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SuSanne Haugen

Letters to Sigga. Perspectives on the standard- 
ization of Icelandic through a vernacular literacy 
practice
The focus of this article is the tension between, on the one hand, a language 
ideology which is linked to a national identity and based on a dominant literacy, 
and a wealth of sources for the study of vernacular literacy on the other. The au-
thor claims that descriptions of the history and standardization processes of the 
Icelandic language are characterized by a particularly strong dimension of lan-
guage ideology which leaves little room for linguistic variation. It is well known 
that descriptions of language standardization processes have been used for lan-
guage-ideological purposes as a nation-building tool. Furthermore, the author 
claims that, in descriptions of the standardization of Icelandic, a view of lan-
guage emerges that is linked to national identity and where the language is seen 
as an important factor in building a sense of community. This view is character-
ized by uniformity, which results in a strong focus on the dominant literacy and 
a disregard of variation in the language, e.g. in the vernacular literacy. The article 
studies a selection of letters from the beginning of the 20th century, written by 
four women, which show that spelling variations existed in Icelandic vernacular 
literacy at that time. These variations elicit many questions, particularly in rela-
tion to norms, conventions and standardization. A main point of the article is to 
show what the study of vernacular literacy can contribute to the description of 
the history of the Icelandic language, particularly its standardization.
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Beskrivningar av språks standardisering utgår vanligen från ett socialt högt 
värderat skriftbruk (se t.ex. Deumert & Vandenbussche eds. 2003), ett 
skriftbruk1 som inom forskningsinriktningen New Literacy Studies (NLS) 
benämns dominant (se t.ex. Barton & Hamilton 1998:7, 10). Dominant skrift- 
bruk är sådant som utövas inom exempelvis utbildningsdomänen, press-
domänen eller kyrkans domän, dvs. socialt starka och inflytelserika sam-
hälleliga institutioner (Barton & Hamilton 1998:10f., 252). Inom NLS menar 
man att skriftbruk, dvs. all användning av skrift, formas av sociala insti-
tutioner och betraktas därför ur ett maktperspektiv. På andra sidan skrift-
brukets maktskala står det vardagliga skriftbruket (vernacular literacy) som 
utmärks av låg status och därför inte har uppmärksammats i dominanta 
diskurser kring skriftbruk (Barton & Hamilton 1998:5–11, 247), exempelvis 
i sammanhang som rör standardisering. Vardagligt skriftbruk är sådant som 
utövas i vardagslivet, exempelvis i hemmet, och kännetecknas av att det upp- 
kommer genom vardagliga behov av att exempelvis organisera livet, lösa 
problem och uppgifter i vardagen eller för att sköta privat kommunikation 
(Barton & Hamilton 1998:10f., 248–253; jfr Street 1984:1f.).

Ett centralt begrepp inom NLS är skriftpraktik (literacy practice), ett be-
grepp som avser mönster av aktiviteter som inkluderar text, praktiker for-
made av sociala regler kring hur och av vem texter används och distribuer-
as (Barton & Hamilton 1998:6f.). Exempel på vardagliga skriftpraktiker är  
aktiviteter som att läsa busstidtabellen, skriva handlingslistor eller brev (jfr 
Barton & Hamilton 1998:248–251; Karlsson 2006:23).2 Forskare inom NLS 
har särskilt ägnat sig åt just det vardagliga skriftbruket, och studier av var- 
dagliga skriftpraktiker och deras relation till normer och standardisering har 
bidragit med kompletterande perspektiv på språks standardiseringsprocesser. 
Som exempelvis Wim Vandenbussche (2007) och Anna Greggas Bäckström 
(2011) har visat i sina studier på historiskt resp. nutida material, följer skriftan-
vändare inte alltid normer – och eftersträvar heller inte att följa dem.

Inom isländsk språkhistorisk forskning har emellertid det vardagliga  
skriftbruket ägnats liten uppmärksamhet.3 I stället utmärker sig beskrivnin-
1 Inom svensk skriftbruksforskning översätts literacy ofta med skriftbruk för att betona 

skriftbrukets sociala sammanhang (jfr t.ex. Bäckström 2011:26; Edlund 2007:45; Karlsson 
2002:22). Karlsson 2002:22 väljer dock översättningen skriftkultur och Edlund 2007:45 
skriftanvändning. 

2 För översättningarna vardagligt skriftbruk och skriftpraktiker av engelskans vernacular 
literacy resp. literacy practice, se även t.ex. Karlsson (2002:23f.) och Edlund (2007:45f.).

3 Vardagligt skriftbruk i Danmark och Sverige behandlas ut ett språkvetenskapligt pers-
pektiv bl.a. av Sandersen (2003); Karlsson (2006); Persson (2005); Edlund (2005); Edlund 
(2007); Hellström (2008). På Island har det vardagliga skriftbruket hittills endast upp- 
märksammats i historievetenskapliga studier, bl.a. av Ólafsson (1998a), (1998b); Magnús-
son (1997); Ólafsson & Magnússon (red. 2001); Halldórsdóttir (1998, 2003, 2006, 2007). 
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gar av isländska språkets historia och isländskans standardiseringsprocess 
genom att de präglas av en särskilt stark språkideologisk dimension som 
tillåter litet utrymme för språklig variation. Som motpol till det fram- 
trädande dominanta skriftbruket i beskrivningar av isländskans standard-
isering står ett starkt isländskt vardagligt skriftbruk och en stor tillgång till 
handskrivna källor från 1800-talet och tidigt 1900-tal (Ólafsson 2012). 

