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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í almennum málvísindum á Hugvísindasviði 
Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um beygingu á erlendum borgarheitum í íslensku. 
Þá er eingöngu átt við þau borgarheiti sem ekki eiga sér íslenskt afbrigði af nafninu, 
svo sem Kaupmannahöfn og Stokkhólmur, heldur þau borgarheiti sem tekin eru 
óbreytt (eða þar um bil) úr frummálinu, þó oft séu þau stafsett á annan hátt. Fyrst er 
fjallað almennt um beygingu nafnorða í íslensku og helstu beygingaflokkana og 
einnig er fjallað um beygingu á tökuorðum. Því næst er fjallað um leit sem var gerð 
á netinu að náttúrulegum gögnum. Leitað var að borgarheitum í öllum mögulegum 
eignarfallsmyndum og niðurstöðunum raðað í flokka. Flokkarnir reyndust vera fjórir 
talsins en þar sem sum borgarheiti geta verið í fleiri en einum flokk (þ.e. fengið 
tvenns konar eignarfall/beygingu) eru því einnig fleiri mynstur innan þessara flokka.  

Einnig var gerð könnun með skálduðum borgarheitum sem og raunverulegum 
borgarheitum. Könnunin var gerð á netinu og var hún nafnlaus. Þátttakendur voru 
212 talsins. Tilgangurinn var að kanna ákveðin atriði, sem ástæða þótti til, út frá 
niðurstöðum könnunarinnar á náttúrulegum gögnum. Könnunin leiddi í ljós að sum 
atriði væru eins og náttúrulegu gögnin gáfu til kynna en málhafar sýndu meiri 
breytileika yfirhöfuð í netkönnuninni. Með könnuninni var gerð tilraun til að svara 
ákveðnum spurningum, m.a. um tengsl beygingarendinga við ákveðna stofngerð, 
atkvæðafjölda, tíðni og fleira.  
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0.Inngangur 
Fólk hefur í mörgum tilfellum skiptar skoðanir á meðferð erlendra borgarheita í 
íslensku. Sum borgarheiti bera íslensk nöfn í íslensku. T.d er Íslendingum ekkert 
eðlilegra en að tala um dönsku borgina Kaupmannahöfn. Mörgum finnst íslenska 
orðið hins vegar ljótara en erlend útgáfa þess og kjósa því heldur að nota t.d. heitið 
Dublin en ekki Dyflinn. Þegar ekki verður hjá því komist að nota erlend heiti kemur 
í ljós að erlend orð laga sig misvel að íslensku. Þá getur oft verið sérlega erfitt að 
færa þessi orð inn í hið flókna beygingarkerfi íslenskunnar. Það sem einum er tamt 
að beygja þykir öðrum vera óbeygjanlegt. Einnig reyna sumir að komast hjá því að 
nota ákveðin heiti í eignarfalli og reyna að nota forsetningar (sem stýra falli öðru en 
eignarfalli) í stað þess þegar það er mögulegt, t.d.: byggingar borgarinnar (ef.) – 
byggingarnar í borginni (þgf.). Þó að það sé í raun ákveðinn „flótti“ frá eignarfalli er 
það líklega ekki eignarfallsflótti í hefðbundnum skilningi eins og honum er lýst m.a. 
hjá Kristínu Áslaugu Þorsteinsdóttur (Kristín Áslaug Þorsteinsdóttir 2009:7). Sumum 
finnst fallegast eða þægilegast að hafa borgarheitin eins og þau koma fyrir í 
frummálinu en aðrir reyna að beygja og íslenska sem flest heiti. Flestir reyna þó að 
fylgja eigin máltilfinningu hverju sinni. Ekki verður þó frekar rætt um það sem 
fallegt þykir eða ljótt, eða rétt eða rangt. Hér verður viðfangsefnið beygingar 
erlendra borgarheita eins og þau koma fyrir hjá málnotendum.  

Fyrsti kafli fjallar um nafnorðabeygingu í íslensku. Aðalflokkarnir eru sex en 
skiptingin ræðst af kyni orðsins og hvort beygingin sé sterk eða veik. Fjallað er um 
beygingarformdeildirnar tölu og fall en þær hafa bein áhrif á mynd nafnorða. 
Tökuorð og beyging þeirra koma einnig við sögu í fyrsta kaflanum. 

