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Normalisering i gammeldansk perspektiv 
(Britta Olrik Frederiksen 1. marts 2013) 
 
 
Eksempel 1 
 

GG GO 
haf n. hav 
hafn f. havn 
haghi m. haghe 
halvær adj. halv# 
hava vb. have 
hiarta n. hjarte 
holmgérthorp stedn. -thorp 
hovuth n. hoveth 
hundrath n. hundreth 
hugh m. hugh 
huldær adj. hul# 
húth f. huth 
húthstrýka vb. huthstryke 
hwá(r) pron. hva 
hwart-twiggia pron. adv. hværttvægje 
hwas(s) adj. hvas 
hǽgumi m. hægume 

 
 
Eksempel 2 
 

Af: Huskvarna-fragmentet af legenden 
om Sankta Kristina ca. 1325 (GL, s. 289-290) 

GO-normalisering (med hensyn til 
 ortografi og lydforhold), 
moderne interpunktion og 
ordadskillelse 
 

Sancta kristina hun war .i. sin bøn 
oc hun sauthæ til hugormæ. Iæk  
biuthær .i. wars hærræ nafn at hwær 
en af ithær skal bort gangæ til sin stath 
swo at .i. skulæ skathæ ængæn. Tha sa  
sancta cristina tel himælen oc sauthæ. 
O hærræ thu thær æst guth bothæ y<uær 
hy>mærikæ oc iorthrikæ. thu thær  
up waktæ lazarus af døth hør mek thin 
thiænæstæ quin<n>æ 

Sankta Kristina, hun var i sin bøn, 
ok hun saghthe til hogorme: ”Jak 
bjuther i Vars Hærre navn at hvær 
en af ither skal bort gange til sin stath 
sva at I skule skathe ængen”. Tha sa 
Sankta Kristina til himenen ok saghthe: 
O hærre, thu thær æst Guth bathe yver 
himenrike ok jortherike, thu thær 
upvakte Lazarus af døth, hør mik thin 
thjanestekone. 

 
 
 
 



Eksempel 3 
 

 Af: Ivan Løveridder efter 
K 47 ca. 1500 
(SMN) 

GO-normalisering (med hensyn til 
ortografi og lydforhold), 
 moderne interpunktion 
(og ordadskillelse?) 
 

Nydansk neutralisering 
(jf. Ruus 2001, s. 9-45) 

1 Orloff togh han och 
deden redh 

Orlov tok han ok thæthen reth Orlov tog han og deden 
red 

2 och affther a then samme 
liedh 

ok after a thæn same leth og efter å den samme led 

3 ther han hawde føre redet 
thidh 

thær han havthe fyrre rithet thiat. der han havde førre redet 
did. 

4 a jngen man tha hawde 
han lidh 

A ængen man tha havthe han lit Å ingen mand da havde 
han lid 

5 thy ath han redh deden 
ienne 

thy at han reth thæthen ene thi at han red deden ene 

6 sa ath han hawde jngen 
swenne 

sva at han havthe ængen svene. så at han havde ingen 
svende. 

7 ther han hawde ridet jen 
longh stwnd 

Thær han havthe rithet en lang stund, Der han havde redet en 
lang stund, 

8 tha hørde han j grønæn 
lwndh 

tha hørthe han i grønen lund da hørde han i grønnen 
lund 

9 møget bongh och 
ønckeligh lade 

miket bang ok ønkelik late, meget bang og ynkelig 
lade, 

10 han wiste ey hwadh thet 
hawde at sede 

han viste æj hvat thæt havthe at sæte. han vidste ej hvad det 
havde at sæde. 

11 jen leon och orm bordes 
bode 

En leon ok orm barthes bathe En leon og orm bårdes 
både 

12 oc wilde hwer thiere aned 
skade 

Ok vilde hvær there annet skathe. og vilde hver dere andet 
skade. 
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