Den här artikelns fokus är spänningsfältet mellan å ena sidan beskrivnin-
gar av isländskans standardisering som tar avstamp i ett dominant skrift- 
bruk relaterat till språkideologi och nationell identitet, och å andra sidan 
en stor tillgång på källor till det vardagliga skriftbruket. I artikeln fram-
kommer exempel på att variation verkligen har förekommit i det isländska 
vardagliga skriftbruket, närmare bestämt stavningsvariation i privata brev 
från 1900-talets början. 

Eftersom det vardagliga isländska skriftbruket inte har belysts tidigare 
i språkvetenskaplig forskning är ett syfte med artikeln att blicka framåt 
mot vidare forskning och att visa på vad studier av det vardagliga skrift-
bruket kan tillföra beskrivningen av det isländska skriftspråkets historia, 
i synnerhet beskrivningen av isländskans standardisering. Två användbara 
begrepp är norm och konvention, som båda är nära relaterade till standard-
isering. Enligt språkfilosofen Renate Bartsch (1987) innebär de båda visser-
ligen regelbundenheter, eller mönster, men att normer kräver någon form 
av straffpåföljd i de fall som avsteg görs från normen, exempelvis i form av 
korrigeringar eller kritik. En konvention kan i stället sägas vara en regelbun-
denhet, en social vana, som har uppkommit för att lösa samkörningsproblem 
(coordination problems), men som saknar normativ kraft (normative force).4 
Konventioner kan emellertid förändras och bli till normer, men det kräver 
att användarna ser ett värde i att konventionen upprätthålls och att en nor-
mativ kraft därför läggs till (Bartsch 1987:166f.). 

Artikeln inleds med en beskrivning av förhållandet mellan vardagligt 
och dominant skriftbruk på Island under 1800-talet. Här framhålls att 
beskrivningar av isländskans standardisering präglas av en språkideologi 
med botten i en nationell identitet. Därefter görs några nedslag i ett pri-
vat brevmaterial för att visa på den stavningsvariation som förekommer 
där. Avslutningsvis sammanfattas stavningsvariationen i breven och några 
framtida forskningsfrågor rörande vardagligt skriftbruk på Island lyfts.  

4  Anna Greggas Bäckströms översättningar (2011:29).
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Vardagligt och dominant i 1800-talets isländska 
skriftsamhälle5

Historikern Davíð Ólafsson (2012) har visat att det vardagliga skriftbruket 
hade en stark ställning på Island under 1800-talet, och han menar att det 
ytterligare stärktes under 1800-talets lopp, både med avseende på skrift-
praktikernas antal och utbredning samt deras inflytande på människors liv. 
Ett mycket rikt material från 1800-talet finns bevarat på Island, material 
handskrivet av s.k. vanligt folk (ordinary people: Ólafsson 2012:66). Materialet 
är av både självbiografisk och etnografisk karaktär och utgörs av texter som 
exempelvis brev eller avskrifter av isländska sagor (Ólafsson 2012:66, 70f.).6 
Under mina egna materialinventeringar vid isländska arkiv har jag samlat 
in ca 2 000 sidor privata texter som brev, dagböcker och självbiografier, 
skrivna av både män och kvinnor. Huvuddelen av materialet är daterat till 
perioden 1830–1930 och har insamlats vid arkiv i Reykjavík och Akureyri.7 
Den största delen av materialet består av brev, totalt 542, och det är ett urval 
av dessa som kommer att behandlas här längre fram.

Samtidigt som det vardagliga skriftbruket på Island stod starkt un-
der 1800-talet utmärkte sig den isländska skriftbrukskontexten genom 
svaga formella institutioner. För det första var det isländska skolsystemet  
underutvecklat, och ända in på 1900-talet var hemundervisning den domin-
erande skolformen på Island, trots de lagar som antogs 1880 och 1907 om 
barns rättigheter till undervisning (Ólafsson 2012:66–69; Guttormsson 
1989:140f.). Trots det relativt sett sent utvecklade skolsystemet har man 
beräknat att en majoritet av islänningarna besatt grundläggande läsfär-
dighet vid sekelskiftet 1800, vilket beror på att krav på elementära läsfär-
digheter kom att ställas för konfirmation i ett antal kungliga förordningar 
efter 1740 (Guttormsson 1981:124). För skrivkunnighetens del såg utvecklin-
gen annorlunda ut. Medan läskunnigheten drevs igenom ”uppifrån” redan 
under 1700-talet, växte skrivkunnigheten i hög grad fram ”underifrån”, men 
inte förrän under 1800-talets senare del (Guttormsson 1989:137f.). Man har 
antagit att ca 25–30 % av den vuxna befolkningen kunde skriva i någon ut-
sträckning kring 1840 men att insikten om skrivkunnighetens betydelse 
ökade under seklets sista del (Guttormsson 1989:138–140). Av detta följde att 
en lag instiftades 1880 där krav ställdes på skrivkunnighet för konfirmation, 

5 Med skriftsamhälle avser jag skriftbruk och skriftbrukskontexten, men även faktorer 
och övergripande strukturer i samhället som – även indirekt – kan ha effekter på skrift-
bruket.