Lítið hefur verið skrifað um beygingu erlendra borgarheita og meðferð þeirra 
almennt. Árni Böðvarsson segir borgir yfirleitt vera kvenkyns og fá bæði veika og 
sterka beygingu og eftir fremsta megni eigi að laga borgarheiti að íslenskri tungu. 
(Árni Böðvarsson 1987:14)   

Annar kafli fjallar um netleit sem gerð var í þeim tilgangi að safna öllum 
mögulegum eignarfallsmyndum sem flestra borga. Niðurstöðurnar voru flokkaðar í 
fjóra flokka: 
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(1)    

1. Borgir sem eru eins í öllum föllum. 
2. Borgir sem fá –ar endingu í eignarfalli. 
3. Borgir sem fá –s endingu í eignarfalli. 
4. Borgir sem enda á –a í nefnifalli og –u í aukaföllum.  

Þar sem sum borgarheitanna geta fallið í fleiri en einn flokk var ákveðið að skipta 
þeim frekar upp í undirflokka eða mynstur eftir því í hvaða flokk eða hvaða tvo 
flokka borgarheitið getur fallið. Mynstrin reyndust vera sex. Fjallað er síðan um 
hvernig þessir flokkar/beygingarendingar eru greind eftir kyni og nánar er farið í 
saumana á hverjum flokki fyrir sig. 

Margar spurningar vöknuðu í kjölfar umræðunnar í kafla 2. M.a. voru þær um tengsl 
beygingarendinga við tíðni, atkvæðafjölda, stofngerð o.fl. Netkönnun var búin til 
með því markmiði að reyna að svara flestum þessara spurninga. Í flestum 
spurningunum voru þátttakendurnir látnir beygja skálduð borgarheiti (bullorð) í 
eignarfalli eða aukafalli. Einnig mátti finna spurningar með raunverulegum borgum. 
Niðurstöður netkönnunarinnar voru síðan bornar saman við niðurstöður leitar að 
náttúrulegum gögnum. 
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1. Nafnorðabeyging 

1.1. Flokkun nafnorða 

Nafnorðabeyging í íslensku skiptist í sex aðalflokka. Flokkunin fer eftir kyni orðsins 
og hvort beygingin sé sterk eða veik. Nafnorð í íslensku geta verið í karlkyni, 
kvenkyni eða hvorugkyni. Sterk beyging er þegar nafnorð endar á samhljóði í 
eignarfalli eintölu en veik beyging þegar eignarfall eintölu endar á sérhljóði. Dæmi:  

(2) 

 EINTALA kk. kvk. hvk. kk. kvk. hvk. 
    nefnifall hest-ur rós hús fán-i vís-a aug-a 
 þolfall hest rós hús fán-a vís-u aug-a 
 þágufall hest-i rós hús-i fán-a vís-u aug-a 
 eignarfall hest-s rós-ar hús-s fán-a vís-u aug-a 
 
 FLEIRTALA       
   nefnifall hest-ar rós-ir hús fán-ar vís-ur aug-u 
 þolfall hest-a rós-ir hús fán-a vís-ur aug-u 
 þágufall hest-um rós-um hús-um fán-um vís-um aug-um 
 eignarfall hest-a rós-a hús-a fán-a vís-na aug-na 
 

Nafnorð beygjast í raun ekki eftir kyni heldur er kyn óumbreytanlegur þáttur þeirra. 
Þótt kyn nafnorðs sé ekki beint beyging er það mikilvægur hluti af beygingakerfi 
nafnorða í íslensku. Hins vegar eru tala og fall beygingarformdeildir og hafa bein 
áhrif á mynd nafnorða (Ásta Svavarsdóttir 1993:50). Tala hefur undirflokkana 
eintölu og fleirtölu. Fall hefur undirflokkana nefnifall, þolfall, þágufall og eignarfall. 
Tala og fall valda því að nafnorð getur komið fyrir í átta mismunandi myndum, 
fjórum fallmyndum í hvorri tölu. Þó verður ávallt samfall á milli beygingarmynda 
(sjá dæmi (2)) og þær eru því færri en átta (Ásta Svavarsdóttir 1993:78).  

