hafi almennt verið norskuskotið, þar sem máltaka barna er óháð skriftarkennslu unglinga 

og fullorðinna. 

 

Í skrift og stafsetningu voru kirkja og klaustur í lykilstöðu sem þungamiðja bókagerðar og 

kennslu  ... Kerfisleg áhrif norskublandins máls kirkju og klaustra náðu ekki langt út fyrir 

veggi þessara stofnana; börn tileinkuðu sér tungumálið án íhlutunar kirkju og klaustra“ 

(Haraldur Bernharðsson 2016:166). 
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3 Norskar heimildir 

3.1 Hvers vegna norskar heimildir? 

Þar sem myndin þessur er iðulega sögð vera norsk að uppruna þótti sjálfsagt að byrja á 

að kanna dreifingu hennar í elstu norsku heimildum. Til að skera úr um hvort myndin 

hafi borist frá Noregi til Íslands er mikilvægt að vita fyrir víst að hún komi fyrr fyrir í 

Noregi en á Íslandi. Myndarinnar var leitað í orðstöðulykli elstu norskra handrita 

(Holtsmark 1955) og í ritum Mariusar Hægstad um málfar á vest-norrænu málsvæði fyrir 

1350 (Hægstad 1907, 1915, 1916, 1917, 1935). Þar sem heimildir eru mis-gamlar var 

aldur handrita sem vísað er í fundinn í netútgáfu Ordbog over det norrøne prosasprog6, 

nema þar sem annað er tekið fram. 

3.2 Elstu norsku handritin 

Orðstöðulykill Anne Holtsmark (1955) nær yfir þau handrit norsk sem talin eru eldri en 

frá miðri þrettándu öld. Nokkur handrit og fornbréf liggja til grundvallar 

orðstöðulyklinum. Umfangsmest er norska hómilíubókin. Af hinum handritunum eru 

bara þrjú sem hafa dæmi um sjá/þessi í þeim föllum sem máli skipta fyrir þessa rannsókn 

og aðeins eitt þeirra hefur myndina þessur. Engin dæmi eru í þeim fornbréfum norskum 

sem talin eru eldri en frá 1250. 

                                            

6 www.onp.ku.dk 
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3.2.1 Norska hómilíubókin (1200-1225) 

Norskri hómilíubók er í orðstöðulyklinum skipt í þrjár rithendur, Hom.I7, Hom.II8 og 

Hom.III9, og verður þeirri skiptingu fylgt hér. Mikill munur er á dæmafjölda milli 

rithandanna þriggja og því ómögulegt að segja með nokkurri vissu að hve miklu leyti 

þessur var hluti norsks máls á ritunartíma hómilíubókarinnar. Þó er athyglivert hversu 

skýr munur er á beitingu orðsins sjá/þessi milli handa Hom.I og Hom.II. 

Hom I er eina rithöndin sem notar þessur í nf.et.kvk., og gerir það í fjórum af sex 

tilvikum. Áhugavert er að Hom.I notar líka myndina þessir í nf.et.kk. í mun meiri mæli 

en hinir ritararnir og má leiða líkum að því að sú mynd tengist myndinni þessur að 

einhverju leyti. Ekki er óeðlilegt að ætla að þessur hafi verið hluti málfars Hom.I og 

hinar hendurnar tvær benda til að myndin sé að ryðja sér rúms í máli ritaranna í nf.ft.hk. 

og í minna mæli þf.ft.hk. en virðist ekki hafa náð til nf.et.kvk. Hvort Hom.I hefur verið 

af annarri kynslóð en hinir ritararnir tveir, frá öðru málsvæði, eða hreinlega hirt minna 

um að fyrna mál sitt í riti skal ósagt látið, en dreifing þessur í norsku hómilíubókinni 

virðist benda til þess að myndin hafi fyrst komið fram í nf. og þf.ft.hk., sjá töflu 3.110 

hér fyrir neðan. 

                                            

7 Bls. 1-64.10 og 195.23-201.18 í útgáfu Ungers (1864) skv. Holtsmark (1955). 
8 Bls. 64.11-165.26, 167.34-181.12 og 183.25-195.22 í útgáfu Ungers (1864) skv. Holtsmark (1955). 
9 Bls. 202-213 í útgáfu Ungers (1864) skv. Holtsmark (1955). 
10 Rétt er að taka fram að stafsetning hefur verið samræmd í töflunni og ekki gerður greinarmunur á 

t.d. „þeoꝛ“ og „Ðeſſoꝛ“. Þessi og þessir hafa alls staðar „e“ í endingu, þessur er á einum stað ritað með 
„u“ í endingu, en annars með „o“. 
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Eins og sjá má er þessur mest notuð í nf.ft.hk. en minnst í nf.et.kvk., enda líklegast 

að myndin berist ekki 

þangað fyrr en eftir að 

hún er orðin nokkuð 

algeng í hvorugkyni. 

Einnig er áhugavert að í 

nf.et.kvk. eru 

myndirnar sjá og þessur 

ríkjandi, þessi kemur 

aðeins einu sinni fyrir, 

þá hjá Hom.II. Engin dæmi eru um þríkvæðar myndir í norsku hómilíubókinni. 

3.2.2 AM 655 IX 4to (1150-1200) 

Aðeins eitt dæmi er um þessur í þessu handriti. Það er í Blasius sögu og er í þf.ft.hk. 

Engin önnur dæmi eru um orðið í handritinu í þeim föllum sem leitað var að, aðeins 

eitt í nf.et.kk., en þar er notuð myndin sjá. 

3.2.3 Önnur handrit og fornbréfin 

Í þeim handritum og fornbréfum öðrum sem liggja til grundvallar orðstöðulykli 

Holtsmark eru engin dæmi um orðmyndina þessur. Þar sem orðið sjá/þessi kemur fyrir 

í föllunum þremur sem um ræðir er notuð orðmyndin þessi sjö sinnum og sjá einu sinni. 

Þríkvæðar orðmyndir koma fyrir í einu handriti, Ólafs sögu Tryggvasonar í DG 4-7 

(~1270), og tveimur fornbréfum, DN.I.8 (Niðarós 1225) og DN.I.51 (Stafangur? 

~1243). Í bréfunum er lítið hægt að segja um hvaða myndir aðrar skrifararnir hafa  notað, 

sjá þessi þessur þessir % -r mynda
Hom.I nf.et.kvk. 2 1 4 - 66%

nf.ft.hk. - 1 3 - 75%
þf.ft.hk. - - 1 - 100%
nf.et.kk. 2 1 - 2 40%

Hom.II nf.et.kvk. 26 1 - - 0%
nf.ft.hk. - - 5 - 100%
þf.ft.hk. - 5 3 - 38%
nf.et.kk. 20 - - 1 5%

Hom.III nf.et.kvk. 1 - - - 0%
nf.ft.hk. - 1 1 - 50%
þf.ft.hk. - 4 1 - 20%

Tafla 3.1                         Norska hómilíubókin
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en í Ólafs sögu er nf.et.kvk. einu sinni sjá og þrisvar þessi, og bæði nf. og þf.ft.hk. koma 

fyrir, þá sem þessi. 

3.3 Hægstad 

Leitað var í öllum bindum af Vestnorske maalføre fyre 1350 Mariusar Hægstad nema því 

fyrsta, sem fjallar um stafsetningu, og því síðasta, sem fjallar um íslenskt mál fyrir 1350. 

Síðasta bindið verður rætt í kafla 4.4. 

3.3.1 Norðvestlenska 

Í Vestnorske Maalføre fyre 1350 I byrjar Hægstad (1907) á því að skilgreina hvaða svæði 

hann telur til norðvestlensks málsvæðis í Noregi á miðöldum. Þessu næst greinir 

Hægstad málfar hverrar heimildar fyrir sig, byrjar á þeim elstu og endar á þeim yngstu. 

Elstu heimildirnar, sem allar eru frá því fyrir 1200, eru nokkur bréf (Hægstad 

1907:28-30), eitt blað úr jarðabók (Hægstad 1907:31-32) og sjö brot úr Gulaþingslögum 

(Hægstad 1907:35, 40). Engin þessara heimilda notar orðið sjá/þessi. Sömu sögu er að 

segja um nokkra stutta yngri texta (Hægstad 1907:79-80, 99, 138-139). 

Fyrsta og önnur rithönd í norsku hómilíubókinni, AM 619 4to, frá um 1200-1225 

(Hægstad 1907:53, 71) eru því elstu heimildirnar hér um sjá/þessi. Samhljómur er í 

niðurstöðum Hægstads go Holtsmark um notkun sjá/þessi í hómilíubókinni, sjá 3.2.1 

hér að ofan. 

Í eldri Gulaþingslögum (~1250)11 er yfirleitt notað sjá fyrir bæði kk. og kvk.nf.et. (20 

skipti), en þó er eitt dæmi um þessur í nf.et.kvk. (Hægstad 1907:92). Hér er líka eitt 

                                            

11 Annað handritanna sem um ræðir, DonVar 137 4to er tímasett til 1250-1300 í Ordbog over det 
norrøne prosasprog, en Chr. universitetsbibl. 681 4to fannst ekki í skránni, svo að notast hefur verið við 
tímasetningu Hægstads fyrir eldri Gulaþingslög. 
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dæmi um myndina þessarar í ef.et.kvk., en þf.ft.hk. er þessi. Í nýrri Gulaþingslögum 

(AM 322 fol, ~1320) hefur notkunin breyst mikið frá þeim eldri. Engin dæmi eru hér 

um sjá, heldur er nf.et.kk. og kvk. oftast þessi, en þó eru sex dæmi um þessur í nf.et.kvk. 

og nf.ft.hk., eitt dæmi um þessar í nf.ft.hk. og eitt um þessir í nf.et.kk. Auk þessa eru 

nokkur dæmi um þessari, þgf.et.kvk., eitt dæmi um þessarar, ef.et.kvk. og nokkur um 

þessara, ef.ft., en engin dæmi eru um tvíkvæðar myndir í þessum föllum (Hægstad 

1907:118). 

Að lokum fer Hægstad yfir Bergens bylov (AM 323 fol, 1325-1350) og nokkur skjöl 

frá Björgvin. Í lögunum er eitt dæmi í þf.ft.hk. um þessur en annars er notað þessi, 

þgf.et.kvk. er einu sinni þessi og einu sinni þessari og ef.ft. er tvisvar þessa en einu sinni 

þessara (Hægstad 1907:134). Sjá/þessi kemur aðeins fyrir í fimm af þeim skjölum öðrum 

sem hér eru rædd og í þeim föllum sem leitað er að í þremur þeirra. Eitt skjal frá 1336 

sýnir þessur í nf.et.kvk. og annað frá 1338 í nf.ft.hk., það þriðja er frá 1340 og notar 

þessa í nf.et.kvk. (Hægstad 1907:142-143). 

3.3.2 Rýgjamál 

Í Vestnorske maalføre fyre 1350 II.1 fjallar Hægstad (1915) um rýgjamál. Málsvæðið er 

Rogaland eða Stafangursamt. Hægstad talar um að mörg bréf frá þessu svæði beri þess 

merki að skrifarar hafi reynt að laga sig að þrændsku málfari eða að kansellímáli 

konungsbréfa með misgóðum árangri (Hægstad 1915:6). Hann velur fimm bréf sem 

hann telur koma sem næst því að vera á hreinu rýgjamáli sem höfuðbréf fyrir mállýsingu 

í þessu bindi, en sýnir líka orðmyndir úr öðrum bréfum þó að þar geti gætt áhrifa frá 

öðrum málsvæðum. 

Höfuðbréfin fimm sýna ekki þær myndir sem leitað var að, en þó má nefna að 

þgf.et.kvk. er þar þessari fjórum sinnum (Hægstad 1915:81). Úr öðrum bréfum er aðeins 
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eitt dæmi um sjá/þessi í falli sem leitað var að, þá nf.et.kvk., „þessur jord“ (DN XVI 611, 

1341) og Hægstad telur ástæðu til að benda á að þetta sé ritháttur í handriti, fremur en 

„þesser jordr“.12 Í þgf.et.kvk. kemur þessi fyrir einu sinni í bréfi frá 1266, en í seinni 

bréfum (t.d. 1286 og 1310) er notað þessari (Hægstad 1915:83). 

Utan þessara bréfa segir Hægstad fáar heimildir vera um rýgjamál fyrir 1350. Hann 

telur það aðeins vera þriðju rithönd norsku hómilíubókarinnar og nokkrar rúnaristur 

(Hægstad 1915:102). Úr Hom.III telur hann eitt dæmi um þessi í nf.ft.hk., eitt um þessar 

í ef.et.kvk. og eitt um þessi í þgf.et.kvk (Hægstad 1915:109). Þetta samræmist ekki því 

sem kemur fram hjá Holtsmark (sjá 3.2.1 hér að ofan), en það má vera að Hægstad hafi 

einfaldlega misst af nokkrum dæmum. Hægstad nefnir engin dæmi um sjá/þessi í 

rúnaáletrununum. 

3.3.3 Innri suðvestlenska 

Vestnorske maalføre fyre 1350 II.2.1. fjallar um það sem Hægstad (1916) kallar innri 

suðvestlensku, sem hann skiptir í innhörðamál og agðamál. Eins og í yfirliti sínu um 

rýgjamál telur Hægstad upp öll bréf af landsvæðinu og velur svo nokkur höfuðbréf sem 

grunn að mállýsingu sinni. Höfuðbréf hans fyrir innri suðvestlensku eru átján (Hægstad 

1916:5-8). 

Í höfuðbréfunum er eitt dæmi um þf.ft.hk. þessi (1344), og í þgf.et.kvk. er eitt dæmi 

um þessi (1310) og tvö þessari (1298, 1321). Engin dæmi eru um nf.et.kvk. en nf.et.kk. 

er þessi (1298, 1307) (Hægstad 1916:191) 

                                            

12 Mögulega er Hægstad hér að setja út á prentaða útgáfu bréfsins. 
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Í bréfum öðrum en höfuðbréfunum átján eru mun fleiri dæmi um sjá/þessi og mörg 

þeirra sýna -r- myndir eins og þessur, þessir og þessara13, enda er það í þessu bindi sem 

Hægstad ræðir uppruna þessara mynda. Hann bendir á að þessi hafi líklega komið fram 

um 1200 vegna áhrifsbreytinga til samlíkingar við engi „det vanlege gnorske þessi (-e) 

nsm, nsf – vel ei nyform fraa umkr. 1200 laga av dei oblike former med endingsvokal 

fraa engi?“(Hægstad 1916:191), en að í stað þessarar myndar séu á þessu svæði margar 

aðrar farnar að ryðja sér rúms. Skýringu hans á tilurð nýrri mynda er að finna í kafla 2.4. 

3.3.4 Viðbót við innri suðvestlensku 

Í Vestnorske Maalføre fyre 1350 II. Tillegg fer Hægstad (1935)14 yfir nokkur handrit sem 

hann telur vera á innri suðvestlenskum mállýskum, til viðbótar við bréfin sem 

mállýsingin í fyrsta bálki um suðvestlensku var byggð á (sjá 3.3.3). 

Fyrst fer Hægstad yfir tvær rithendur í Strengleikum, DG 4-7 (~1270). Fyrri höndin 

hefur í nf.et.kvk. oftast þessi, en auk þess tvisvar þessur og í eitt skipti þessir, nf.et.kk. er 

þessi (Hægstad 1916:9). Seinni rithöndin sýnir ekki sjá/þessi (Hægstad 1935:20). 

Næst er Ólafs saga Tryggvasonar, AM 310 4to (1250-1275)15. Hér er sjá enn við lýði. 