6 Se även Davíð Ólafsson (1998b) som behandlar dagböcker i Islands universitetsbiblio- 
teks handskriftsarkiv (Handritadeild Landsbókasafns).

7 Arkiven är Handritadeild Landsbókasafns, Þjóðskjalasafn Íslands, Borgarskjalasafn  
Reykjavíkur och Héraðsskjalasafn Akureyrar.
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vilket fick en avgörande betydelse för skrivundervisningens framgång, även 
om undervisningen alltså bedrevs i form av hemundervisning så sent som 
några år in på 1900-talet (Guttormsson 1981:124, 1985:64, 1989:140f.). 

En annan faktor som visar på den isländska skriftbrukskontextens  
institutionella svaghet är att tillgången till tryckta sekulära texter var spar-
sam. Den enda isländska tryckpressen sköttes av landets två biskopssäten som 
ägnade sig åt tryckning av religiösa skrifter, och vid slutet av 1700-talet fanns 
därför bara ett litet fåtal sekulära isländska texter i tryck. Det rikligt beva-
rade handskrivna och vardagliga materialet från 1800-talet visar en bredd och 
mångsidighet som hade varit omöjlig att uppnå enbart genom 1700-talets re-
ligiösa läskampanjer och de religiösa skrifter som kom av biskopssätenas tryck- 
press (Ólafsson 2012:68f.). Tryckpressen var reserverad för religiösa skrifter, 
vilket ledde till att sekulära texter i stället spreds via ”the arena for vernacular 
literacy practices” (Ólafsson 2012:68), dvs. att handskrivna texter cirkulerade 
inom en vardaglig kultur av skribenter och läsare. Samtidigt var den formella 
läs- och skrivundervisningen svag eller obefintlig, vilket visar att det fanns 
en informell, autodidaktisk tradition som drevs av skriftpraktiker kopplade 
till handskrivna texter (Ólafsson 2012:68f.). På Island ökade alltså läs- och 
skrivkunnigheten, trots svaga formella institutioner.  

Enligt Ólafsson har insikten om paradoxen mellan det starka vardagliga 
skriftbruket och de svaga formella institutionerna skymts av en upptagen-
het av en mytologisk konstruktion där islänningar p.g.a. sitt litteraturhistor-
iska arv beskriver sig själva som ”a people of the book” (Ólafsson 2012:66). 
Det vill alltså säga att den medeltida isländska litteraturen, som utan tvekan 
är att betrakta som ett unikt litterärt arv, har levt vidare hos dagens islän-
ningar och lett fram till bilden av dem som ett läsande och litterärt folk. 
Men samtidigt har ett alltför stort fokus på den högtstående litteraturen i 
viss mån förhindrat en analys av och insikt i skriftbrukets och litteraturens 
förutsättningar och villkor (jfr Ólafsson 2012:66). Ólafssons iakttagelse vis-
ar att centrala begrepp inom New Literacy-teori som rör maktförhållanden, 
såsom vardagligt och dominant skriftbruk, utgör värdefulla analysverktyg för 
beskrivningar av skriftbruk och skriftbrukets kontexter.

Isländskans standardisering – en berättelse om 
språkideologi och nationell identitet
Jag menar att en mytologisk konstruktion liknande den som Ólafsson iakt-
tagit (se ovan) går igen i isländsk språkideologi, en språkideologi som präglar 
beskrivningar av isländskans standardisering. 

Det är välkänt att beskrivningar av språks standardiseringsprocess har 
använts i språkideologiskt syfte som ett led i nationsbyggande, framförallt 
under 1800-talet och tidigt 1900-tal (se t.ex. Vandenbussche & Elspaß 
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2007:147). Med stöd i antropologen Gísli Pálssons etnolingvistiska8 teori me-
nar jag att en språksyn framträder i beskrivningar av isländskans standard-
isering som kan kopplas till nationell identitet, där språket ses som en viktig 
gemensamhetsskapande faktor, både för kulturen och nationen (jfr Ralph 
1993:26f.; Janson 1993:3). Denna språksyn präglas av enhetlighet, vilket leder 
till ett starkt fokus på dominant skriftbruk och att språklig variation – och 
alltså det vardagliga skriftbruket – förs åt sidan. 