Nafnorðabeyging í íslensku felst oftar en ekki í því að stofn fær beygingarendingu 
aftan við sig. Ýmsar hljóðbreytingar geta orðið á stofni þegar beygingarendingum er 
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bætt við. Þar ber helst að nefna u-hljóðvarp. U-hljóðvarp verður þegar stofnsérhljóð 
er a en það breytist í ö þegar u er næsta sérhljóð á eftir (a>ö/u).  Dæmi:  

(3) 

 EINTALA FLEIRTALA 
nefnifall tal-a töl-ur 
þolfall töl-u töl-ur 
þágufall töl-u töl-um 
eignarfall töl-u tal-na 

 

Nafnorðabeyging skiptist sem fyrr segir í sex aðalflokka. Þessum aðalflokkum er 
einnig skipt í undirflokka eftir þeim einkennum sem fram koma í beygingunni. 
Nafnorðum er venjulega skipt í beygingarflokka eftir kenniföllum. Kenniföllin eru 
nefnifall eintölu, eignarfall eintölu og nefnifall fleirtölu. Ef þessi föll eru þekkt eru 
hin föllin oft fyrirsegjanleg en það á þó ekki alltaf við um þágufall eintölu 
karlkynsorða. Hér verður eingöngu fjallað stuttlega um hvern aðalflokk. 

1.2. Sterk karlkynsbeyging  

Helstu beygingarmynstur sterkra karlkynsorða eru sjö: 

(4) 

  þgf.et. ef.et. nf.flt. dæmi 
 a. -i  -s -ar hesti – hests – hestar 
 b. -Ø -s -ar bjór – bjórs – bjórar 
 c. -i  -s -ir gesti – gests – gestir 
 d. -Ø -s -ir dal – dals – dalir 
 e. -i  -ar -ar höfundi – höfundar – höfundar 
 f. -i  -ar -ir vini – vinar – vinir 
 g. -Ø -ar -ir lit – litar – litir 
   

Algengasta mynstrið er (4a), þ.e. orð sem beygjast eins og hestur. Sú beyging er því 
regluleg. Í orðum sem beygjast eins og gestur (4c) er nefnifall fleirtölu (-ir) 



5 

 

óreglulegt. Það sést glöggt í máli barna á máltökuskeiði en þeim hættir til að alhæfa 
beygingarendingar (4a) og segja því oft t.d. *grísar en ekki grísir. Í eignarfalli 
eintölu er endingin –s regluleg en endingin –ar óregluleg. Málnotendur eiga til að 
setja –s endinguna í stað –ar endingarinnar og fá þá eignarfallið höfunds, vins og lits 
í stað höfundar, vinar og litar. Í sumum sterkum karlkynsorðum er erfitt að segja til 
um hvort þágufall eintölu fái –i endingu eða ekki. 

1.3. Sterk kvenkynsbeyging  

Helstu beygingarmynstur sterkra kvenkynsorða eru sex: 

(5) 

  ef.et. nf.flt. dæmi 
 a. -ar -ir tíðar – tíðir  
 b. -ar -ar nálar – nálar  
 c. -ar -ur bókar – bækur  
 d. -ur -ur víkur – víkur  
 e. -Ø -ar lygi – lygar  
 f. -Ø -ir keppni – keppnir  
 

Reglulegasta ending eignarfalls eintölu er –ar (5abc) en –ur (5d) og –Ø (5ef) eru 
sjaldgæfari. Lygi og keppni fá núllendingu vegna þess að –i er hluti af stofninum en 
ekki beygingarending. Reglulegasta ending nefnifalls fleirtölu er –ir en –ur og –ar 
endingarnar eru sjaldgæfari. Samkvæmt þessu er orð eins og tíð reglulegt þar sem 
það fær –ar endingu í eignarfalli eintölu og –ir endingu í nefnifalli fleirtölu.  