Hægstad telst til að nf.et.kvk. sé 7 sinnum og nf.et.kk. 22 sinnum sjá, en tínir ekki til 

nema tvö dæmi um þessi (án þess að gera grein fyrir kyni). Eins eru þgf.et.kvk. og 

                                            

13 Dæmin sem nefnd eru um þau föll sem leitað var að úr öðrum bréfum eru: nf.et.kvk. þessi (1315), 
þesse (1309), þersir (1324), þesser (1327), þessur (1314), þessor (1324, 1326, 1308), þæssor (1324) og þessa 
(1340); nf./þf.ft.hk. þessi (1337), þesse (1285), þessir (1293), þæssir (1332) og þessor (1285, 1338, 1314 
o.fl.). Auk þessara má svo nefna eftirfarandi tengdar myndir: nf.et.kk. þessi (1315, úthörðska), þessir 
(1349) og þesser (1334 o.fl.); ef.et.kvk. þæssarar (1327), þesar (1347, 1355); þgf.et.kvk. þessarre (1285 
o.fl.), þessare (1303), þesse (1338, blendingsmál); og ef.ft. þessarra (1285). Hægstad tekur hér einnig fram 
að myndina sjá er hvergi að finna í vestlenskum bréfum. (Hægstad 1916:191-192). 

14 Gefiið út af Sigurd Kolsrud að Hægstad látnum. 
15 Þetta handrit hefur yfirleitt verið talið norskt, en Stefán Karlsson (1978:74) er þeirrar skoðunar að 

það sé íslenskt. 
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ef.et.kvk. oftast þessi og þessar, en þó er eitt dæmi um þessari og eitt um þessarar í 

handritinu (Hægstad 1935:39). 

Nú heldur Hægstad áfram með DG 4-7 (~1270) og fer yfir málfar á broti úr Ólafs 

sögu Tryggvasonar í því handriti. Hér finnur hann eitt dæmi um nf.et.kvk. sjá og eitt 

um nf.ft.hk. þessi, en auk þess þgf.et.kvk. eitt dæmi þessi og annað þessari, ef.et.kvk. eitt 

dæmi þessarar, og ef.ft. eitt dæmi þessara. 

Næst er AM 243 b α fol (~1275), Konungs skuggsjá. Hér eru eldri myndir í miklum 

meirihluta í þeim föllum sem leitað er að: nf.et.kvk. er þrisvar sjá, meira en 20 skipti 

þessi, og fjórum sinnum þessur, nf.ft.hk. er um 40 sinnum þessi, en 8 sinnum þessur. 

Svipað ástand er í nf.et.kk., sem er tvisvar sjá, 11 sinnum þessi og einu sinni þessir. 

Þessu er hinsvegar alveg öfugt farið með þær myndir sem geta verið þríkvæðar, ef.et.kvk. 

er 7 sinnum þessarar og einu sinni þessar, þgf.et.kvk. er 33 sinnum þessari en tvisvar 

þessi og ef.ft. er 26 sinnum þessara. (Hægstad 1935:85) 

Þá er komið að broti II úr Konungs skuggsjá, 3 blöð í ríkisskjalasafni Noregs 

(~1270)16. Hér eru aðeins tvö dæmi, nf.et.kvk. sjá og þf.ft.hk. þessur (Hægstad 1935:97). 

Tvö brot í viðbót úr Konungs skuggsjá eru næst, NKS 235 G 4to (1260-1270) og RA 

58 C (1260-1270), sem Hægstad telur að séu úr sama handriti. Hægstad telur þessi blöð 

vera á austnorskum mállýskum, þó ólíkum, og hvorug nefnir sjá/þessi (Hægstad 

1935:99). 

Að endingu fer Hægstad yfir málfar á Þiðriks sögu, Holm perg 4 fol (1275-1300). 

Hann byrjar á þriðju hendi af fimm og telur hana vera suðvestlenska, helst norðhörðska 

frá nágrenni Björgvinjar. Þar er nf.et.kvk. einu sinni sjá en annars þessi, nf.ft.hk. er 

                                            

16 Hér er notast við tímasetningu Hægstads, þar sem brotið fannst ekki í Ordbog over det norrøne 
prosasprog. 
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tvisvar þessur, og nf.et.kk. er fjórum sinnum sjá en annars þessi (Hægstad 1935:119). 

Fyrstu rithönd telur Hægstad vera þrændska og ræðir hana ekki nánar (Hægstad 

1935:115). Önnur höndin telur hann að sé úr útjaðri þrændsku, kannski frá Nordland 

(Hægstad 1935:119). Þar nefnir hann stuttlega að sjá og þessur komi báðar fyrir oftar en 

einu sinni, en tiltekur hvorki föll né kyn (Hægstad 1935:117). Fjórða og fimmta höndin 

telur Hægstad að séu íslenskar og nefnir ekki sjá/þessi í þeirra hlutum handritsins 

(Hægstad 1935:120-121). 

3.3.5 Blendingsmállýskur 

Í Vestnorske maalføre fyre 1350 II.2.2. fer Hægstad (1917) fyrst yfir úthörðsku, sem hann 

telur vera blendingsmál og standa á milli norðvestlensku og suðvestlensku mállýskanna. 

Hann gerir ráð fyrir að þessi mállýska sé frá norður Hörðalandi. Sem dæmi um „u“ í 

stað „o“ í endingum gefur hann orðið þessur (Hægstad 1917:1), svo að myndin getur 

varla verið óvenjuleg hér, en Hægstad fjallar annars ekki um sjá/þessi á þessu svæði. 

Því næst skoðar hann stuttlega málið í Valdres og Hallingdal, sem hann telur að hluta 

til líkjast austurnorskum mállýskum og að hluta til suðvestlensku, þá helst rýgjamáli. 

Hægstad notar 30 bréf frá þessu málsvæði sem eru öll frá árunum 1308-1349. Dæmi um 

sjá/þessi á þessu svæði eru ekki mörg en sýna þó eftirfarandi myndir: nf.et.kvk. tvisvar 

þessur, nf.ft.hk. þrisvar þessur, þgf.et.kvk. eitt skipti þessari (Hægstad 1917:50). 

3.4 Samantekt 

Heimildir benda til þess að orðmyndin þessur hafi þegar verið komin fram í Noregi í 

byrjun 13. aldar, sótt í sig veðrið undir lok aldarinnar og enn verið í notkun, mismikilli 

eftir landssvæðum, um miðja 14. öld, þó að hún hafi aldrei orðið einráð á þessu tímabili. 
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Ekki skal sagt hér um hversu lengi myndin hélt velli í Noregi, enda miðar þessi hluti 

rannsóknarinnar aðeins að því að skera úr um hvort hún komi áreiðanlega fyrr fram í 

Noregi en á Íslandi. Því er sjálfsagt að fara næst yfir þær heimildir íslenskar sem elstar 

eru. 
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4 Íslenskar heimildir 

4.1 Hvaða heimildir? 

Mestur hluti rannsóknarinnar fólst í leit að orðmyndinni þessur í íslenskum handritum. 

Reynt var að ná sem skýrastri mynd af ferli orðsins án þess að lesa öll íslensk handrit frá 

tímabilinu.  

Byrjað var á að fara yfir nokkrar orðaskrár, fyrst orðaskrá Larssons (1891) yfir elstu 

íslensku handrit og síðan aðrar aðgengilega skrár. Því næst var litið í síðasta bindi af 

athugunum Hægstads (1942) sem fjallar um íslenskt mál fyrir 1350. Einnig var skoðað 

hvað Alex Speed Kjeldsen (2010, 2016) og Katrín Axelsdóttir (2014) hafa sagt um 

dreifingu orðmyndarinnar í íslenskum handritum. Að endingu var orðmyndin leituð 

upp í 24 handritum Jónsbókar sem voru valin með tilliti til þess að hafa sem besta 

dreifingu frá síðasta hluta 13. aldar og fram á miðja 16. öld. Fyrsta prentaða útgáfa 

Jónsbókar var valin sem hentugur endapunktur. 

4.2 Elstu íslensku handritin 

Orðaskrá Ludvig Larsson (1891) yfir elstu íslensku handritin nær yfir handrit fram á 

miðjan fyrri hluta 13. aldar og gefur mörg dæmi um sjá/þessi í nf. og þf.ft.hk. og 

nf.et.kvk. þar sem búast mætti við myndinni þessur. Dæmin eru úr sjö af þeim 

handritum sem liggja til grundvallar orðaskránni en engin þeirra sýna frávik frá elstu 

beygingu sjá/þessi17. Hér er nf.et.kvk. og kk. alltaf sjá, nf. og þf.ft.hk. er alltaf þessi. 

                                            

17 Handritin sjö eru Reykjaholtsmáldagi, AM 237 fol, GKS IV 1812 4to, Holm perg 15 4to (íslenska 
hómilíubókin), AM 645 4to, AM 674 4to og AM 673 4to. 
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Engin þeirra handrita sem skráin nær yfir hafa þríkvæðar myndir í þgf. eða ef.et.kvk. 

eða ef.ft., og orðmyndin þessur kemur hvergi fyrir (Larsson 1891:291-293). 

4.3 Aðrar orðaskrár og mállýsingar 

Orðaskrá yfir texta Íslensku hómilíubókarinnar eftir de Leeuw van Weenen (2004) er 

samhljóða skrá Larssons (1891) og sýnir engin dæmi um þessur í Holm perg 15 4to. 

Sömu sögu er að segja um aðrar orðaskrár og mállýsingar sem leitað var í. 

Guðbrandsbiblíu frá 1584 (Bandle 1956), Jómsvíkinga sögu í AM 291 4to frá um 1275-

1300 (Larsson 1956), Snorra-Eddu í DG 11 frá um 1300-1325 (Thorell 1977), 

Möðruvallabók frá um 1330-1370 (van Arkel-de Leeuw van Weenen 1987) og 

Konungsbók Grágásar frá um 1250 (Beck 1993). Engin þeirra sýnir dæmi um þessur. 

4.4 Hægstad 

Síðasta bindið af Vestnorske Maalføre fyre 1350 II.2.3 (Hægstad 1942)18 er um íslensku 

og verður því fjallað um það hér en ekki með hinum bindunum, sjá 3.3. 

Hægstad (1942:1-4) byrjar á að tala um að fá dagsett bréf sé að finna frá Íslandi á 

þessu tímabili, en auk þeirra sem þó eru dagsett notar hann þau bréf ódagsett sem hann 

telur eiga hér heima og nokkur handrit. Í allt eru þetta 53 heimildir. 

Í mállýsingu sinni á þessum heimildum sýnir Hægstad (1942:126) eftirfarandi myndir 

af sjá/þessi: nf.ft.hk. þessi (1341) tvisvar, nf.et.kk. þessi (~1245) einu sinni, ef.et.kvk. 

þessarar (1341) einu sinni og ef.ft. þessara (1340) einu sinni. Orðmyndin þessur kemur 

hvergi fyrir. 

                                            

18 Gefið út af Sigurd Kolsrud að Hægstad látnum. 
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4.5 Kjeldsen 

Alex Speed Kjeldsen (2010: 244, 274-276, 281) ræðir notkun myndarinnar þessur í grein 

sinni um fornafnið sjá. Hann leggur til grundvallar athuganna sinna Grágás (GKS 1157 

fol, ~1250), Morkinskinnu (GKS 1009 fol, ~1275), Alexanders sögu (AM 519 a 4to, 

~1280), Jónsbók og Réttarbætur (AM 351 fol, 1360-1400), elstu íslensku fornbréf 

(1300-1450) og dæmi úr Ordbog over det norrøne prosasprog. 

Kjeldsen (2010:274) bendir á að flest dæmi um þessur er að finna í nf. og þf.ft.hk. og 

að myndin stendur gjarnan með nokkrum nafnorðum, að því er virðist í föstum 

orðasamböndum. Hann sýnir þrjú þessara nafnorða og vísar í dæmi þar sem þau standa 

með þessur: þessur orð er notað í 18 dæmum19, þessur tíðindi í 8 dæmum20 og þessur bréf 

í 7 dæmum21. Því næst telur hann til 23 dæmi22 í viðbót um þessur í nf. og þf.ft.hk. þar 

sem myndin virðist ekki vera í föstum orðasamböndum, þeirra á meðal þessur andsvǫr, 

þessur hjón og þessur vitni (Kjeldsen 2010:274-275).  

                                            

19 Dæmin eru: AM 519 a 4to (~1280:142.6), AM 238 I fol (~1300:20.27), AM 49 8vo (~1300:20.5, 
37.4), AM 544 4to (1290-1334:179.11), AM 228 fol (1300-1325:440.23, 455.11, 482.11), AM 655 XXXII 
4to (1300-1400:433.13, 491.16), Holm perg 5 fol (1350-1365:154.1), SÁM 1 (1350-1375:74ra30), AM 
226 fol (1360-1370:17.9, 136.10, 168.14, 174.9), AM 649 a 4to (1350-1400: 486.6) og Þjms 280 (1375-
1400:210.13) (Kjeldsen 2010:274). 

20 Dæmin eru: AM 47 fol (1300-1325:430.3, 474.6, 535.18, 584.22), Holm perg 5 fol (1350-
1365:39.36, 42.25), SÁM 1 (1350-1375:44rb25) og Holm perg 1 4to (1450-1500:542.29) (Kjeldsen 
2010:274). 

21 Dæmin eru: AM 228 fol (1300-1325:616.24), AM 655 XXXII 4to (1300-1400:467.4), Holm perg 5 
fol (1350-1365:76.11, 118.36, 123.2), SÁM 1 (1350-1375:56rb22) og AM 662 a II 4to (1350-
1400:526.15) (Kjeldsen 2010:274). 

22 Dæmin eru: AM 325 II 4to (~1225:21.7, 21.16), AM 49 8vo (~1300:36.19), AM 238 I fol 
(~1300:511.33), AM 544 4to (~1310:240.2), AM 47 fol (1300-1325:458.14), AM 544 4to (1290-
1334:6.17), AM 671 4to (1300-1325:61.13), AM 655 XXXII 4to (1300-1400:431.16, 433.4, 450.16, 
489.5), Holm perg 5 fol (1350-1365:38.2), SÁM 1 (1350-1375:56ra14), AM 226 fol (1360-1370:75.5, 
103.7, 162.7), AM 240 IX fol (1350-1400: 437.24, 862.18, 1183.7) og AM 351 fol (1360-1400:39.17, 
118.2, 178.10) (Kjeldsen 2010:275). 
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Í nf.et.kvk. telur Kjeldsen að þessur standi yfirleitt ekki í föstum orðasamböndum og 

gefur tólf dæmi23, þeirra á meðal þessur refsing, þessur skipan og þessur brigð. Þar að auki 

bendir hann á þrjú dæmi24 þar sem þessur stendur ekki sem einkunn: þessur er einkaást, 

þessur væntir mik at sú hin sama sé og þessur er ráðning (Kjeldsen 2010:275-276). 

Vert er að benda á að öll dæmin sem Kjeldsen telur til eru eldri en frá 1400. Sjálfur 

telur hann að myndin komi aðallega fyrir í handritum með skýr tengsl við norskt mál 

(Kjeldsen 2010:274), sjá 2.7. 

Eins og fram kemur í 2.7 fann Kjeldsen (2016:352-355) engin dæmi um orðmyndina 

þessur í grein sinni um fornöfn í íslenskum fornbréfum. 