Gísli Pálsson har i flera artiklar belyst och diskuterat isländsk språkide-
ologi (Pálsson 1979, 1989; Svavarsdóttir, Pálsson & Þórlindsson 1984). Han 
anlägger ett etnolingvistiskt perspektiv på isländskan där han fokuserar 
islänningars attityder till isländskt språk och vad attityderna säger om is-
ländsk identitet, kultur och isländskt samhälle (Pálsson 1989:121). Pálsson 
(1989:123–126) beskriver tre framträdande element i isländsk etnolingvi- 
stik: 1) Föreställningen att språket är ett instrument som berikar kulturen 
och tankeförmågan, dvs. att islänningar ser språket som ett externt villkor, 
analogt med exempelvis naturen, och språket betraktas som ett levande 
väsen med ett eget liv, oberoende av sina talare. 2) Uppfattningen av is-
ländskan som ett särskilt uttrycksfullt och ädelt språk, vilket leder till att 
språkförändringar ses som resultat av språkintern dynamik och inte av so-
cial eller annan yttre påverkan. Uppfattningen har sina rötter i bilden av  
Island som en liten nation som trots naturkatastrofer, kolonialism och andra 
svårigheter har upprätthållit en stark litterär tradition och bevarat språkets 
renhet. 3) Tillämpningen av primärt geografiska variationsmodeller, dvs. att 
språklig variation förklaras framförallt som geografiska skillnader medan 
sociala skillnader i språket ignoreras eller förnekas. Forskare har visserligen 
iakttagit anmärkningsvärda skillnader inom samma geografiska område, 
men de har då förklarats som på något sätt självständiga eller frikopplade 
från social differentiering. 

Islänningars ovan beskrivna attityder till sitt språk bottnar ytterst i idén 
om likhet, ett nyckelvärde i isländsk kultur, enligt Pálsson. Likhetsidén har 
sitt ursprung i det tidiga 1900-talets självständighetsrörelse som uppmun-
trade islänningarna till samarbete och konsensus. Detta har lett till att so-
ciala och ekonomiska skillnader förnekas samtidigt som olikheter projiceras 
på språkbruket hos människor i lägre samhällsklasser med hjälp av negativt 
laddade eufemismer. Ett sådan eufemistiskt språkbruk föreslår att män- 
niskor är olika men att olikheterna beror på individen, inte på strukturen 
(Pálsson 1989:121, 129–133). 

Hur framträder då denna språkideologi i vetenskapliga beskrivningar 

8  Inom etnolingvistik, eller antropologisk lingvistik, studeras språk ur etnografiskt eller 
antropologiskt perspektiv.
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av isländskans standardisering? Isländskans standardisering har främst 
beskrivits av Kristján Árnason (2003), framförallt i en utförlig artikel i sam-
lingsvolymen Germanic Standardizations (Deumert & Vandenbussche eds. 
2003).9 Árnason (2003) utgår från Einar Haugens välkända teoretiska ram-
verk om språkplanering (se t.ex. Haugen 1972), en teori som har behandlats 
av Anna Helga Hannesdóttir i flera arbeten om lexikografi och språkpla-
nering (1998, 2000, 2008, 2011). Hannesdóttir menar att Haugens modell  
ursprungligen var tänkt som en modell för språkplanering (language plan-
ning) men att språkplanering i senare forskning har blivit nästintill syno-
nymt med standardisering. I och med att forskning kring standardisering 
har blivit en del av det språksociologiska fältet har den även kommit att om-
fatta sociopolitiska, icke-lingvistiska, aspekter av processen, och därmed har 
dimensionen språkideologi tillförts Haugens ursprungliga modell (Hannes- 
dóttir 2011:109). 

I beskrivningarna av isländskans standardisering målas en okomplicerad 
bild av standardiseringsprocessen upp. Isländskan sägs ha varit standardise-
rad alltsedan medeltiden och normvalet antas redan ha skett när isländskan 
började användas i latinsk skrift. Kodifieringen skedde redan under medelti-
den genom tillkomsten av bl.a. Snorres Edda och Första grammatiska avhand- 
lingen, och implementeringen skedde när koden accepterades av kyrkan  
under 1500-talet, och Bibeln och andra religiösa skrifter översattes till is-
ländska (Árnason 2003:250, 260–263, 267, 279). 

I beskrivningarna av isländskans standardisering är det otydligt vad som 
menas med språk och vad det är som faktiskt standardiseras, men enligt min 
förståelse avses ”koden” eller ”idiomet” (se t.ex. Árnason 2003:249, 253f., 267, 
273f.), dvs. något slags ”abstrakt språklig struktur”, alltså en betydelse där 
språket betraktas som system. En sådan språksyn kan liknas vid den som 
beskrivs av Pálsson (1989:135): ”Language appears as an autonomous fig-
ure endowed with a life of its own”. En språksyn som fokuserar systemet 
framför bruket betonar språkets strukturella likheter och förnekar eller  
ignorerar språklig variation. I beskrivningarna av isländskans standardiser-
ing framträder just bilden av det isländska språket som enhetligt och genom 
historien sammanhängande; man kan säga att det är en bild som präglas av 
likhet – det nyckelbegrepp inom isländsk kultur som lyfts fram av Pálsson. 
Bilden av det homogena och alltsedan medeltiden oförändrade ”språket”  
kan i enhetlighet med Pálssons etnolingvistiska teori tolkas som en del i 
den isländska nationella och kulturella identiteten, som en gemenskaphets- 
skapande faktor: trots svårigheter och utmaningar har det isländska språket 
behållits enhetligt och intakt, till skillnad mot många andra språk. 
9  Árnason har även behandlat ämnet i en artikel (2002) samt redigerat en samlingsvolym 

om standardisering av västnordiska språk (ed. 2003). 
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Jag menar alltså att en systemorienterad språksyn är särskilt framträ-
dande i isländsk språkvetenskap och att den är kopplad till en språkideologi 
relaterad till nationell identitet. En språksyn med starkt fokus på språk-
systemet och enhetlighet intresserar sig inte för det faktiska språkbruket 
och språkbrukarna, och det framträder bl.a. i hur implementeringen av den 
kodifierade normen beskrivs; hur kan ”koden”, dvs. standarden, sägas ha im-
plementerats när den har accepterats av kyrkan och tillämpats i kyrkans 
skrifter? Vem är det då man riktar sig till? Vems språk är det man avser? 
Och vilket språkbruk? Det enda rimliga är att en sådan beskrivning tar sin 
utgångspunkt i ett socialt högt värderat språkbruk, dvs. ett dominant skrift-
bruk. 

Brev till Sigga – några nedslag i det vardagliga  
skriftbruket
I följande avsnitt står det vardagliga skriftbruket i centrum. Här gör jag 
några nedslag i mitt brevmaterial och visar exempel på den språkliga vari- 
ation, närmare bestämt stavningsvariation, som förekom i det isländska, 
vardagliga skriftbruket under tidigt 1900-tal. I artikelns avslutande avsnitt 
relateras variationen till norm och konvention. Avsnittet inleds med en kort 
presentation av materialet, arkivbildaren och brevskrivarna. 

Materialet består av brev ställda till Sigríður ”Sigga” Björnsdóttir mellan 
1902 och 1906. Jag har samlat totalt 73 brev skrivna av fyra brevskrivare: 
Guðrún Björnsdóttir, Anna Pálsdóttir, Elín Matthíasdóttir Laxdal och 
Ingibjörg Guðbrandsdóttir.10 Kvinnorna är alla födda under perioden 
1876–83 och tillhörde samhällets övre sociala skikt. Arkivbildaren Sigríður 
Björnsdóttir var dotter till Björn Jónsson, politiker och redaktör för bl.a. 
tidskriften Ísafold, och arbetade som lärare i teckning och textilslöjd. 
Brevskrivaren Guðrún Björnsdóttir var Sigríðurs äldre syster, gift med 
läkaren Þórður Pálsson. Sigríðurs och Guðrúns yngre bror var Sveinn Björns-
son, det självständiga Islands förste president (Borgarskjalasafn Reykjavíkur; 
Einkaskjalasafn nr. 11; Forseti Íslands). Anna Pálsdóttir var dotter till Páll 
Sigurðsson, präst i Gaulverjabær på Sydlandet, och Margrét A. Þórðardót-
tir, dotter till Þórður Guðmundsson, sýslumaður11 i Árnessýsla på Sydlandet. 
Anna var gift med apotekaren och skalden Sigurður Sigurðsson och arbeta-
de bl.a. i parets gemensamma apotek på Vestmannaeyjar (Heimaslóð). Elín 
Matthíasdóttir Laxdal var dotter till skalden och prästen Matthías Jochums-
son, upphovsman till psalmen Lofsöngur, sedermera Islands nationalsång. 

10  Borgarskjalasafn Reykjavíkur. Einkaskjalasafn nr. 11. 
11  Sýslumaður är ett svåröversatt ord. En sýslumaður är en statlig ämbetsman som leder den 

s.k. sýslan, en administrativ indelning som närmast kan sägas motsvara ett svenskt län.
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Elín studerade vid Kungliga musikskolan i Köpenhamn och arbetade senare 
som lärare, sångerska och tonsättare (Ísmús; Morgunblaðið 26.9.2006). Ingi- 
björg Guðbrandsdóttir var en pionjär inom den isländska idrottsrörelsen 
och ägnade en stor del av sitt liv åt idrott och idrottsundervisning. Ingi- 
björg var en av grundarna till Hið íslenska kvenréttindafélag (’Islands kvin-
norättsorganisation’), där även Elín och Sigríður var medlemmar (Haf-
steinsdóttir 2011:11f.; Morgunblaðið 24.10.1993; Kvenréttindafélag Íslands).

I det följande ger jag några exempel på hur stavningen varierar i ett 
urval av breven, både individuellt och interindividuellt. Variationen gäller 
återgivningen av ljudkombinationen /je/, ändelsen -unum (dativ, pluralis, 
bestämd form av substantiv) och ändelsen -in(n) (i bestämd artikel på sub-
stantiv, perfekt particip av starka verb, och i vissa pronomen, exempelvis 
personliga); variationen rör alltså både återgivning av ljud och grammatis-
ka kategorier. För att tydliggöra variationen relateras beskrivningen i vissa 
partier till stavning och grammatiska förhållanden i dagens standardiserade 
isländska, som dock endast utgör en fond för brevens variationer.

Återgivningen av ljudkombinationen /je/
I dagens standardisländska återges ljudkombinationen /je/ med bokstaven é, 
som i exempelvis pronomenet þér (dativ av þú ’du’). Bokstaven é har gammal 
hävd i isländskan. Den användes fram till och med 1300-talet men betecknade 
då långt e-ljud. Senare diftongerades uttalet till /je/ och ljudkombinationen 
kom därefter att återges på flera olika sätt, exempelvis ie, je, e, é eller è.