4.6 Katrín Axelsdóttir 

Katrín Axelsdóttir (2014:202-203) telur að orðmyndin þessur komi aðeins fyrir í þeim 

handritum sem norskra áhrifa gætir í. Hún bendir á að dæmi um myndina sé að finna í 

Járnsíðu og Jónsbók, Alexanders sögu, Sturlungu, Guðmundar sögu og í einu 

dróttkvæði, og útlistar norsk áhrif hverrar heimildar.  

Í öllum heimildunum er þessi algengari en þessur, að því undanskildu að í nf. og 

þf.ft.hk. er þessur algengari en þessi í Guðmundar sögu, en í sjö af ellefu tilvikum er um 

orðasambandið þessur bréf að ræða. 

Katrín leiðir líkur að því að myndin þessur hafi verið bundin við ritmál og hafi borist 

þangað fyrir norsk áhrif (Katrín Axelsdóttir 2014:203). 

                                            

23 Dæmin eru: AM 49 8vo (~1300:26.11, 26.17), AM 47 fol (1300-1325:528.7), AM 240 V fol (1330-
1370:482.26), AM 240 IV fol (~1350:918.10, 920.25, 1108.2, 1111.9), AM 655 XXXII 4to (1300-
1400:468.17), AM 226 fol (1360-1370:194.13, 232.34), AM 240 IX fol (1350-1400:1184.21) og AM 351 
fol (1360-1400:119.4) (Kjeldsen 2010:275). 

24 Dæmin eru: AM 544 4to (~1310:208.17) og AM 226 fol (1360-1370:136.8, 200.28) (Kjeldsen 
2010:276). 
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4.7 Jónsbókarhandrit 

Jónsbók hefur þá sérstöðu að vera varðveitt í fleiri handritum en nokkur önnur bók á 

íslensku. Þess vegna er Jónsbók vel til þess fallin að leita uppi orðmyndir á borð við 

þessur og bera saman sama texta í mörgum handritum. Til að fá betri yfirsýn yfir notkun 

þessur var reynt að velja handrit þannig að sem mestur hluti tímabilsins sem um ræðir 

væri athugaður. Orðaskrá Jónsbókarútgáfu Ólafs Halldórssonar(1904) eftir Fix (1984) 

var notuð til að finna þá staði í textanum þar sem búast mátti við að orðmyndin þessur 

kæmi fyrir. Með því móti fundust eftirfarandi dæmi í Jónsbók (Ólafur Halldórsson 

1904). 

A.nf.et.kvk. i.  020.17.07.25  at þessi skipan skal standa 

      ii.  065.06.04.  þat er þessi sekt liggr við 

      iii.  082.13.01.  Þessi er hin sétta erfð 

      iv.  119.04.09.  Nú ef honum fellz þessor brigð 

B. nf.ft.hk.  i.  049.13.04.  þá eru þessi váðaverk meirr virðandi 

      ii.  118.02.12.  ok ef honum fullnaz þessor vitni 

      iii.  118.12.02.  En ef honum fallaz þessor vitni 

      iv.  235.01.09.  En þessi skulu mælikerǫld vera 

C. þf.ft.hk.  i.  010.09.01.  En ef einn hverr gengur á þessi grið 

      ii.  039.17.14.  Skulu þessor gjǫld dœma .xii.menn 

      iii.  050.01.13.  skal hvervitna þessi váðaverk bœta 

      iv.  115.10.13.  at frjálsu bera þessi ǫll klæði 

      v.  118.11.06.  ok ef hann fær þessor vitni 

                                            

25 Dæmin eru merkt á sama hátt og í orðaskrá Fix: blaðsíða.lína.orð. 



33 
 

      vi.  129.05.01.  þá skal þessi lǫnd brigða 

      vii. 178.10.12.  ok ef hann fær þessor vitni 

Auk þessara dæma fannst eitt í réttarbótum (288.01.01. Þessi skipan var ger) en þar 

sem misgott er að finna réttarbætur í handritum var það ekki notað. 

Leitað var að 1426 af þessum 15 dæmum í 24 handritum (sjá töflu 4.1)27 og einni 

prentaðri bók frá 300 ára tímabili, frá um 1287 til 1578. Hér á eftir fara niðurstöður 

þeirrar athugunar í eins nærri réttri tímaröð og unnt er. Tímasetningar allra handrita eru 

teknar úr Ordbog over det norrøne prosasprog. 

 

4.7.1 AM 134 4to (1281-1294) 

AM 134 4to er elsta varðveitta handrit Jónsbókar, talið skrifað rétt eftir að bókin tók 

gildi á bilinu 1281-1294 og er ekki heilt. Aðeins þrjár þeirra setninga sem leitað var að 

eru varðveittar hér, C.iv., C.vii. og B.iv. og af þeim er aðeins ein sem sýnir þessur: 

a) í þf.ft.hk. (C.vii.). 

                                            

26 Setningu A.iii. er sleppt þar sem flest handrit nota sú í stað þessi.  
27 Þeim handritum sem tímasett eru til tímabils fremur en árs er raðað eftir miðpunkti þess tímabils 

og ef tvö handrit hafa sama miðpunkt er styttra tímabilið haft á undan hinu lengra. Þar sem handrit eru 
tímasett á sama árið er þeim raðað í stafrófs- og númeraröð. 

1 AM 134 4to 1281-1294 9 NKS 1930 a 4to 1360 17 AM 354 fol 1400
2 AM 154 4to 1320-1330 10 AM 156 4to 1350-1370 18 AM 151 4to 1450
3 AM 169 4to 1300-1350 11 AM 350 fol 1363 19 AM 137 4to 1440-1480
4 GKS 3271 4to 1330 12 AM 351 fol 1360-1400 20 AM 128 4to 1450-1500
5 AM 343 fol 1330-1340 13 AM 133 4to 1380-1390 21 AM 136 4to 1480-1500
6 AM 127 4to 1350 14 AM 344 fol 1375-1400 22 AM 148 4to 1500
7 GKS 3268 4to 1350 15 AM 139 4to 1400 23 AM 43 8vo 1507
8 GKS 3270 4to 1350 16 AM 158 a 4to 1400 24 GKS 3273 4to 1550

Tafla 4.1                                                 Jónsbókarhandrit í tímaröð
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Öll þrjú dæmin eru skrifuð fullum fetum án banda eða styttinga, „þeſſoꝛ“ og „þeſſı“. 

4.7.2 AM 154 4to (1320-1330) 

Þetta handrit, AM 154 4to, er talið vera frá um 1320-1330. Allar setningarnar sem leitað 

var að eru í þessu handriti, en í A.ii. er ábendingarfornafninu sleppt, svo dæmin eru 13. 

Eitt dæmi notar myndina þessur: 

a) í þf.ft.hk. (C.v.). 

Skrifari notar hvorki bönd né styttingar í dæmunum, en þó þessi sé yfirleitt stafsett 

með „-i“ eru þrjú dæmi um „-e“ (A.iv., B.iii., C.i.) auk þess sem hann notar einu sinni 

eldri myndina, sjá (A.i.). 

4.7.3 AM 169 4to (1300-1350) 

AM 169 4to er tímasett til fyrri helmings 14. aldar. Í handritið vantar bæði A.i. og C.iv., 

sem virðast aldrei hafa verið í því, og eru dæmin því 12. Af þessum 12 dæmum eru sjö 

þessur og eitt þessar (C.iii.). Vera má að hér sé komin önnur hliðarmynd, eins og kemur 

fyrir í norsku (Hægstad 1916:191). Einnig er mögulegt að þrátt fyrir að fylgja forriti 

samviskusamlega sé skrifaranum myndin þessur ekki töm og hann hafi því fipast þar sem 

orðið skiptist á milli lína, „þeſſ/ar“. Dæmin um þessur skiptast þannig á milli falla: 

a) tvö í nf.et.kvk. (A.ii., A.iv.), 

b) eitt í nf.ft.hk. (B.ii.) og 

c) fjögur í þf.ft.hk. (C.ii., C.v., C.vi., C.vii.). 

Eitt dæmi, B.iii. er skrifað á spássíu á blaði 29. Það er eitt þeirra fjögurra sem standa 

þétt saman í landsleigubálki og er ekki ólíklegt að skrifari hafi farið línuvillt þar sem 

setningarnar eru líkar. Skrifari notar ýmist „ſſ“ (9 skipti) eða hásteflings-s (3 skipti), en 
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skrifar dæmin annars fullum stöfum, „þeſſoꝛ“, „þeoꝛ“, „þeſſı“, nema á spássíunni (B.iii.) 

þar sem þessi er skrifað með bandi á þ-i, „ſſı“. 

4.7.4 GKS 3271 4to (~1330) 

Þetta handrit er frá um 1330. Í því eru öll dæmi sem leitað var að nema eitt, en þar sem 

setning C.vi. ætti að vera í textanum er rifið horn af blaði, svo dæmin eru hér 13. Af 

þeim eru 8 þessur: 

a) tvö í nf.et.kvk. (A.ii., A.iv.), 

b) tvö í nf.ft.hk. (B.ii., B.iii.) og 

c) fjögur í þf.ft.hk. (C.ii., C.iii., C.v., C.vii.). 

Skrifari er ekki sérstaklega samkvæmur sjálfum sér um rithátt. Hann skrifar þessur 

fjórum sinnum fullum fetum „þeſſoꝛ“ (í þeim dæmum sem eru mjög nálægt hvert öðru 

í landsbrigðabálki), einu sinni með hásteflings-s-i, „þeoꝛ“, og þrisvar með -er- bandi, 

en mismunandi r-i, tvisvar „þ͛oꝛ“ og einu sinni „þ͛or“. Sömu sögu er að segja þar sem 

hann notar þessi, það er þrisvar skrifað fullum fetum, einu sinni með hásteflings-s-i, og 

einu sinni með -er- bandi. Endingarnar eru þó alltaf skýrar og óbundnar, ýmist „oꝛ“ 

(einu sinni „or“) eða „ı“ 

4.7.5 AM 343 fol (1330-1340) 

Svalbarðsbók, AM 343 fol, er talin vera frá árunum 1330-1340. Öll dæmin 14 eru í 

þessu handriti. Myndin þessur kemur fyrir 4 sinnum: 

a) tvisvar í nf.et.kvk. (A.ii., A.iv.) 

b) einu sinni í nf.ft.hk. (B.ii.) og 

c) einu sinni í þf.ft.hk. (C.v.). 
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Skrifari notar þrisvar band á þ-i og hásteflings-s, „ꝥsoꝛ“, og skrifar orðið einu sinni 

fullum stöfum, „þeſſoꝛ“. Í þeim dæmum sem nota þessi er oftast notað band á þ-i og 

hásteflings-s, sjá nánar í viðauka 5. 

4.7.6 AM 127 4to (~1350) 

Handritið AM 127 4to er talið vera frá um 1350. Tvö af fjórtán dæmum vantar í þetta 

handrit og eitt er tvítekið, svo dæmin eru hér 13. Af dæmunum 13 kemur þessur fyrir 6 

sinnum: 

a) einu sinni í nf.et.kvk. (A.ii.), 

b) tvisvar í nf.ft.hk. (B.ii., C.v.) og 

c) þrisvar í þf.ft.hk. (C.ii., C.iii., C.vii.). 

Öll dæmin eru skrifuð fullum stöfum, „þeſſoꝛ“ eða „þeſſı“, nema í tvítekningunni í 

C.iv., þar sem fyrra dæmið er skrifað með -er- bandi. 

Orðalag í þessu handriti er aðeins frábrugðið flestum hinna, sér í lagi í 

landsbrigðabálki þar sem fjögur dæmi koma fyrir á stuttum kafla. Í einu dæmi hefur 

verið skipt um sögn og þar af leiðandi fall. C.v. er í nf.ft.hk., ekki þf.ft.hk., þar sem í 

staðinn fyrir ef hann fær þessi/þessor vitni er notað ef honum fullnaz þessur vitni, sjá einnig 

4.7.24. Í annarri setningu er orðalagi breytt þannig að dæmi er sleppt (B.iii.). Í stað en 

ef honum fallaz þessi/þessor vitni þá eigniz hinn ungi maðr jörð sína er einfaldlega sagt ella 

eignaz hinn ungi maðr jörð sína. Eitt dæmi vantar vegna skemmdar á handriti (A.iv.), en 

á móti kemur tvítekning við línuskipti í dæmi C.iv. „þ͛ſı oll/þeſſı klæðı“ (AM 127´4to 

~1350:39.r.a.16/17). 
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4.7.7 GKS 3268 4to (~1350) 

Þetta handrit, GKS 3268 4to, er talið vera frá miðri 14.öld. Allar 14 setningarnar sem 

leitað var að eru í handritinu, en tvær (A.ii. og C.iv.) sleppa ábendingarfornafninu, svo 

dæmi um notkun þess eru 12. Af þeim nota 8 myndina þessur: 

a) eitt í nf.et.kvk. (A.iv.) 

b) fjögur í nf.ft.hk. (B.i., B.ii., B.iii., B.iv.) og 

c) þrjú í þf.ft.hk. (C.ii., C.iii., C.v.). 

Skrifað er fullum fetum „þeſſoꝛ“ í 6 skipti, en stytt með bandi á sveigðu þ-i tvisvar 

(C.ii. og C.iii.), „oꝛ“. Í þremur af fjórum dæmum sem nota þessi er það skrifað fullum 

stöfum og í því fjórða er stytt með -er- bandi, „þ͛ſı“. 

4.7.8 GKS 3270 4to (~1350) 

GKS 3270 4to er tímasett til um 1350. Eins og í GKS 3268 eru allar setningar sem leitað 

var að í handritinu, en hlaupið yfir ábendingarfornafnið í A.ii. og C.iv., svo að dæmin 

eru 12. Sömu 8 dæmi nota þessur og í GKS 3268 4to: 

a) eitt í nf.et.kvk. (A.iv.), 

b) fjögur í nf.ft.hk. (B.i., B.ii., B.iii., B.iv.) og 

c) þrjú í þf.ft.hk. (C.ii., C.iii., C.v.). 

Rithátturinn er þó ekki alltaf sá sami. Hér notar skrifari fjórum sinnum band á sveigðu 

þ-i (A.iv., B.i., C.iii., C.v.), „oꝛ“, skrifar orðið þrisvar fullum fetum með -or (B.ii., 

B.iii., B.iv.), „þeſſoꝛ“, og einu sinni með -ur (C.ii.), „þeſſur“. Hér er líka minna samræmi 

í rithætti á þessi, sem er tvisvar með bandi á sveigðu þ-i, „ı“, einu sinni skrifað fullum 

fetum, „þeſſı“, og einu sinni fullum fetum með bandi á þ-i, „ꝥeſſı“. 
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4.7.9 NKS 1930 a 4to (~1360) 

Þetta handrit, NKS 1930 a 4to, er talið vera frá um 1360. Allar setningarnar sem leitað 

var að eru í handritinu, en ábendingarfornafninu er sleppt í A.ii., svo dæmin eru hér 13. 

Orðmyndin þessur er notuð á 6 stöðum: 

a) einu sinni í nf.et.kvk. (A.iv.),  

b) tvisvar í nf.ft.hk. (B.ii., B.iii.) og  

c) þrisvar í þf.ft.hk. (C.iii., C.v., C.vii.).  

Engar styttingar eða bönd eru notuð í dæmunum, þau eru alltaf skrifuð fullum fetum: 

„þeſſoꝛ“ og „þeſſı“. 