I brevmaterialet förekommer varianterna je och é, både i individuell 
och interindividuell variation (se översikt i figur 1). Guðrún och Ingibjörg 
skriver genomgående je medan Anna genom gående skriver é. Elín använder 
båda varianterna é och je i två ord(stammar) men i övriga fall skriver hon je. 
I exemplen þér–þjer och fréttir–frjetta, alltså där Elín varierar stavningen av 
samma ord eller ordstam, förekommer variationen i olika brev. Men Elín 
varierar också stavningen i samma brev, men då av olika ord. Orden þér och 
frétta förekommer båda i inledningen av ett brev, på rad 2 och 3, men i 
brevets följande text väljer Elín genomgående varianten je. I ett brev från 
Elín förekommer ytterligare en variant utöver de ovan nämnda, nämligen jé, 
alltså en sammanskrivning av de två varianterna je och é, och det verkar vara 
fråga om en korrigering (se bild 1 nedan).

När man tittar nära på ordet brjéfið i bild 1 ovan ser man att r och e är 
skrivna med ett kraftigt streck, medan j är skrivet med ett tunnare streck. 
Det är naturligtvis svårt att avgöra vilken av varianterna je och é hon skrivit 
först. Att Elín först skrivit brjéfið och sedan tillfogat apostrof ovanför e (till 
é) stöds av att strecket på j är svagare – texten där man börjar skriva är ju 
oftast kraftigare –, samt av att hon oftast skriver varianten je, vilket alltså 
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Bild 1. Ordet [kc®Û÷ med sammanskrivning av je och 
é. Borgarskjalasafn Reykjavíkur. Einkaskjalasafn  
nr. 11. Brev från Elín Matthíasdóttir Laxdal 27.5.1908. 
Foto: Susanne Haugen.

kan betyda att det är denna variant som så att säga kommer automatiskt. 
Å andra sidan kan hennes preferens för je betyda att det är den variant hon 
avser att skriva – och alltså bryr sig om att korrigera till. I Elíns brev skrivs 
också alltid kombinationen je ihop i skrivstilen, vilket också skulle tala för 
att hon först skrivit brjéfið. Att det är fråga om en korrigering, eller möjligen 
en sammanskrivning av de två varianterna, står dock klart.

Återgivningen av dativändelsen -unum
En annan stavningsvariation i breven är återgivningen av ändelsen -unum. I 
isländska markeras dativ pluralis av substantiv i bestämd form med dubbla 
ändelser genom att både substantivets stam och den tillfogade bestämda 
artikeln böjs. Substantivet och den bestämda artikeln böjs i samma 
kategorier (numerus och kasus) men enligt olika paradigm. Dativändelsen i 
pluralis för substantiv är i dagens standardisländska -um, exempelvis húsum 

Genomgående je:
Guðrún och Ingibjörg

þjer (þú ’du’, dat.) (Guðrún)

jeg (’jag’) (Guðrún)

hjer (’här’) (Guðrún)

sjerlega (’särskilt’) (Guðrún)

brjef (’brev’) (Ingibjörg)

fjekk (’fick’) (Ingibjörg)

jeta (’ta’) (Ingibjörg)

Genomgående é:
Anna

þér (þú ’du’, dat.)

ég (’jag’)

hérna (’här’)

sér (’sig’, dat.)

bréf (’brev’)

fékk (’fick’)

hélt (’trodde’)

Variation je–é:
Elín

þér–þjer (þú ’du’, dat.)

fréttir–frjetta 
(’nyheter’–’framföra  
nyheter’)

Figur 1. Översikt över exempel på återgivningen av ljudet /je/.
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’hus’, och dativändelsen av den bestämda artikeln -num. Ändelserna har 
alltså egentligen formerna -um + -num, men ur substantivets ändelse faller 
m, vilket ger resultatet -u + -num = -unum, exempelvis húsunum ’husen’. 

I materialet förekommer tre varianter av återgivningen av dativändelsen 
när substantivet står i bestämd form: -unum, -onum och -önum, både i indivi-
duell och interindividuell variation (se översikt i figur 2 nedan).

Elín, Guðrún och Anna skriver genomgående -unum medan Ingibjörg 
varierar mellan -önum (1 förekomst) och -onum men aldrig skriver -unum. 
Båda varianterna -onum och -önum ligger nära uttalet, vilket sannolikt har 
påverkat stavningen. I obestämd form uttalas ändelsen i dativ pluralis 
av substantiv i dag /um/, men när substantivet står i bestämd form får 
substantivändelsens -u- ett uttal som ligger nära svenskans /å/; ordet 
húsunom uttalas alltså ungefär /hosånum/.12 I dögönum kan stammens ö ha 
påverkat stavningen (och kanske även uttalet), och just växlingen ö–u (eller  
a–ö–u) är vanlig i alla typer av isländska ordstammar och ändelser eftersom 
u-omljudet är mycket verksamt.13 

Återgivningen av ändelsen -in(n)
Även vad gäller former som representerar grammatiska kategorier 
förekommer stavningsvariation i breven, dvs. en variation som även säger 
något om språkbrukarens uppfattning och bruk av isländskans grammatik. 

12  Stavningen -onum finns belagd i ett brev från så tidigt som 1472, men det är naturligtvis 
osäkert hur ändelsen har uttalats. Belägg för denna stavning finns även från 1600-talet 
(Þórólfsson 1987[1925]:52, 108).