4.7.10 AM 156 4to (1350-1375) 

AM 156 4to er talið vera frá tímabilinu 1350-1375. Setningarnar 14 sem leitað var að 

eru allar í handritinu, en ein hefur skipt um ábendingarfornafn og tölu (C.vi.), þat land 

í stað þessi/þessur lönd, svo að dæmin eru hér 13. Þar af eru 5 sem nota þessur: 

a) eitt í nf.et.kvk. (A.ii.), 

b) tvö í nf.ft.hk. (Bii., B.iii.) og 

c) tvö í þf.ft.hk. (C.v., C.vii.). 

Skrifari notar mjög reglubundinn rithátt, ýmist skrifar hann dæmin fullum fetum, 

„þeſſı“, „þeſſoꝛ“, eða með bandi á sveigðu þ-i, „ı“, „oꝛ“. 

4.7.11 AM 350 fol (1363) 

Skarðsbók Jónsbókar var að mestu skrifuð 1363. Í henni eru yngri innskot, en dæmin 

eru ekki í þeim hluta handritsins. Öll dæmin 14 eru í þessu handriti og þessur kemur 

fyrir 6 sinnum: 
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a) einu sinni í nf.et.kvk. (A.ii.),  

b) tvisvar í nf.ft.hk. (B.ii., A.iv.) og 

c) þrisvar í þf.ft.hk. (C.iii., C.v., C.vii.).  

Skrifari notar -er- band28 í öll skipti nema eitt og alltaf „s“ sem túlka má hvort heldur 

sem er sem lágt s eða hásteflings-s, bæði í þessi og þessur, svo einfaldast væri að leysa 

úr rithætti sem þers(s)i og þers(s)or. En þar sem endingarnar eru skýrar í öllum dæmum 

er ekki aðalatriði í þessu samhengi hversu mörg s og r fara á undan þeim. 

Vert er að benda á að setning A.iv. er hér í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk., sem virðist 

benda til þess að ritari sé óviss um notkun orðsins brigð: „Nu ꝼallaz ħm þ̉oꝛ bꝛigꝺ“ (AM 

350 fol 1363:31.v.a.24) 

4.7.12 AM 351 fol (1360-1400) 

Í ljósprentaðri útgáfu Skálholtsbókar eldri (1971), sem talin er rituð á bilinu 1360-1400, 

er þessur nefnd í umfjöllun um norvagisma (1971:45), og 6 dæmi úr handritinu talin 

upp. Tvö þeirra eru úr sættargjörð sem ekki er hluti af Jónsbók29 og falla því utan þessarar 

rannsóknar, en þau eru: 

128ra7: „z ẏraz heδan ꝼͧ sua sē ꝥsoꝛ eru“ og  

130ra11: „ꝥsoꝛ ſœtıͬ gıꝍꝛð“. 

Reyndar fundust tvö dæmi í viðbót í handritinu, dæmi B.iii. og A.iv. eru ekki nefnd 

í ljósprentinu. Þetta handrit inniheldur öll 14 dæmi sem leitað var að og þessur kemur 

fyrir í 6 þeirra: 

                                            

28 Sama band er notað á fleiri stöðum í dæmunum fyrir -er-, svo ekki fer á milli mála hvernig leysa á 
úr því, t.d. C.ii. „ẏnſam ̉ “, B.i. „uaꝺa υ ̉k“. 

29 Jónsbók er á blöðum 1r-64r og 72v-74r í handritinu, en þessi tvö dæmi eru úr Sættargjörð Magnúsar 
konungs og Jóns erkibiskups á blöðum 128r og 130r. 
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a) einu sinni í nf.et.kvk. (A.iv.),  

b) tvisvar í nf.ft.hk. (B.ii., B.iii.) og  

c) þrisvar í þf.ft.hk. (C.ii, Cv.,Cvii.).  

Eitt dæmi er ritað þessur, en önnur hafa -or í endingu. Skrifari skrifar „þeſſoꝛ/-ur“ 

fullum stöfum í öllum dæmum nema þeim sem ekki eru talin með hér, en þar notar 

hann band á þ-i auk hásteflings-s, „ꝥsoꝛ“. 

4.7.13 AM 133 4to (1380-1390) 

Þetta handrit, AM 133 4to, er talið að sé frá tímabilinu 1380-1390. Öll 14 dæmin sem 

leitað var að eru í handritinu og 6 þeirra nota orðmyndina þessur: 

a) tvisvar í nf. et.kvk. (Aii., Aiv.), 

b) einu sinni í nf.ft.hk. (B.iii.) og 

c) þrisvar í þf.ft.hk. (C.ii., C.iii., C.v.). 

Skrifari notar nokkra mismunandi rithætti fyrir þessi, en skrifar þessur fullum fetum 

í öllum 6 dæmunum, „þeſſoꝛ“. Auk þess að skrifa þessi fullum fetum, „þeſſı“, er notað 

sveigt þ, band á þ-i og band á sveigðu þ-i, eitt „ſ“, hásteflings-s, og ekkert s, og að 

endingu „ı“ og í eitt skipti „í“. 

4.7.14 AM 344 fol (1375-1400) 

AM 344 fol er tímasett til áranna 1375-1400. Öll dæmin 14 eru í þessu handriti, en 

ekkert þeirra notar þessur, heldur er alltaf notað þessi. 

Skrifari notar ritháttinn band á þ-i, „ſſ“, og ýmist „ı“ eða „í“, „ſſı“ eða „ſſí“, nema 

í eitt skipti þar sem hann notar hásteflings-s, „í“ og annað þar sem hann skrifar þessi 

fullum fetum, „þeſſı“. 
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4.7.15 AM 139 4to (~1400) 

Handritið AM 139 4to er talið vera frá því um 1400. Allar setningarnar 14 sem leitað 

var að eru í handritinu, en aðeins eitt dæmi er um orðmyndina þessur: 

a) í nf.et.kvk. (A.ii.). 

Skrifarinn notar mjög reglubundinn rithátt, styttir alltaf með bandi á sveigðu þ-i, 

„ı“, „oꝛ“, nema í eitt skipti, þar sem hann notar sveigt „“ og eitt „ſ“, „ſı“. 

Vert er að nefna að dæmi A.iv. er hér í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk., sjá 4.7.11. 

4.7.16 AM 158 a 4to (~1400) 

Hlíðarendabók, AM 158 a 4to, er talin vera frá því um 1400. Öll dæmin 14 eru í 

handritinu og þó að það sé máð og erfitt aflestrar notar eitt þeirra þessur: 

a) í þf.ft.hk. (C.iii.). 

Skrifari notar nokkuð reglulegan rithátt, oftast einfalt þ og band yfir i, „þı“ ̄, einu 

sinni sveigt „“ og band yfir i, „ı“ ̄, einu sinni sveigt „“ og „ı“, „ı“, einu sinni band 

á „“-i og „ı“, „ı“, og þrisvar skrifar hann þessi fullum fetum, „þeſſı“. Dæmið um þessur 

er líka skrifað fullum fetum, „þeſſoꝛ“. 

Rétt er að benda á að dæmi A.iv. er í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk. 

4.7.17 AM 354 fol (~1400) 

Skálholtsbók yngri, AM 354 fol, er talin vera frá um 1400. Öll dæmin sem leitað var að 

eru í þessu handriti, en myndin þessur kemur hvergi fram. Þó má benda á að eitt dæmi, 

C.ii., virðist hafa „r“ í stað „ı“ en með kommu yfir r-inu eins og um „í“ væri að ræða, 

„ŕ“. Vera má að forrit hafi haft þessur og ruglað skrifara í ríminu, en eins má ætla að 

skrifari hafi einfaldlega gert mistök. Ritháttur er alltaf band á þ-i, hásteflings-s og i eða 
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í, „ı“ eða „í“, fyrir utan dæmi C.ii., „ŕ“, og A.ii. sem er skrifað með hásteflings-

s-i en annars fullum fetum, „þeí“. 

4.7.18 AM 151 4to (~1450) 

AM 151 4to er talið vera frá því um 1450. Í handritinu er að finna allar setningar sem 

leitað var að nema A.i., svo dæmin eru hér 13. Af þeim sýna tvö myndina þessur, en í 

báðum tilfellum er nokkuð ljóst að skrifari þekkti ekki til þessarar orðmyndar. Dæmin 

eru: 

a) A.ii. „męlír ókυęꝺíſ oꝛꝺ υ͗ klͧ/ ‧e‧ konυ eoꝛδ ſekꞇ líggꝛ υ“͗ (AM 151 4to 

~1450:25v9) í nf.et.kvk. og 

b) C.iii. „ ͧˀ hυ ̉eſſ(oꝛ) uoꝺa ủk bęꞇa“ (AM 151 4to ~1450:18v12) í þf.ft.hk. 

Setning A.ii. fjallar um sektir við ókvæðisorðum og þar sem skrifari hefur hermt eftir 

forriti og ritað þessur sekt hefur verið bætt inn ð-i ofan við línu, væntanlega vegna þess 

að myndin þessur hefur verið svo fjarri tungutaki skrifara að hann hefur haldið að hér 

ætti að standa þessi orð, jafnvel þó það geri setninguna engu læsilegri. Setning C.iii. 

bendir heldur ekki til þess að skrifari hafi þekkt þessa orðmynd úr forriti, því hér hefur 

-or endingin verið hér um bil alveg máð út, svo að eftir stendur þess voða verk sem 

skrifara hefur væntanlega þótt illskárra en þessur. 

Að öðru leyti er ritháttur með ýmsu lagi, oftast band á eða við þ, tvö „ſ“ og oftast „ı“ 

eða „í“, en þrisvar „e“ og í þrjú skipti engin „ſ“. 

4.7.19 AM 137 4to (1440-1480) 

Þetta handrit, AM 137 4to, er talið vera frá því um 1440-1480. Öll dæmin 14 eru í 

handritinu, en myndin þessur er aldrei notuð. Reyndar er á einum stað (A.ii.) skrifað 

„ꝋe“ með hásteflings-s-i sem er nærri því að vera o með láréttu striki í gegn um og 
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„e“ sem ekki er ósvipað „ꝛ“, svo að vel má vera að hér hafi ritari byrjað að herma eftir 

forriti með þessur („oꝛ“) en svo lagfært að sinni málvitund. 

Skrifari notar nokkrar mismunandi aðferðir til að skrifa þessi. Hann notar ýmist tvö 

„ſ“ eða hásteflings-s. Oftast notar hann band á þ-i, „ſſı“, eða á sveigðu þ-i, „e“, en 

tvisvar skrifar hann orðið fullum fetum, þó með sveigðu þ-i, „eſſı“ og „eſſe“. 

4.7.20 AM 128 4to (1450-1500) 

AM 128 4to er talið vera frá tímabilinu 1450-1500. Hér hefur verið hlaupið yfir heila 

setningu (C.vii.), svo dæmin eru 13. Eitt þeirra, A.iv., er í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk, „Nu 

e ̅m allaz /e‧ bꝛıɡẟ“ (AM 128 4to 1450-1500:56.18), sjá 4.7.11. 

Engin dæmi eru um þessur í handritinu, og þessi er ritað sem band á sveigðu þ-i og 

e, „e“, en tvisvar eða þrisvar með i-endingu, „ı“. Vera má að merki sé um þessur í 

forriti í dæmi B.iv., þar sem þessi virðist vera ritað sem band á sveigðu þ-i og r-rotunda, 

„ꝛ“. Hugsanlega er um að ræða illa skrifað i, en einnig hlýtur að teljast mögulegt að 

forrit hafi haft þessur styttingu, t.d. „ꝥoꝛ“ og skrifara hafi fipast vegna þess. 

4.7.21 AM 136 4to (1480-1500) 

Skinnastaðabók, AM 136 4to, er talin vera frá tímabilinu 1480-1500. Hlaupið hefur 

verið yfir heilt blað30 þar sem setning C.i. ætti að vera, svo að hér eru 13 dæmi. Af þeim 

eru þrjú sem nota myndina þessur: 

a) eitt í nf.et.kvk. (A.iv.), 

b) eitt í nf.ft.hk. (B.iii.) og 

c) eitt í þf.ft.hk. (C.vii.). 

                                            

30 Blaðið ætti að vera á milli blaða 9 og 10, hlaupið er úr kap. 5 í kap. 7. 
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Skrifari notar mjög reglulegan rithátt og ekki er að sjá að hann kippi sér upp við að 

nota orðmyndina þessur ef svo ber undir, þessi er alltaf band á sveigðu þ-i og „ı“ eða 

„í“, „ı“, og þessur er eins nema með o og r-rotunda, „oꝛ“. 

4.7.22 AM 148 4to (~1500) 

Landeyjabók, AM 148 4to, er talin vera frá því um 1500. Handritið hefur öll dæmin 14 

sem leitað var að, en hvergi orðmyndina þessur. 

Skrifari skrifar oftast þessi fullum fetum, „þeſſı“, og tvisvar með bandi á þ-i, „ꝥſſı“. 

4.7.23 AM 43 8vo (1507) 

Þetta handrit, AM 43 8vo, var skrifað árið 1507. Hér vantar í nokkra kafla, þar með talið 

þá sem dæmi A.i. og C.vi. eru í, auk þess sem hlaupið hefur verið yfir setningu C.vii., 

svo að það eru ekki nema 11 dæmi í handritinu. 

Ritháttur er alltaf með bandi á þ-i, stundum sveigðu, stundum líka eitt „ſ“, og hér 

um bil jöfnum höndum „-ı“ og „-e“ í endingum. 

Rétt er að nefna að í dæmi C.v. hefur verið skipt um sögn, og dæmið er því í nf.ft.hk. 

í stað þf.ft.hk, sjá 4.7.24. 

4.7.24 GKS 3273 4to (~1550) 

Handritið GKS 3273 4to er talið vera frá því um 1550. Í þetta handrit vantar kaflann um 

skrúðklæði (sem dæmi C.iv. er úr), svo dæmin eru hér 13. Ekkert dæmi er um þessur í 

handritinu. 

Skrifari notar band á sveigðu þ-i, í öll skiptin nema eitt. Þar sem þ-ið er ósveigt notar 

hann „ſſ“, „e“, og hann notar „ı“ eða „í“ oftar en „e“ í enda orðs. 
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Vert er að benda á að C.v. er í nf.ft.hk. í stað þf.ft.hk. og að B.iii. er í þf.ft.hk. í stað 

nf.ft.hk.. Þetta stafar af því að skipt hefur verið um sagnir í setningunum. Hér er C.v. ef 

honum fullnazt þessi vitni í stað ef hann fær þessi vitni. B.iii. er ef hann fær eigi þessi vitni í 

stað ef honum fallaz þessi vitni. Þannig hermir C.v. eftir setningu B.ii., aðeins 10 línum 

framar, og setning B.iii. glöggvar merkingu sem skrifara hefur kannski þótt óskýr. 

4.7.25 Jónsbók prentuð 1578 

Jónsbók var fyrst prentuð árið 1578 (Lögbók Íslendinga Jónsbók 1578 ljósprentuð útg. 

1934) og þótti sú útgáfa vera góður endapunktur fyrir þessa rannsókn. Setningarnar 14 

koma allar fyrir í þessari útgáfu, en A.iv. er í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk, sjá 4.7.11. Öll 

dæmi nota þessi, ýmist ritað með -i (7 skipti) eða -e (6 skipti), nema C.v., sem er ritað 

„eſſı“. 

4.8 Samantekt 

Að frátöldum athugunum Alex Speed Kjeldsen (2010) og Katrínar Axelsdóttur (2014) 

fannst orðmyndin þessur hvergi í þeim heimildum sem leitað var í fyrr en í Jónsbók. 

Tvö elstu Jónsbókarhandritin, annað frá því rétt fyrir aldamótin 1300 og hitt frá 1310-

1320 hafa aðeins eitt dæmi hvort en eftir það er myndin þessur algeng í Jónsbók á 14. 

öld. Þetta breytist um 1400 og myndin kemur ekki fyrir nema örsjaldan á 15. öld. Í einu 

tilfelli, AM 151 4to, er ljóst að myndin hefur komið svo ókunnuglega fyrir sjónir að 

skrifari, eða hugsanlega lesandi, hefur túlkað hana sem tvö orð, þessi orð. Í einu handriti 

frá lokum 15. aldar eru þrjú dæmi um þessur en það er undantekning. Eftir 1500 er 

myndin svo endanlega horfin. Þegar Jónsbók er prentuð 1578 er orðmyndin þessi notuð 

í öllum þeim setningum sem leitað var að. Stutt yfirlit um tíðni þessur í Jónsbók er að 

finna í töflu 4.2. 
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Talfa 5.1 Dreifing sjá , þessi  og þessur  í Jónsbók þessor í öðru falli óvíst sleppt vantar

A.i. A.ii. A.iv. B.i. B.ii. B.iii. B.iv. C.i. C.ii. C.iii. C.iv. C.v. C.vi. C.vii.

Handrit aldur skipan sekt brigð voðaverk vitni vitni mælikeröld grið gjöld voðaverk klæði vitni lönd vitni

AM 134 4to 1281 - 1294 x x x x x x þeſſı x x x þeſſı x x þeſſoꝛ
AM 154 4to 1320 - 1330 ſıa * þeſſe þeſſi þeſſı þeſſe þeſſı þeſſe þeſſı þeſſi þeſſi ́ þeſſoꝛ þeſſı þeſſı
AM 169 4to 1300 - 1350 x þeſſoꝛ þeoꝛ þeſſı þeoꝛ ſſı þeſſı þeſſı þeſſoꝛ þeſſ/ar x þeoꝛ þeſſoꝛ þeſſoꝛ
GKS 3271 4to 1330 þeſſı þo͛r þeſſoꝛ þeı þeſſoꝛ þeſſoꝛ þ͛ı þeſſı þ͛oꝛ þeoꝛ þeſſı þeſſoꝛ x þ͛oꝛ
AM 343 f 1330 - 1340 þſ͗ſı ꝥsoꝛ ꝥsoꝛ ı þeſſoꝛ ı þı̄ þeſſı ı ı ı ꝥsoꝛ ı í
AM 127 4to 1350 þeſſı þeſſoꝛ x þeſſı þeſſoꝛ * þeſſı þeſſı þeſſoꝛ þeſſoꝛ þ͛ſı, þeſſı þeſſoꝛ þeſſı þeſſoꝛ
GKS 3268 4to 1350 þeſſı * þeſſoꝛ þeſſoꝛ þeſſoꝛ þeſſoꝛ þeſſoꝛ þeſſı oꝛ oꝛ * þeſſoꝛ þeſſı þſ͛ı
GKS 3270 4to 1350 ꝥeſſı * oꝛ oꝛ þeſſoꝛ þeſſoꝛ þeſſoꝛ ı þeſſur oꝛ * oꝛ þeſſı ı
NKS 1930a 4to 1360 þeſſı * þeſſoꝛ þeſſı þeſſoꝛ þeſſoꝛ þeſſı þeſſı þeſſı þeſſoꝛ þeſſı þeſſoꝛ þeſſı þeſſoꝛ
AM 156 4to 1350 - 1375 ı oꝛ ı ı þeſſoꝛ oꝛ þeſſı þeſſı ı ı þeſſı þeſſoꝛ * oꝛ
AM 350 f 1363 þ̉ı þ̉oꝛ þ̉oꝛ þ̉ı þ̉oꝛ þ̉ı þ̉ı þ̉í þ̉ı þ̉oꝛ þ ͬı þ̉oꝛ þ̉ı þ̉oꝛ
AM 351 f 1360 - 1400 ꝥı þ͗ı þeſſoꝛ þ͗ı þeſſoꝛ þeſſoꝛ þeſſı þ͗ı þeſſur þeſſı þeſſı þeſſoꝛ ꝥı þeſſoꝛ
AM 133 4to 1380 - 1390 ꝥſı þeſſoꝛ þeſſoꝛ þeſſí ꝥſı þeſſoꝛ eſſı þeſſı þeſſoꝛ þeſſoꝛ ſı þeſſoꝛ ı ꝥı

AM 344 f 1375 - 1400 ſſı ſſı ſſı ſſí í ſſı ꝥſſí ſſí þeſſı ſſí ſſı ſſí ſſı ſſí
AM 139 4to 1400 ı oꝛ ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ſı
AM 158a 4to 1400 þı ̄ þı ̄ þeſſí ı ̄ þeſſí þı ̄ ı þeſſı þı ̄ þeſſoꝛ þı ̄ þı ̄ þı ̄ ı
AM 354 f 1400 ı þeí í í í í ı ı ŕ í í í í ı

AM 151 4to 1450 x eſſoꝛδ ꝥſſí þẻ í ꝥſſí eſſı ꝥſſı ꝥſſe eſſ(oꝛ) þeſſe þeſſí þı̉ eſſí
AM 137 4to 1440 - 1480 ſſı ꝋe e ſſı e í eſſe ſſı ſſı ſſı í í eſſı ſſe
AM 128 4to 1450 - 1500 e ı /e e e e ꝛ e e e ı e e *
AM136 4to 1480 - 1500 í í oꝛ í í oꝛ ı x í í ı í í oꝛ

AM 148 4to 1500 ꝥſſı þeſſi ́ þeſſı ꝥſſı þeſſı þeſſı þeſſı þeſſı þeſſı þeſſı þeſſı þeſſí þeſſı þe/ſſı
AM 43 8vo 1507 x ı ꝥſe ı ꝥſe ꝥe ꝥı ſı ı ͑ſı ꝥe ꝥe x x
GKS 3273 4to 1550 i í ſſe í í e e ı í í x ı í e
Jónsbók 1578 þeſſe þeſſe þeſſe þeſſe þeſſı þeſſı þeſſı þeſſe þeſſı þeſſı þeſſe eſſı þeſſı þeſſı
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5 Túlkun heimildanna 

5.1 Tilurð og áhrif 

Fornafnið sjá var mjög óreglulegt frá upphafi og því ekki óeðlilegt að það hafi tekið 

breytingum í tímans rás. Á svipuðum tíma eða nokkru seinna en myndin þessi í 

nf.et.kvk. og kk. fór að ryðja sér rúms kom myndin þessur fram í nf. og þf.ft.hk. og 

nf.et.kvk. Fræðimönnum sem á annað borð ræða orðmyndina þessur ber því sem næst 

öllum saman um að hún sé norsk að uppruna. Flestir telja þeir, eins og Jón Þorkelsson 

(1874) og Marius Hægstad (1916), að myndin hafi orðið til vegna áhrifsbreytinga frá 

nokkur en Katrín Axelsdóttir (2014) leggur til að myndin geti hafa orðið til við 

endurtúlkun eignarfornafnsmyndarinnar ór í orðasamböndum eins og „þessi ór mál/rǫk“ 

(Katrín Axelsdóttir 2014:222). 

Katrín Axelsdóttir bendir einnig á að myndin þessur hafi líklega valdið breytingu í 

norsku máli úr tvíkvæðum í þríkvæðar myndir í þgf. og ef.et.kvk. og ef.ft. Hún telur 

ekki ómögulegt að þessi breyting, sem kemur seinna fram í íslensku máli en norsku, 

hafi borist til Íslands frá Noregi, eða allavega verið ein af mörgum ástæðum þeirrar 

breytingar í íslensku (Katrín Axelsdóttir 2014:218-220). 

5.2 Norsk mynd? 

Sumar elstu heimildir frá Noregi nota myndina þessur. Í Blasius sögu (1150-1200)  er 

eitt dæmi í þf.ft.hk. (Holtsmark 1955) og í Norsku hómilíubókinni (1200-1225) sem er 

viðamest elstu norsku handritanna, er greinilegt að samhliða sjá eru orðmyndirnar þessi, 

þessur og þessir allar komnar á kreik, en ekki þríkvæðar myndir í þgf. og ef.et.kvk. og í 
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ef.ft. allra kynja (Holtsmark 1955) (Hægstad 1907, 1915). Þær eru þó ekki langt undan, 

því þessari er í bréfi frá Niðarósi 1225 (Holtsmark 1955). 

Af ritum Hægstads má ráða að sjá hverfur úr notkun í Noregi um eða upp úr 1250. 

Aðrar myndir eru allar enn notaðar um 1350, bæði þessi og þessur í nf.et.kvk. og nf. og 

þf.ft.hk., þessa og þessara í ef.ft. o.s.frv. Flest dæmi um þessur eru frá því málsvæði sem 

Hægstad kallar Innra Suðvestland. Málsvæðið er stórt og flest handrit og bréf virðast 

tilheyra því, svo dæmafjöldinn er líklega að hluta til vegna þess. Nokkur dæmi um þessur 

er einnig að finna frá Norðvestlandi, hómilíubókin telur hann að sé þaðan, og eitt dæmi 

frá Rogalandi. Þau bréf frá biskupsstólunum tveimur í Suðvestur-Noregi sem Hægstad 

telur ekki vera á norðvestlensku, þrændsku eða kansellímáli flokkar hann með innri 

suðvestlenskum mállýskum í Björgvin og Rýgjamáli í Stafangri. 

Þessar heimildir eru nægar til að úrskurða að þessur var norsk mynd í virkri notkun 

frá því fyrir 1200 og fram til 1350. Þó verður það enn greinilegra þegar litið er á íslenskar 

heimildir til samanburðar. 

5.3 Íslensk mynd? 

Í elstu íslensku heimildum fannst hvorki tangur né tetur af þessur. Myndin sjá virðist 

vera einráð í nf.et.kvk. fyrir 1225 og þessi í nf. og þf.ft.hk. Alex Speed Kjeldsen (2010) 

fann þrjú dæmi um þessur á 13. öld í tveimur handritum, AM 325 II 4to (~1225:21.7, 

21.16) og AM 519 a 4to (~1280:142.6) (Kjeldsen 2010:274-275), sjá 4.5. Eitt dæmi 

fannst í Jónsbókarhandritinu AM 134 4to (1281-1294:24v22), sjá 4.7.1. Upp úr 1300 

verður myndin svo tiltölulega algeng og er notuð alla 14. öld. 

Í töflu 5.1 hér að framan er sýnd dreifing sjá, þessi og þessur í Jónsbók í þeim 14 

setningum sem leitað var að. Af henni má meðal annars sjá eftirfarandi: 
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a) Í Jónsbók er aðeins eitt dæmi um myndina sjá í nf.et.kvk. í AM 154 4to (1320-

1330:13.10) og þó að þessi eigi vinninginn á endanum er greinilegt að þessur 

hefur verið hluti af texta Jónsbókar mjög snemma. 

b) Tvö elstu handritin sem skoðuð voru hafa eitt dæmi um myndina hvort, en það 

elsta er mjög óheilt og erfitt að álykta mikið um það. Eftir það er myndin frekar 

algeng í Jónsbók, á bilinu 29% til 66% dæma í öðrum handritum frá 14. öld nota 

þessur. 

c) Rétt um 1400 verður veruleg breyting á notkun myndarinnar þessur í Jónsbók. 

Þrjú handrit frá aldamótunum 1400 hafa aðeins eitt eða ekkert dæmi um þessur. 

Næstu fjögur handrit, sem spanna alla 15. öld, sýna hugsanlega þess merki að 

skrifarar hafi átt í erfiðleikum með að átta sig á orðmyndinni. Reyndar gætu 

pennaglöp líka skýrt þessi dæmi í þremur handritanna, en dæmin tvö í AM 151 

4to (~1450:25v9, 18v12) sýna að skrifari kannaðist ekki við myndina þessur, sjá 

4.7.18. 

d) Eitt handrit frá síðustu áratugum 15. aldar, Skinnastaðabók (AM 136 4to 1480-

1500:82.8, 82.14, 123.7), sker sig úr fyrir að hafa ekki aðeins fleiri dæmi um 

þessur (þrjú) en önnur handrit frá svipuðum tíma, heldur að skrifari ritar þau af 

jafn miklu öryggi og annað. Mögulegt er að skrifari hafi verið víðlesinn, vanur 

norsku í handritum eða talmáli, eða allavega óhræddur við að fylgja forriti af 

nákvæmni. Í ljósi þess hvernig samtímamenn hans fara með myndina er erfiðara 

að halda því fram að þessur hafi verið hluti af daglegu tungitaki skrifarans. 

e) Eftir 1500 hverfur myndin þessur að fullu úr Jónsbókarhandritum, og hana er 

hvergi að finna í fyrstu prentuðu útgáfu Jónsbókar frá 1578. 
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Erfitt er að segja fyrir víst hvert eðli notkunar orðmyndarinnar þessur var á Íslandi. 

Ólíklegt verður að teljast, jafnvel á 14. öld, að myndin þessur hafi verið í almennri 

notkun utan ritmáls, eins og Haraldur Bernharðsson (2016) bendir réttilega á, sjá 2.8. 

Dæmin sem Alex Speed Kjeldsen (2010) og Katrín Axelsdóttir (2014) hafa fundið 

eru mörg í tiltölulega föstum orðasamböndum tengdum stjórnsýslu eða lögum og flest, 

ef ekki öll, í handritum sem eru að meira eða minna leyti bendluð við Noreg. Dæmin 

sem hér voru skoðuð úr Jónsbók gefa ekki meiri ástæðu en hin til að ætla að þessur hafi 

verið íslensk mynd, enda komin úr lagatexta frá norsku yfirvaldi. Þó er greinilegt að 

jafnvel í slíkum texta er notkun myndarinnar bundin við 14. öld og skiptin við 

aldamótin 1400 eru mjög snörp, sem er í samræmi við athuganir Stefáns Karlssonar 

(1978, 1979), sjá 2.8. 
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6 Niðurlag 

Orðmyndin þessur kemur fyrir í elstu handritum í Noregi en á Íslandi finnst hún ekki 

að ráði fyrr en í kringum aldamótin 1300. Hún er nokkuð algeng í Jónsbókarhandritum 

á 14. öld en hverfur svo til alveg um 1400. Þó vel megi vera að þeir lærðu eða sigldu 

Íslendingar sem notuðu hana í handritum hafi að einhverju leyti notað hana líka í töluðu 

máli, hlýtur myndin að teljast vera norvagismi og afar ólíklegt að hún hafi verið í 

almennri notkun á Íslandi. Snöggt brotthvarf hennar í Jónsbókarhandritum bendir 

einmitt til að orðmyndin þessuri hafi fyrst og fremst verið ritmálsmynd en aldrei náð 

neinni verulegri fótfestu í mæltu íslensku máli. Norsk menningarleg og stjórnmálaleg 

áhrif dvínuðu við lok 14. aldar og á fimmtándu öld fjaraði undan norskum 

ritmálsfyrirbærum á borð við þessur. Myndin varð smám saman framandi skrifurunum 

og þeir völdu í æ ríkara mæli að nota sitt eigið mál, þessi, í staðinn. 

Áhugavert væri að gera frekari rannsókn á efninu, tengslum við þessir í norskum 

handritum og hve lengi myndin hélt velli í Noregi. Með viðameiri rannsókn mætti 

einnig athuga hvort orðmyndin þessur er notuð á annan hátt í íslenskum handritum 

öðrum en Jónsbók á 14. og 15. öld. 
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Viðaukar 

Jónsbókardæmin 

Hér eru skrifuð upp dæmin úr Jónsbók sem þessi rannsókn er byggð á. Ekki hefur verið 

leyst úr böndum, heldur leitast við að halda dæmunum sem næst frumtexta. 