13 U-omljudet är en assimilation, en form av uttalslättnad, som innebär att ett u i en 
ändelse eller ett ordslut påverkar ett föregående tryckstarkt a så att det blir ö och ett 
föregående trycksvagt a så att det blir u, t.ex. kalla–kölluðum (böjningsformer av verbet 
kalla ’kalla’) (om u-omljudet i modern isländska, se t.ex. Rögnvaldsson 1981; Kjartansson 
1984). 

Genomgående -unum: 
Elín, Guðrún och Anna

nöfnumnum ’namnen’ (Elín)

jólunum ’jularna’ (Guðrún)

augunum ’ögonen’ (Anna)

Variation -önum – -onum:
Ingibjörg

dögönum ’dagarna’

húsonum ’husen’

stelponum ’flickorna’

Figur 2. Översikt över exempel på återgivningen av ändelsen -unum.
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I bestämd artikel på substantiv, i perfekt particip av starka verb och i vissa 
pronomen, exempelvis personliga, skrivs maskulinum singularis nomina-
tiv och ackusativ i dagens standardisländska -inn, alltså med två n, medan 
femininum singularis nominativ, neutrum pluralis nominativ och neutrum 
pluralis ackusativ skrivs -in, alltså endast med ett n (se figur 3 nedan för en 
översikt). Uttalet av formerna är detsamma. 

I materialet förekommer variation i återgivningen av ändelsen -in(n) i 
bestämd artikel av substantiv (maskulinum ackusativ) och perfekt particip 
(maskulinum nominativ), både i individuell och interindividuell variation 
(se översikt i figur 4 på nästa sida). 

Anna varierar aldrig stavningen av ändelsen -in(n) och Guðrún bara ett 
fåtal gånger. Hon skriver exempelvis dagin ’dagen’ och botnin ’botten’ men 
även böggulinn ’paketet’ (mina understrykningar) i maskulinum ackusativ av 
substantivets bestämda artikel. I både Elíns och Ingibjörgs brev förekommer 
flera variationer, framförallt i perfekt particip av starka verb. Elín skriver: ”þá 
er maður nú orðin myndugur, mikið er maður orðinn gamall” (’då har man 
nu blivit myndig, oj vad man har blivit gammal’; mina understrykningar) 
i maskulinum nominativ. Precis som i exempelvis svenska används maður 
’man’ även pronominellt, och man kan här utgå ifrån att pronomenet i 
båda satserna syftar på henne själv. I dagens standardisländska kongruerar 
ett efterföljande adjektiv grammatiskt med pronomenet, dvs. att ett 
efterföljande adjektiv böjs i maskulinum även om korrelatet är feminint 
eller har feminint genus. I Elíns brev böjs de båda adjektiven myndugur och 

Nominativ

particip

substantiv

pronomen

particip

substantiv

pronomen

Maskulinum (sg)

kominn ’kommen’

dagurinn ’dagen’

minn ’minn’

kominn

daginn

minn

Femininum (sg)

komin

ferðin ’färden’

mín

Neutrum (pl.)

komin

húsin ’husen’

mín

komin

húsin

mín

Ackusativ

Figur 3. Översikt över böjningen av -in(n) i ackusativ och nominativ av perfekt particip av starka 
verb, substantiv och pronomen.
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gamall i maskulinum och kongruerar således med maður, men detta gäller 
inte participet orðin(n), även om det står intill adjektiven i båda satserna. 
I första satsen skriver Elín alltså orðin med ett n men i den andra orðinn 
med två n. Elín varierar även stavningen av denna ändelse i andra meningar. 
Hon skriver: ”vinskapurinn er nú bara orðin þetta” (’vänskapen har nu bara 
blivit så här’; mina understrykningar), där alltså det maskulina substantivet 
vinskapurinn skrivs med två n men det kongruerande participet orðin bara 
med ett. 

Även Ingibjörg varierar sin återgivning av participets böjning. Hon 
skriver: ”jeg vona að maður verði heppin” (’jag hoppas att man blir lycklig’; 
mina understrykningar), ”en pabbi þeirra oftast hálf lasin” (’men deras pap-
pa oftast halvsjuk’; mina understrykningar), där de kongruerande particip-
en heppin och lasin bara skrivs med ett n trots att de i båda fallen syftar på 
maskulina substantiv, maður resp. pabbi. Vidare skriver Ingibjörg: ”annars er 
augnlæknir oft lasinn” (’annars är ögonläkaren ofta sjuk’; mina understryk-
ningar) och ”hún var lasin” (’hon var sjuk’; mina understrykningar), alltså 
där participet lasin(n) skrivs med två n när det kongruerar med det maskuli-
na substantivet læknir men med ett n när det kongruerar med det feminina 
personliga pronomenet hún. Ingibjörg varit osäker i sitt val av ändelse eller 
på ändelsens stavning märks i ett exempel där hon mest sannolikt korrigerat 
sig själv (se bild 2 på nästa sida).