1. AM 134 4to (1281-1294) 

Þetta er elsta varðveitta handrit Jónsbókar og er mjög óheilt. Aðeins þrjár af þeim 

setningum sem leitað var að eru varðveittar í þessu handriti. 

B.  v.  35.v.19  n þeſſı ulu mælı kerollꝺ υ͛a. ꞇıl bunẏ/ꞇıar. 

C.  iv.  13.v.17  ̅ ma aꞇ ꝼrıalſu bera þeſſı klę/ðe oll. 

 vii. 24.v.22   eꝼ ̅ ꝼr þeſſoꝛ ꝩíꞇnı aꝩı ſıalꝼr/ꝼe ſı. 

2. AM 154 4to (1320-1330) 

Ábendingarfornafninu er sleppt í dæmi A.ii.. 

A.  i.  13.10   aꞇ ſıa ıpan ̕ anꝺa æυınlıa ſem þa υͬ ıoꝛ ƶ nu fẏl͛ :͛ 

 ii.  35.12   ꝼ mͬ męlır okυeẟıƶ oꝛð υ͗ kall ‧e‧ konυ ꝥ er/• ſekꞇ lıɡꝛ υ͗. 

 iv.  64.13   n eꝼ h̅m ꝼellz þeſſe bꝛıɡð/ꝼır͛ eınaʀ υ͛rar nꜹð ſnıar ſakır 

B.  i.  26.22   þa \er/þeſſi υaða υ͛k meiʀ υirðanði en þꜹ er/enɡi nꜹðsẏn ꝺꝛeɡꝛ ꞇ͗ 

 ii.  63.24   e ̅m ulnɑʒꞇ þeı uíꞇ̅e‧ þɑ ̅uẟoẟꝛ ẟœ̅ɑ m̅ ȷͦẟ þɑ‧ 

 iii.  64.7   n ̅m ꝼallaƶ þeſſe υıꞇnı þa eıɡe hın ıoꝛð/aꞇ nęῡ ꝼarꝺꜹɡῡ‧ 

 iv.  128.28  n þeſſı ̵o υa͛ męlı//kerꜹllẟ ꞇ͗ bunꞇıar 

C.  i.  7.19   ꝼ eın hυ͛r enꝛ arıꝺ þęſſe υeꝛ man eꝺa veıꞇ͛ lemrar/ſar. 

ii.  21.12   υ þeſſı ɡıollẟ ẟæma .xıı. meɴ/lꜹɡlıa ꞇıl neꝼnẟır aꝼ rearanū: 
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 iii.  26.27   ƶ ſυa ̶ þeſſi υaðaυk͛ υer/υeꞇna bęꞇa 

 iv.  63.5   Sa e͛ ̋ ꞇ͗ ‧c‧/ūꝺrɑꝺɑ ̅ mɑ ɑꞇ ɑ͗lꞅu b͛ɑ þeſſi  ́klœẟe aull 

 v.  64.6   ƶ̇ eꝼ h̓ ꝼer þeſſoꝛ υıꞇnı anðe/ȷoꝛð ſē kōın e͛. 

 vi.  69.15   þa ̶ þeſſı lꜹnẟ bꝛiɡẟa ian ‧xii‧ manaða nēa nꜹð/ſn baı 

 vii. 98.24   ƶ eꝼ h̓ ꝼer þeſſı/υıꞇnı‧ haꝼı ſıalꝼr ꝼe ſı 

3. AM 169 4to (1300-1350) 

Tvær setninganna vantar í þetta handrit, A.i. og C.iv.. 

A.  ii.  17v8    er þeſſoꝛ ſekꞇ lıɡɡr υ͗ 

 iv.  29v14  e ̅m ellr þeoꝛ brıɡð 

B.  i.  11v1   þ eru þeſſı υð υ͛k meıʀ υır/þnꝺı en ın 

 ii.  29r20   eꝼ ̅m ꝼ(ẏ)llnaƶ þeoꝛ υıꞇ̇̇ı 

 iii.  29v spáss. en/ꝼallaz ſſı/•ꞇnı 

 iv.  68v6/7  e/þeı ſcıola mælık͛ollꝺ 

C.  i.  2v20   n eꝼ eıu͛r ɡenɡꝛ  þeı rıð ok ueꝛ m 

ii.  7v19   ̷o þeoꝛ ɡıollꝺ ꝺem ıȷ.  loɡle ꞇıl neꝼn/ꝺır ɑ̵ꝼ rernum 

 iii.  11v7   oc sͣ ſcl υɽυeꞇn þe/ar υẟ υ͛k beꞇ 

 v.  29v7   oc e ħ ær þeoꝛ υıꞇṅı 

 vi.  33r6   þa ̶ eoꝛ lonꝺ bríɡða 

 vii. 44v23  oc e ̅ æŕ þeoꝛ υıꞇnı 

4. GKS 3271 4to (~1330) 

Horn er rifið af blaði þar sem setning C.vi. var. 

A.  i.  4.r.19  aẟ⫽þeſſı ıpan ̕ anꝺa æꝼınliɡa 

ii.  12.r.26  mælır υkυaꝺ̕ıƶ oꝛꝺ̕ υ ͗karlma/eꝺ̕a konu‧  er þ͛or ſekꞇ lıɡɡr υ‧͗ 
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iv.  22.r.25  Nu eꝼ-/̅m ꝼellƶ þeſſoꝛ bꝛıɡð ꝼ͗ eınͬυerıar nauðſynıar ſakır‧ 

B.  i.  9.r.3   þa eru þeı uaꝺ̕a meıʀ u͗þanꝺı‧ en ın er enɡı/nauꝺ̕ſẏn ꝺꝛeɡr ꞇ͗‧ 

ii.  22.r.13  ƶ er ̅m ꝼẏllnaƶ þeſſoꝛ uıꞇnı‧ þa ̵o ꝺomenꝺꝛ ꝺma ̅m ıoꝛꝺ̕ þa‧ 

 iii.  22.r.20  n eꝼ ꝼallaƶ þeſſoꝛ uıꞇnı‧ þa eıɡnaƶ ı ıoꝛꝺ̕ ıaꝼnɡoꝺ̕a 

 iv.  42.v.23  þ͛ı o̵ mælıke/roll̶ꝺ u͛a ꞇ͗ bunẏꞇıar 

C.  i.  2.r.34  n eꝼ eı ueʀ ɡenɡꝛ a þeſſı ɡrıꝺ ƶ υeɡꝛ⫽ma  

ii.  7.r.4   Skalu þ͛oꝛ ıolꝺ ꝺoma xıı‧/me l̷oɡlıɡa ꞇıl neꝼnꝺıꞅ aꝼ rearanum‧ 

 iii.  9.r.7   ƶ ſua ̵ uaruıꞇna þeoꝛ uaða uerk bꞇa‧ 

 iv.  21.v.28  ma aꞇꝼrıalſu bera þeſſı klæꝺ̕ı all‧ 

 v.  22.r.19  ƶ eꝼ ̅ ꝼæʀ þeſſoꝛ uıꞇnı an-/ꝺı ıoꝛꝺ̕ ſem komın er‧ 

 vi.  24.r.1  [...] 

 vii. 32.v.25  ƶ eꝼ ̅ ꝼæʀ/þ͛oꝛ uıꞇnı aꝼı ſıalꝼr ꝼe ſı 

5 AM 343 fol. (1330-1340) 

A.  i.  7.r.b.11  aꞇ þ͗ſſı ıpan ̕ anꝺ æuınleɡa ſē þa uͬ ɡꝛ ok h͛ ẏlɡ͛‧ 

ii.  22.v.b.22 mælır ukueꝺís oꝛ uı karll ea konu þ̕ er ꝥsoꝛ ſekꞇ liggr u͗ 

 iv.  38.r.b.28 Nυ e ̅m ellƶ ꝥsoꝛ b͗ɡ  ͗eín hủrar nauſẏnıar ſakír 

B.  i.  18.v.a.5  þa eru ı uaꝺa u͛k meiʀ u͗ꝺánꝺe. e hín  

 ii.  38.r.a.22 Nυ e ̅m ullaƶ þeſſoꝛ uıꞇnı þa ̕u ꝺ⸧mendꝛ ꝺ⸧̕ma ̅m ıoꝛ 

 iii.  38.r.b.17  e ̅m allaƶ ı uıꞇní þa eiɡnaƶ í unɡı mͬ ıoꝛ 

 iv.  77.r.a.26  þ̄ı u̕ u͛a mælı kerollꝺ ꞇıl bu nẏꞇıar 

C.  i.  4.r.b.25   e eı hu͛r ɡenɡr a þeſſı ɡ͗ꝺ̕. ok ueɡꝛ ma‧ 

 ii.  15.v.b.27 ̕u ı ɡíollꝺ ꝺ⸧̕ma ꞇol . lɡlıɡa ꞇ͗ nenꝺír aꝼ reꞇꞇͬanū‧ 

 iii.  18.v.a.15 Ok ſ ̕ huu͛eꞇna ı uaꝺ́ uerk bꞇa‧ 

 iv.  37.v.b.9   ſa er a hunꝺraꞇ hunꝺꝛaa ħn m aꞇ rıalſu b͛a ı kleı ll‧ 
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 v.  38.r.b.16 ok e ̅n ꝍꝛ ꝥsoꝛ uíꞇnı‧ anꝺı ıoꝛꝺ ſem komım er‧ 

 vi.  41.r.a.2  þa ̕ ı lōꝺ b͗ɡa ínnan neu ꞇol manaꝺa 

 vii. 57.v.b.26 ƶ e ̅n er í uıꞇnı‧ þa ꞇakı ̅n e ſı‧ 

6. AM 127 4to (~1350) 

Eitt dæmi, A.iv., vantar vegna skemmdar á handriti. Eitt dæmi, B.iii., vantar vegna 

breytingar á orðalagi. Dæmi C.v. er í nf.ft.hk. í stað þf.ft.hk.. Dæmi C.iv. er tvítekið. 

A.  i.  8.v.b.1  aꝺ ̕þeſſı ıpan ̃ anꝺa æꝼ/ınlıa ſem þar uar ır  

ii.  23.v.a.15 mælır o/kuæꝺ̕ oꝛẟ̕ uıẟ̕ karl .. konu /er þeſſoꝛ ſekꞇ lır uıẟ̕. 

iv.  39.v.b.19  ̅m ꝼel [...]/͗ eıar u͛rar nauƶẏnı̅ar ſak [...]/ę; υankuanẟı 

B.  i.  18.v.a.3  þa eru þeſſı ua-/ẟ̕a u͛k meıṙ uırꝺ̕anẟı en ın  

ii.  39.v.a.11 ok e/̅m ullnaƶ þeſſoꝛ uıꞇnı. þa/̅o ẟ⸧menꝺꝛ  

 iii.  39.v.b.8  • ella/ einaƶ ı unı mͬ ıǫꝛ ſína ep/ꞇer ẏʀa ̑̅ıloꝛı. 

 iv.  78.v.a.9  n þeſſı ̅o mæ/lı̕ kǫ͛llꝺ υ͛a ꞇ͗ bunẏꞇıar 

 C.v. 39.v.b.7  ok e ̅m ullnaƶ þeſſoꝛ uıꞇnı/þa anẟı ıǫꝛẟ ſē komın e͛ • ella/ 

C.  i.  5.r.a.18  n eꝼ/eı u͛r enr a þeſſı rıꝺ̕ ok/uer ma eꝺ̕a uéıꞇ͛ lemrarſár 

ii.  15.r.a.14 ulu þeſſoꝛ ıoll̶ꝺ ꝺæma/xıȷ. me  

 iii.  18.v.a.14 ok/ſua ̃ ueruıꞇna þeſſoꝛ uaꝺ̕a/uerk bæꞇa 

 iv.a. 39.r.a.16 Sa eṙ ̋ ꞇ͗ υnẟꝛa un/ꝛaða ma aa riaſlıa þ͛ſı oll/ 

 iv.b. 39.r.a.17 þeſſı klæı. 

 vi.  42.v.b.13 þa ̅/þeſſı lnẟ brıa ıan .xıȷ./manaa 

 vii. 60.r.a.7  ƶ e ̅ ær/þeſſoꝛ uıꞇní. aí ſıaſr é/ſí 

7. GKS 3268 4to (~1350) 

Tveimur dæmum, A.ii. og C.iv. hefur verið sleppt með breyttu orðalagi. 
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A.  i.  17.1   aẟ⫽þeſſı ıpan ̕ anꝺa æꝼınliɡa ſem þa υͬ ıoꝛ ɟ nu ꝼẏlır er 

 ii.  49.19   υı̕ karl/e̕a konu ꝥ er • ſekꞇ lıɢr υ͗ 

 iv.  87.13   Nu e ̅m ellƶ þeſſoꝛ bꝛı ͗ eínͬυ͛ꝛar/nauſẏnıar ſak͛. 

B.  i.  37.14   þa eru þeſſoꝛ υaꝺ̕a υerk/meíʀ υırꝺ̕anꝺı ē ın 

ii.  86.16    e ̅m ulnaƶ þeſſoꝛ yıꞇnı. þa ̕u ꝺ⸧-/menꝺꝛ ꝺ⸧̕ma ̅m ıoꝛ þa. 

 iii.  87.7   n e ̅m/allaƶ þeſſoꝛ yıꞇnı. þa eınıƶ ín ıoꝛ ıanoa 

 iv.  174.10  en þeſſoꝛ \̕u/męlı kerollꝺ \υa͛/ꞇ͗ bunẏꞇıar 

C.  i.  8.19   ̄ eꝼ eí̄ υr͛ r̅ a þeſſı rı ſυa aꞇ ̅ υer mā  

 ii.  30.7   ̕u oꝛ ıll̶ꝺ ꝺæma .xıȷ.  llıa ꞇ͗ neꝼnꝺır aꝼ rearanū. 

 iii.  37.19   ɟ sͧ̄ ̕ u͛uıꞇna oꝛ υa/̕a υ͛k bæꞇa 

 iv.  85.13    ſa e͛ a un/ꝺꞇͧ ̄unꝺꝛaa. ̅ ma aꞇ realſu b͛a ſē υıll • oll klǽðı. 

 v.  87.6   en e ̅ ǽr þeſſoꝛ yíꞇnı \anꝺı/ ıoꝛ ſem komın e͛ 

 vi.  94.16   þa ̕ þeſſı lonꝺ bꝛía/īnan .xıȷ. manaa 

 vii. 133.12  ƶ e ̅ ær þ͛ſı víꞇnı. aı ſealr e ſí. 

8. GKS 3270 4to (~1350) 

Tveimur dæmum, A.ii. og C.iv. hefur verið sleppt með breyttu orðalagi, eins og í GKS 

3268 4to í 7.dæmi hér fyrir ofan. 

A.  i.  30.v.b.19 aꞇ ꝥeſſı ı/pan ̕ anꝺa æυınlıɡa 

 ii.  43.v.b.17  er • ſekꞇ lıɢr/υ͗. 

 iv.  58.r.a.8  Nu eꝼ/̅m ꝼellƶ oꝛ bꝛıꝺ̕ ꝼ͗ eınar υı͛ar na/uꝺ̕ſnıar ſakır. 

B.  i.  39.r.b.7  þa/e͛u oꝛ υaꝺ̕a υ͛k meíʀ υꝺ͗̕anꝺı e ̄/e͛ enɡı ꝺꝛeɡr nauꝺ̕ſꝩn ꞇ͗. 

ii.  57.v.b.3  ɟ eꝼ ̅m ꝼullnaƶ þeſſoꝛ υı/ꞇnı. þa ̕u ꝺomenꝺꝛ ꝺæma ̅m ıꝛ/ꝺ ̕þa. 

 iii.  57.v.b.21 ̄ eꝼ m̅ ꝼal/laƶ þeſſoꝛ υıꞇnı þa eınıƶ ı̄ ıoꝛꝺ̕/ıaꝼn oꝺ̕a 

 iv.  89.r.b.22 ̄ þeſſoꝛ ̕u mælı k͛ll̶ꝺ υa͛ ꞇ͗ buń/ꞇıar 
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C.  i.  27.v.b.17 n eꝼ eı̄ υr͛ ̄r a ı ͗ð 

ii.  36.v.a.2  u̕ þeſſur ıoll̶ꝺ ꝺæma .xıȷ./ llıa ꞇ͗ neꝼnꝺır aꝼ rearanū. 

 iii.  39.r.b.15 ɟ sͧ̄ ̕ υu͛ıꞇna oꝛ υaꝺ̕a/υ͛k bæꞇa 

 iv.  57.r.b.13 ̅/ma b͛a aꞇ ꝼrıalſu • ll klæꝺ̕ı ſem ā/υıll. 

 v.  57.v.b.19 ē eꝼ  ̅ꝼær oꝛ υıꞇnı an/ꝺı ıꝛꝺ̕ ſem komın er. 

 vi.  60.v.a.7  þa ̕ þeſſı lnꝺ bꝛıꝺ̕a ı̄an .xıȷ. manaa 

 vii. 72.v.a.22 ɟ eꝼ ꝼær ı υıꞇnı. aꝼı ſıalꝼr ꝼe ſıꞇ̇ 

9. NKS 1930 a 4to (~1360) 

Eitt dæmi, A.ii., vantar þar sem orðalagi hefur verið breytt. 

A.  i.  6.19   aꞇ þeſſı ̓ıpan ̅̓ anẟa þͬ υm æınlea 

ii.  24.26   /e mͬ mælır υkυæðıſ oꝛ υ͗ karll æ͗ konu.  er • ſekꞇ lıɡɡꝛ υ͗. 

 iv.  51.2   Nu e ̅m ellƶ/þeſſoꝛ bꝛıɡð. ͗ eınar u͛ıar nauðſẏnıa ſak͛ 

B.  i.  17.7   a eru þeſſı uaa u͛k meıʀ u͗ðanꝺı. e ın er enɡı ꝺꝛeɡꝛ nauſẏn ꞇ͗ 

ii.  50.14   ƶ e ̅m ullnaƶ þeſſoꝛ υıꞇnı/þa ̅u ꝺomenꝺꝛ ꝺęma ̅m ıoꝛð þa. 

 iii.  50.23   n e ̅m allaƶ þeſſoꝛ υıꞇnı. þa eıɡnaƶ e υnɡı mͬ ıoꝛ/ıan ɡoða 

 iv.  111.5   n þeſſı ̑ulu mælı k͛oll̶ꝺ υa͛/ꞇ͗ bu nẏꞇıar. 

C.  i.  1.11   e e eı υ͛r ɡenɡꝛ a þeſſı ɡrı. ſυaa ꞇ ̅ υeɡꝛ ma 

ii.  12.14   ̅̓u eſſı ɡıollꝺ ẟæma xii.  lo̔ɡlıɡa ꞇ ͗nenẟir a rearanu. 

 iii.  17.11   ƶ ſua ̅ uͬueꞇna þeſſoꝛ υaða υ͛k bæꞇa 

 iv.  49.20    ſa er a unẟꞇͬ/unẟꝛaða. ̅ ma aꞇ rıalſu bera þeſſı kleꝺı oll. 

 v.  50.22   ƶ e ̅ æʀ þeſſoꝛ υıꞇnı. anẟı ıoꝛ ſem ko ̷/mın er. 

 vi.  55.17   þa ̅ þeſſı/lonꝺ bꝛıẟ̕a ıan nęυ xíȷ́ manaa 

 vii. 82.11   ƶ e ̅ þeſſoꝛ υıꞇnı. aı ſealr e/ſı. 
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10. AM 156 4to (1350-1375) 

Eitt dæmi, C.vi., vantar þar sem orðalagi hefur verið breytt úr þessi/ur lönd í þat land. 

A.  i.  6r15   aꞇ ı ıpn ̕ anꝺa 

 ii.  17r6   /er oꝛ ſekꞇ lı̄r υ͗. 

 iv.  33r20   n e(...) ellƶ ı b͗ð 

B.  i.  11v21  þa erυ ı/uaꝺa u͛k meıʀ u͗ðanꝺı 

 ii.  33r3   Ok e ̅m/ullnaƶ þeſſoꝛ uıꞇnı. 

 iii.  33r14   n e ̅m allaƶ oꝛ uıꞇnı 

 iv.  66v21  n þeſſı ̕u męlı k͛ollꝺ ua͛ 

C.  i.  3r15   ̅r ꜳ þeſſı ɡ͗ꝺ 

 ii.  9r5   ̕u ı ɡıollꝺ ꝺæma/xíȷ́.  

 iii.  12r2   ƶ sͦ ̕ uͬuıꞇna ı uaða uerk/bœꞇa 

 iv.  32v5   ma aꞇ rıalſu b͛a þeſſı klœðı aull. 

 v.  33r13   Ok e ̅n r͛ þeſſoꝛ uıꞇnı anꝺı ıoꝛð 

 vi.  36r6   þa ̕  lanꝺ b͗ɡða 

 vii. 50v14  Ok e ɧn ͛r oꝛ uıꞇ/nı. 

11. AM 350 fol. (1363) 

Dæmi A.iv. er í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk. 

A.  i.  6.v.a.16  aꞇ þ̉ı ıpan ̷ anꝺ/a æuínliɡa 

 ii.  17.v.b.23 ꝥ ẻ þ̉oꝛ ſekꞇ lıɢr u͗. 

B.  i.  13.v.b.10 þa  þ̉ı uaꝺa υk̒ meíʀ uirꝺanꝺı 

 ii.  31.r.b.21 Ok eꝼ ̅m ꝼullnaƶ þ̉oꝛ uíꞇ/ní. 

 iii.  31.v.a.14  eꝼ ̅m ꝼallaƶ þ̉ı uíꞇní. 



68 
 

 iv.  61.r.b.23 n þ̉ı ̕o υ/̉a mælı k̉ullꝺ ꞇıl bunẏꞇıar. 

 A.iv. 31.v.a.24 Nu ꝼallaƶ ̅m þ̉oꝛ bꝛiɡꝺ 

C.  i.  3.v.b.18   eꝼ eı uͬr ɡenɡr  þ̉í ɡrıꝺ. 

 ii.  11.r.b.13 Sk̅lu þ̉ı ɡiollꝺ ꝺ⸧̶̕ma ꞇolꝼ ẏnſam̉  

 iii.  13.v.b.19 ƶ s̄ͧ ̷ ủueꞇna þ̉oꝛ ua/ꝺa ủk bἑꞇa. 

 iv.  31.r.a.10 ̅n ma aꞇ ꝼrealſu b̉a þͬı klæꝺı ꜹll. 

 v.  31.v.a.12 Ok eꝼ ̅ ꝼær þ̉oꝛ uíꞇní. 

 vi.  33.v.b.5  þ̉ı lnꝺ bꝛıɡꝺa ıan nu .xíȷ́. manaꝺa. 

 vii. 47.r.b.4  Ok eꝼ ̅ ꝼær þ̉oꝛ uíꞇní. 

12. AM 351 fol. (1360-1400) 

A.  i.  72v.b.16  aꞇ ꝥı ıpan ̕ anꝺa œínlıɡa s þa wͬ ɡıoꝛ ƶ nu ẏlɡur er 

ii.  14.v.a.  mœlír okuœẟıſ ml w͗ karl ma eẟa kono þ͗ e͛ þ͗ı ſekꞇ líɢr w͗. 

 iv.  26.v.a.14 Nυ e ̅m ellƶ þeſſoꝛ bꝛıɡꝺ̕ ͗ eíar ủrar nauẟsẏníar sak̉ 

B.  i.  10.v.a.2  þa ẻu þ͗ı υẟ̕a w̉k mei w͗ꝺannꝺı. en ín 

ii.  26.r.b.14 ok e ħm ullnaƶ þeſſoꝛ υíꞇní. þa ̕u ꝺ⸧menꝺꝛ ꝺœma ħm ıꝛꝺ̛ þa. 

iii.  26.v.a.3  n e ̅m allaƶ þeſſoꝛ υíꞇní. þa eiɡnaƶ í ıꝛð ıamɡoða 

iv.  53.v.a.21 n þeſſı mœlikͦollꝺ w͛a ꞇ͗ bunẏꞇıar ƶ ꝥra luꞇa 

C.  i.  3.v.a.20  n e eı ủr ɡeínɡꝛ  þ͗ı ɡꝛıꝺ̕. ok weɡꝛ mann 

ii.  8.r.a.5  Skulu þeſſur ɡíollꝺ dœma .xıȷ. n lɡliɡa ꞇıl nenꝺͬ 

iii.  10.v.a.12 ſua ̕ ủuíꞇna þeſſı υẟa w͛k bœꞇa 

 iv.  26.r.a.3  ħ ma aꞇ ͗alſu b̉a þeı ll klœẟı. 

 v.  26.v.a.1  ƶ e ħ œʀ þeſſoꝛ υíꞇní anꝺı ıoꝛꝺ s komín er. 

 vi.  28.v.b.1  þa ̕ ꝥı lnꝺ bꝛıɡꝺ̕a ıan nœu .xíȷ́. ma. nema nauꝺƶſyn baı. 

 vii. 40.v.a.18 ƶ e ħ œʀ þeſſoꝛ υíꞇní haı siar e síꞇꞇ. 
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13. AM 133 4to (1380-1390) 

Mögulega hefur „þeſſí“ hér verið skrifað ofan í þessur í B.i., aðeins sést móta fyrir „ꝛ“ 

við enda orðsins. 

A.  i.  23.9   aꞇ ꝥſı ıp/an ̅ anꝺa 

 ii.  49.4   ꝥ er þeoꝛ ſekꞇ lıɡꝛ υ͗ 

 iv.  81.17   Nu e m ellƶ þeſſoꝛ bꝛıɡꝺ 

B.  i.  38.21   þa eru þeſſí(ꝛ) uaꝺa u͛k meíʀ uꝺ͗anꝺí 

 ii.  81.3   ƶ e ̅m ullnaƶ ꝥſı uíꞇ̇ní‧ 

 iii.  81.12   e/allaƶ þeſſoꝛ uíꞇ̇ní‧ 

 iv.  152.4   n eſſı ̅olo υera mœlıkerollꝺ 

C.  i.  18.5   enr a þeſſı rıꝺ 

 ii.  32.13   ̅u þeoꝛ ıollꝺ ꝺęma ıȷ meṅ 

 iii.  39.4   ̅ u͛ueꞇ̇na þeoꝛ uaꝺa uerk bęꞇa 

 iv.  80.4   ̅ ma aꞇ rıalſu bera ſı klęꝺı/aull 

 v.  81.11   ƶ e ̅ ęʀ þeſſoꝛ υíní‧ 

 vi.  87.9   þa ̅ ı lonꝺ/bꝛıɡꝺa 

 vii. 115.8   ƶ e ̅ ęr ꝥı uíní. 

14. AM 344 fol. (1375-1400) 

A.  i.  6.r.b.23  ƶ ı ıpā ̷ anẟa œınlıɡa/ſē þa υͬ íoꝛ ƶ nυ l͛ ‧͛ 

ii.  15.r.b.20 ⟩ mͬ mœlír okυæẟıſ oꝛẟ υ͗ karl eẟꝛ/konυ  er ı ſǫk líɡɡꝛ υ͗‧ 

iv.  25.v.a.22 e ̅m/ellƶ ı bꝛıɡð ͗ eıar υꝛ͛ar n/aυẟſẏníar naυẟſẏníar ſak͛ 

B.  i.  12.r.a.23 þa erυ í υaẟa υ͛k meíʀ/υ͗ðanðı en ín er eínɡí nauẟſyn/ẟꝛeɡꝛ ꞇ͗ 

 ii.  25.r.b.29 ƶ e ̅m/υllnaƶ sí υíꞇní‧ þa ̶o ꝺoꝺꝛ/ꝺœma ̅m íoꝛꝺ þa 
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 iii.  25.v.a11  e ̅m allaƶ ı υíꞇní‧ þa a/ı íoꝛẟ ıanoða aꞇ nœυ̅ ar/ꝺυ̅ 

 iv.  49.r.a.22 n ꝥí ̶o mœlı k͛ollꝺ υ͛a ꞇ͗/bυnẏꞇíar 

C.  i.  4.r.a.31  u e eıυ͛ꝛ ɡ̅ɡ̅ꝛ/a í ɡ͗ẟ ƶ ueɡꝛ ma eẟꝛ υeíꞇír/lemrar ſár‧ 

 ii.  10.r.a.20 ̶o þeı/íollꝺ ẟa ̶íȷ́  lɡlıɡa ꞇ͗nenꝺ/͛a reaͬnυ‧̅ 

 iii.  12.r.a.33 ƶ sͣ ̶ υu͛íꞇna/í υaẟa υ͛k bœꞇa‧ 

 iv.  25.r.a.23 n ſa/er a ꞇ͗ υnꝺͧ̄ꞇ υnꝺꝛaꝺa ̅ ma aꞇ ríalſu b͛a ı klœðı ǫll 

 v.  25.v.a.10 ƶ e ̅ œr/í υíꞇní‧ anẟı ıꝛẟ ſē komín e͛‧ 

 vi.  27.r.b.25 þa ̶ ı lǭẟ/ɓꝛíɡẟa ían nœυ ̶íȷ́ manaẟa 

 vii. 37.v.b.1  ƶ e ̅⫽œr í υíꞇní þa ꞇakí ̅ e •í‧ 

15. AM 139 4to (~1400) 

Dæmi A.iv. er í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk. 

A.  i.  5v10   aꞇ ı ípā ̅ anꝺa æínlía 

 ii.  17v1     eͬ oꝛ ſekꞇ/lır v͗ 

B.  i.  13r3   þa e͛u ı vẟa v͛k meır vꝺ͗aꝺí 

 ii.  30r13   e ̅m ullnᷦ ı vıꞇne 

 iii.  30r23   e ̅m allaƶ ı víꞇní 

 iv.  62r2   n ı ̅u bu k͛ullꝺ ꞇ͗ bunẏꞇ ͧ

 A.iv. 30v3   Nu allaƶ ꝧ ı b͗ꝺ 

C.  i.  2v16   ɡɡ̅r ꜳ ı ɡ͗ꝺ‧ 

 ii.  10r23   ̅u ı/íollꝺ ꝺœma ‧íȷ́‧ ẏnſamͬ  

 iii.  13r7   ok sͧ ɧuͬueꞇna ı voꝺá/v͛k bœꞇa 

 iv.  29v21  ma aꞇ ͗alſu bͬa ı klœꝺı ll‧ 

 v.  30r22   e ̅ œ ı víꞇní 

 vi.  32v15  ı lonꝺ ̅ b͗a 
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 vii. 45v12  e ̅ œ ſı vıꞇnı. 

16. AM 158 a 4to (~1400) 

Dæmi A.iv. er í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk. 