Bestämd artikel: 
maskulinum, ackusativ

dagin (’dagen’) (Guðrún)

botnin (’bottnen’) (Guðrún)

böggulinn (’paketet’) (Guðrún)

vinskapurinn (’vänskapen’) (Elín)

Perfekt particip: 
femininum, nominativ

lasin (sjuk’) (Ingibjörg)

Perfekt particip: 
maskulinum, nominativ

lasin (’sjuk’) (Ingibjörg)

lasinn (’sjuk’) (Ingibjörg)

heppin (’lycklig’) (Ingibjörg)

Figur 4. Översikt över exempel på återgivningen av ändelsen -in(n) i bestämd artikel på substantiv 
h\a�i^k_^dm�iZkmb\bi�Zo�lmZkdZ�o^k['�B�niilmªeegbg`^g�Ûggl�ªo^g�^mm�^q^fi^e�i¬�i^k_^dm�iZkmb\bi�b�
femininum nominativ, eftersom formen är densamma som även används för maskulinum nominativ.
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Ingibjörg skriver: ”en nú ertu farinn að bjarga bæði sjálfri þjer og öðrum á 
sundi” (’nu har du börjat klara både dig själv och andra i simning’), där du 
syftar på en kvinna, vilket framkommer av pronomenet sjálfri ’själv’ som 
böjs i femininum. Ingibjörg har alltså först skrivit farinn med två n men 
sedan strukit över det senare för att ge ordet feminin böjning.

Sammanfattning och framåtblick
Jag har här givit några exempel på stavningsvariation i brevmaterialet. Vari-
ationen är både individuell och interindividuell och några konventioner går 
inte att iaktta. Variationen gäller återgivningen av ljudkombinationen /je/, 
dativändelsen -unum och ändelsen -in(n) i bestämd artikel på substantiv och 
i perfekt particip av starka verb. Stavningen av ljudkombinationen /je/ är 
inte beroende av uttal eller fonetisk omgivning; det är alltså endast en fråga 
om hur man väljer att återge ett visst ljud i skrift. Guðrún och Ingibjörg 
skriver genomgående je, Anna genomgående é, medan Elín använder båda 
stavningarna, både i samma ord men olika brev och i samma brev men i 
olika ord. I ordet brjéfið korrigerar Elín sig själv eller skriver ihop de två 
varianterna.

Variationen i stavningen av dativändelsen -unum är däremot mest 
troligt orsakad av uttalet. Elín, Guðrún och Anna skriver genomgående 
-unum, medan Ingibjörg antingen skriver -önum eller -onum, alltså en mer 
talspråksnära stavning. Variationen i ändelsen -in(n) handlar inte om hur 
ett visst ljud eller en viss form ska återges, utan hanteringen är beroende av 
grammatiska kunskaper och kännedom om normer. Formerna -inn och -in 
uttalas lika men representerar olika grammatiska kategorier. Det krävs alltså 
teoretiska kunskaper om isländskans grammatik, bl.a. genus och kasus, för 
att stava ändelserna konsekvent. Anna uppvisar ingen variation för dessa 
ändelser, och Guðrún ett fåtal. Elín och Ingibjörg har båda flera variationer. 

Bild 2. Korrigering av farinn i Ingibjörgs brev. Borgarskjalasafn Reykjavíkur. Einkaskjalasafn nr. 11. 
Brev från Ingibjörg Guðbrandsdóttir 2.5.1908. Foto: Susanne Haugen.
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I artikeln har jag beskrivit en isländsk språksyn som tar sin utgångs- 
punkt i dominant skriftbruk och i en förväntan om ett enhetligt språk, 
samtidigt som det vardagliga skriftbruket står starkt, med riklig tillgång 
till handskrivna källor. Mina nedslag i det vardagliga skriftbruket un-
der 1900-talets början visar emellertid på ett språkbruk som inte alltid är 
enhetligt – med avseende på stavning –, och alltså inte alltid är anpassat till 
en standard. Stavningsvariationen i breven väcker många frågor, inte minst 
i relation till normer, konventioner och standardisering. I brevmaterialet 
finns två exempel där brevskrivarna möjligen korrigerar sig själva, vilket kan 
tyda på att de, åtminstone i någon grad, eftersträvade att följa en norm. Vilka 
skriftspråkliga normer förelåg för brevskrivarna? Förekommer mönster 
i stavningsvariationen? Har brevskrivarna skapat egna konventioner eller 
normer? Eller ansågs normer och konventioner oviktiga? Att normer och 
konventioner kan anses oviktiga – eftersom kommunikationen fungerar 
ändå – visar Anna Greggas Bäckström i sin avhandling om sms-skrivande 
hos finlandssvenska ungdomar (2011), och liknande resultat på historiska 
material visar Wim Vandenbussche (2007) och Solbritt Hellström (2008). 
Än så länge finns fler frågor än svar kring isländskt vardagligt skriftbruk i 
äldre tid. 

Förekomsten av normer och konventioner och hur normer efterlevs är 
centralt i studier av ett språks standardisering, och beskrivningarna av is-
ländskans standardisering skulle berikas om de kompletterades av studier 
av det vardagliga skriftbruket – som varit så framträdande och betydelse-
fullt på Island. Genom att även omsluta det vardagliga skriftbruket skulle 
språkvetenskapen kunna ge en bredare och mer sammansatt bild av det is-
ländska skriftspråkets varieteter, funktioner och av skriftspråkets utveck-
ling (jfr Vandenbussche & Elspaß 2007:148). 
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