A.  i.  4v10   aꞇ þī/ıpā  anꝺa 

 ii.  13v1   þaꞇ eͬ þī ſekꞇ lıꝛ υ͗ 

B.  i.  10r26   þa eͬo ī υaðaυerk meıṙ υırꝺanꝺi 

 ii.  24r13   e ínῡ υlln ᷦþeí υıꞇní 

 iii.  24r20   e/m allaƶ þī υíꞇní 

 iv.  46r26   n ı ̕o υ͛a mœlı kͬollꝺ 

 A.iv. 24r25   e m allaƶ/þeí b͗ẟ 

C.  i.  3v6   ɡeınɡꝛ ꜳ þeı/ɡꝛíꝺ 

 ii.  8r30   ̕o þī ıollꝺ ꝺœmaíȷ m 

 iii.  10r30   ̅ υυ͛ıꞇna þeoꝛ υa/ꝺa υ͛k bœꞇa 

 iv.  23v23  mꜳ aꞇ ͗alſυ b͛a þī klœꝺí ǫll‧ 

 v.  24r19   e ̅ œr þī υıꞇnı 

 vi.  26r15   þa  þī lōẟ b͗ða 

 vii. 36r31   e ̅ œṙ ı υıꞇnı 

17. AM 354 fol. (~1400) 

A.  i.  53.v.24  aꞇ ı í́pᷠ/̅ anẟa ꝼínlíɡa‧ ſem þa υar ɡ͛r‧ ƶ  ͛ꝼẏlɡír 

ii.  72.r.8  eꝼ mͬ mlír őkuẟí orẟ υ͗/karl eẟꝛ konu‧ ꝥ er þeí ſekꞇ lıɡɡr υıẟꝛ‧ 

 iv.  89.r.24  Nυ eꝼ ̅m ꝼellƶ í bríɡẟ‧ ꝼ͗ eínur͛ ͬnauẟſẏníar/ſakír‧ 

B.  i.  66.v.24  þa eru í υẟa/υ͛k meıʀ υírẟanẟí‧ en ın 

 ii.  89.r.7  eꝼ h̅m ꝼullnaƶ υíꞇní í‧ þa ̅u ẟomenẟr ẟma ̅m íorẟ‧ 
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 iii.  89.r.19   eꝼ \m̅/ ꝼallaƶ υíꞇní í. þa eíɡnaƶꞇ/ı υnɡí maẟr íorẟ 

 iv.  126.r.2  n ı ̅ mlı kerullẟ ꞇıl bunẏꞇıar‧ 

C.  i.  50.v.19  n eꝼ eínu͛r ɡenɡꝛ a ı ɡrıꝺ ‧ƶ υeɡr ma‧ eẟꝛ ueı ̷/ꞇ͛ lemrar ſar‧ 

ii.  63.v.22  ulu ŕ ɡıollꝺ ẟma ꞇolꝼ me‧ lauɡlíɡa ꞇ͗ neꝼnꝺ͛ aꝼ reͬ/anū\ 

 iii.  67.r.1  ƶ ſuo ̅ uerueꞇna í υẟa υ͛k bǿꞇa‧ 

 iv.  88.v.13  n ſa er  unẟraꞇ hunẟraẟa‧ ̅n ma aꞇ ꝼrıalſu bera/í klẟí oll‧ 

 v.  89.r.18  ƶ eꝼ ̅n ꝼʀ í υí/ꞇní‧ anẟı íorẟ ſem komín eṙ‧ 

 vi.  91.v.24  þa ̅ í lonẟ‧ bríɡẟa‧ ían nu ꞇolꝼ manaẟa 

 vii. 108.v.8  ƶ eꝼ ̅n ꝼʀ ı υíꞇnı‧ þa ꞇakı ̅n ꝼe ſí 

18. AM 151 4to (~1450) 

Í þetta handrit vantar setningu A.i.. 

A.  ii.  25v9   En eꝼ mͬ męlír ókυęꝺíſ oꝛꝺ υ͗ klͧ/ ‧e‧ konυ eoꝛδ ſekꞇ líɡɡꝛ υ͗ 

 iv.  48r5   e ̅m ellƶꞇ ꝥſſí/bꝺ 

B.  i.  18v6   þa  þ̉e υoꝺa υk͛ meır υꝺ͗anꝺí 

 ii.  47v9   e ̅m ullaƶ í υíꞇní 

 iii.  47v21  e ̅m/allaƶꞇ ꝥí υíꞇní‧ 

 iv.  93v7   n eı męlí k͛llꝺ ̅υ υ͛a 

C.  i.  6v12   eınꝛ ꜳ ꝥı ɡ͗ꝺ 

 ii.  14r3   Sk̅ulu ꝥſſe ıollẟ ꝺœma ıj ̅ 

 iii.  18v12   ͧˀ hυ ̉eſſ(oꝛ) uoꝺa ủk bęꞇa 

 iv.  47r7   ma b͛a/aꞇ ͗alſυ þee kleẟí ll 

 v.  47v20  e ̅ ęr þeſſí υíní 

 vi.  51r17   þa ̕ þ̉ı lnꝺ (...) 

 vii. 71v17  e ̅ ęr eí υíꞇní 
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19. AM 137 4to (1440-1480) 

Dæmi A.iv. er í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk. 

A.  i.  33.9   aꞇ ſſı ıpn ̅ nꝺa 

 ii.  53.9    e͛ ꝋe ſekꞇ lıɡ̇uꝛ ͗ 

B.  i.  45.17   þa  ſſı υaꝺa υ͛k/ı m͛ uírꝺanꝺı 

 ii.  79.14   ƶ e ̅m/ullnaʒ e uíꞇní 

 iii.  79.24    e ̅m allaʒꞇ í uıꞇní. 

 iv.  141.15  E ee ulu mlí k͛ol/lꝺ ͛a 

 A.iv.  80.1  N e  a⫽llaʒ e uíꞇní ƶ bríꝺ 

C.  i.  28.19   e eıṅ u͛ ɡıoꝛ͛  ſſı ɡꝺ 

 ii.  41.5   ̶u ƶ ſſı ɡíolꝺ ꝺæma 

 iii.  45.22   ƶ sͦ  ̅u͛ueꞇna ſſı uoꝺa u͛k bæꞇa 

 iv.  78.19   m ba͛/aꞇ ͗alſu í klꝺí. 

 v.  79.23   ƶ e ̅n ær í uıꞇní 

 vi.  84.13   /̅ eı launꝺ b͗ꝺa 

 vii. 109.20  e ̅n ær e uíꞇní aí ſıalr e ſı 

20. AM 128 4to (1450-1500) 

Dæmi A.iv. er í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk. og hlaupið er yfir setningu C.vii.. 

A.  i.  12.2   aꞇ e/ıpan ̅ anꝺa œínlıɡa ſem a wͬ ɡıoꝛ 

 ii.  29.15   ꝥ e͛ ı ſekꞇ lıɡͬ w͗‧ 

B.  i.  12.14   þa ‧ e uoẟa u͛k meıꞅ/u͗ꝺanꝺı e íṅ e͛ enɡı ẟeɡꝛ nauꝺſyn ‧ꞇ͗‧ 

 ii.  56.4   Ok e ̅m ẏllaz e uıꞇnı‧ 

 iii.  56.13    e ̅m allaz e υıꞇne a eıgnaz ıṅ ū/ɡı mͬ ɪoꝛẟ ſína ıanɡoẟa 
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 iv.  118.19  n ꝛ ̅u υa͛ mœlı k͛o/llẟ ꞇ͗‧ bu nytıá 

 A.iv. 56.18   Nu e ̅m allaz /e‧ bꝛıɡẟ 

C.  i.  7.2    e eı u͛ꝛ ɡ̅ɡ̅ꝛ ̋ e ͗ẟ ƶ ueɡ m/ᷠe‧̑ ueıꞇ ͛ lemrͬ s.ͬ 

ii.  16.17   ̅u̅ e ɡıollẟ ẟ ma .xíí. ./lauɡlíɡa .ꞇ͗. nenẟꝛ a ʀeͬanum 

 iii.  21.19   sͧ ̅ hꝛueꞇna e uꝺa u͛k bœꞇa 

 iv.  55.11    ſa e͛  ‧c‧u‧ a beꞅa aꞇ ͗alſu /ı klœẟı ꜹll‧ 

 v.  56.13   ƶ e ̅ œ͛/e υíꞇní‧ anẟı ıoꝛẟ ſem kōín e͛‧ 

 vi.  60.23   a ̅ e l ̓ẟ b͗ɡ/ẟa‧ ıān nœu ‧xíȷ́‧ man̑‧ 

 vii. 88.24   mͬka‧ • n e hıṅ uıll e͗ lau laꞇa 

21. AM 136 4to (1480-1500) 

Í þessu handriti hefur verið hlaupið yfir blað þar sem dæmi C.i. ætti að vera. 

A.  i.  16.14   at í ípᷠ  ꝺa œínl̵a 

 ii.  46.1    e͛ í ſekt líɡɡí υ͗ 

 iv.  82.14   e ̅m ellƶ oꝛ b͗/ɡꝺ 

B.  i.  35.7   þa  í υoꝺa υ͛k meír υꝺ͗anꝺí 

 ii.  81.20   e ̅m/υllnaƶ í υíttní. 

 iii.  82.8   e ̅m a/llaƶ oꝛ υítní. 

 iv.  161.20  n ı υ mœlí k͛ollꝺ υͣ 

C.  ii.  28.15   ꝸͧ υ ƶ í ɡíollꝺ ꝺœma 

 iii.  35.13    u͛υetna/í υoꝺa u͛k bœta 

 iv.  80.22   b͛a ı klœꝺí oll 

 v.  82.7   e ̅n/œr í υítní 

 vi.  88.8   þa  í lꝺ̅ bɡ͗ꝺa 

 vii. 123.7    ̅ œṙ oꝛ υít/ní 



75 
 

22. AM 148 4to (~1500) 

Dæmi A.iv. er í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk. 

A.  i.  16.25   at ꝥſſı ipan  anẟa 

 ii.  48.4   þat ẻ þei /́ſekt lıɡɡr υ͗ 

B.  i.  36.14   þa eͮ ꝥſſı υoẟa ủk me͗ υẟ͗anꝺi. 

 ii.  85.19   e /ullnaʒt þeſſı υitne. 

 iii.  86.6   e  allaʒt þeı υitne. 

 iv.  173.4    þeı ulu bukerollꝺ υ͛a. 

 A.iv. 86.13   Nu/allaʒt  þeı briɡẟ 

C.  i.  8.21   e eıu͛ ɡɡ̅r ꜳ þeı ɡriẟ 

 ii.  29.18   Skulu þeı ɡiollẟ ẟæ̅a tol skȳ/ſam͛  

 iii.  36.20   al ủυetna þeı υooẟa υ̉k bæta 

 iv.  84.17   bera þeı klæꝺi aull. 

 v.  86.5   e  ær þeí υitne. 

 vi.  92.8   þeı launẟ b͗ɡꝺa 

 vii. 131.20  e  ær þe/ſſı υitne. 

23. AM 43 8vo (1507) 

Í þetta handrit vantar kaflana sem dæmi A.i. og C.vi. eru í og hlaupið er yfir setningu 

C.vii.. Dæmi C.v. er í nf.ft.hk. í stað þf.ft.hk. 

A.  ii.  21r19    e͛ ı liɡꝛ ſekt u ͗

 iv.  38r16   Nυ e ̅m ellʒ ꝥſe b͗ɡꝺ 

B.  i.  16r5   þa eͧ ı uoẟa υ͛k meʀ͗/υẟ͗aṅꝺı 

 ii.  37v21  e ̅m ullnaʒ ꝥſe υıꞇne 
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 iii.  38r10   e ̅m allaʒ ꝥe υíꞇne 

 iv.  78r9   ṅ ꝥı ̅u u͛a mœlık͛aulld t͗ bu nytía 

 C.v. 38r9   e ̅m ullnaʒ ꝥe uıꞇne 

C.  i.  5r21   e eíṅ ủ ɡɡ̅ꝛ ꜳ/̑ſı ɡ͗ẟ 

 ii.  12v7   ̅u ı ɡıollꝺ ꝺœ/ma 

 iii.  16r11   ̅ u͛uet̄a ſı uoꝺa u͛k bæta 

 iv.  37r22   beͧ ꝥe klæꝺı oll 

 vii. 57r16   [hlaupið yfir setningu] 

24. GKS 3273 4to (~1550) 

Í handritið vantar kaflann sem dæmi C.iv. er í. Dæmi B.iii. er í þf.ft.hk í stað nf.ft.hk. 

og dæmi C.v. er í nf.ft.hk. í stað þf.ft.hk.. 

A.  i.  11r2   at i ípan  aṅẟa 

 ii.  35r15    ė̕ í ſekt‧ líɡ̇/uꝛ̇ u ͗

 iv.  63r1   e ̅m ell e b͗ẟ 

B.  i.  26v15  þa eu í uo/da u̇̕k meir υ͗daṅdí 

 ii.  62v4   e ̅m ullnaʒt í/υít̄e 

 iv.  115r19  ṅ e ̅u mlí kı̇̕aullẟ tíl buntıͬ 

 C.v. 62v14  e ̅m ullnaʒt e υít̄e 

C.  i.  5v10   e eī uͬ ̅ꝛ ꜳ ı/͗d 

 ii.  22r6   /ulu í íollꝺ da ij  

 iii.  27r2   ̅ ̕ uetā í υaða ̕k bta 

 vi.  66v19  þa ̅ í laūꝺ b͗da 

 vii. 91v4   e ̅ ̇ ̕e uít̄e 

 B.iii. 62v15  e ̅ œr eı͛ ı υít̄e 
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25. Jónsbók prentuð 1578 

Dæmi A.iv. er í nf.ft.hk. í stað nf.et.kvk.. 

A.  i.  36.21   aꝺ þeſſe ipɑn ɑl ɑnꝺɑ œinliɡɑ ſem/þɑ υɑr ɡiør 

 ii.  111.5   þɑꝺ/er þeſſe ſet lıɡɡur υıð 

B.  i.  84.8   þɑ/eru þeſſe υoẟɑ υer meir υirꝺɑ̄ẟe 

ii.  199.21  e/ ullnɑſt þeſſı Ꝩıtnı  ̷ þɑ u Dom/enꝺur Dœmɑ 

 iii.  201.1   nn e onum ɑllɑ þeſſı/υıtne 

 iv.  395.12  nn þeſſı ſulu υerɑ/œli ierøllꝺ til Bunŋtiɑr 

 A.iv. 201.13  Nu ɑllɑ onum þeſſe briɡꝺ 

C.  i.  19.1   nn e einuer ɡeinɡur a þeſſe/ɡriꝺ  ̷ oɡ υeɡur ɑnn 

 ii.  67.18   Sɑlu þeſſı ɡiøllẟ ẟœmɑ/xij ſkŋnſɑmer me 

 iii.  84.18   O ſo  uer⸗/uetnɑ þeſſı Ꝩoꝺɑ υer bœtɑ 

 iv.  197.8    mɑ ɑꝺ Ꝼriɑlſu/berɑ þeſſe Klœꝺe øll 

 v.  200.22  Oɡ e/ɑnn œr eſſı Ꝩıtne  ̷ ɑnꝺı Jørꝺ ſem⫽omınn er 

 vi.  215.17  þɑ ſɑl ſɑ er ɑlɑn ɑ/eꝺur υeꝺ  ̷ þeſſı Lɑunẟ briɡẟɑ 

 vii. 303.13  Oɡ e /œr þeſſı Ꝩıtni þɑ ɑ  ſiɑlꝛ ie ſıtt 

 