1.4. Sterk hvorugkynsbeyging  

Helstu beygingarmynstur sterkra hvorugkynsorða eru fjögur:  
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(6) 

 et. nf. brauð-Ø  kvæði-Ø  tré-Ø hérað-Ø 
  þf. brauð-Ø  kvæði-Ø  tré-Ø hérað-Ø 
  þgf. brauð-i  kvæði-Ø  tré-Ø hérað-i 
  ef. brauð-s  kvæði-s  tré-s hérað-s 
       
   flt. nf. brauð-Ø  kvæði-Ø  tré-Ø héruð-Ø 
  þf. brauð-Ø  kvæði-Ø  tré-Ø héruð-Ø 
  þgf. brauð-um  kvæð-um  trjá-m héruð-um 
  ef. brauð-a  kvæð-a  trjá-a hérað-a 
 

Sterk hvorugkynsbeyging er talsvert reglulegri og einfaldari en karl- og 
kvenkynsbeygingin. Nefnifall og þolfall í sömu tölu er alltaf eins, þetta gildir einnig 
um veika hvorugkynsbeygingu.  

1.5. Veik beyging 

Flest veik karlkynsorð beygjast eins og tími og fá –ar endingu í nefnifalli fleirtölu. 
Þau orð sem hafa viðskeytið –andi fá –ur í nefnifalli og þolfalli fleirtölu og sum 
þjóðaheiti fá –ir í nefnifalli fleirtölu:  

(7) 

 et. nf. tím-i nemand-i Dan-i 
  þf. tím-a nemand-a Dan-a 
  þgf. tím-a nemand-a Dan-a 
  ef. sím-a nemand-a Dan-a 
      
   flt. nf. tím-ar nemend-ur Dan-ir 
  þf. tím-a nemend-ur Dan-i 
  þgf. tím-um nemend-um Dön-um 
  ef. tím-a nemend-a Dan-a 
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Veik kvenkynsorð fá alltaf annað hvort –na eða –a endingu í eignarfalli fleirtölu. Í 
veikum kvenkynsorðum er helsta vandamálið eignarfall fleirtölu sem endar ýmist á  
–na eða –a en það síðarnefnda er líklega algengara: 

(8) 

 

 
Mjög fá orð teljast til veikra hvorugkynsorða en það eru eingöngu nokkur 
líffæraheiti og tökuorð. Líffæraheitin fá –na í eignarfalli fleirtölu en tökuorðin fá 
bara –a: 

(9) 

 et. nf. aug-a þem-a 
  þf. aug-a þem-a 
  þgf. aug-a þem-a 
  ef. aug-a þem-a 
     
   flt. nf. aug-u þem-u 
  þf. aug-u þem-u 
  þgf. aug-um þem-um 
  ef. aug-na þem-a 

1.6. Tíðni og stærð beygingarflokka 

Þegar tíðni ákveðins beygingarmynsturs er ákveðið þarf helst að taka tillit til tveggja 
þátta, a) hvort tiltekið beygingarmynstur komi fram í mörgum eða fáum orðum 

 et. nf. sag-a lilj-a 
  þf. sög-u lilj-u 
  þgf. sög-u lilj-u 
  ef. sög-u lilj-u 
     
   flt. nf. sög-ur lilj-ur 
  þf. sög-ur lilj-ur 
  þgf. sög-um lilj-um 
  ef. sag-na lilj-a 
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(stærð flokks) og b) hversu algeng orðin eru. Tíðni beygingarmynsturs og stærð 
flokks fer oftast saman en þó ekki alltaf. Lítill beygingaflokkur sem inniheldur mjög 
algeng orð getur haft hærri tíðni en stór flokkur með óalgengari orðum. Margar 
beygingarendingar og önnur beygingareinkenni má finna í tveimur eða fleiri 
flokkum og nokkurn veginn má áætla að þau séu algengari en einkenni sem einungis 
finnast í einum flokki  (Ásta Svavarsdóttir 1993:86).  

1.7. Tökuorð  

Til tökuorða teljast þau orð sem tekin hafa verið inn í íslensku úr öðru máli en hafa 
aðlagast hljóð- og beygingarkerfinu, svo sem sjoppa, gardína og plast. Hér skiptir 
máli a) hvað ræður beygingu nýrra orða í málinu eins og t.d. stofngerð og b) hvaða 
beygingaflokkar eru opnir og lokaðir. Stærstur hluti tökuorða aðlagast íslensku vel. Í 
því felst að orðið fær íslenska beygingu og stafsetningu. Flest orðin falla fullkomlega 
að íslenska beygingarkerfinu en sum orð gera það ekki. Sum orð eru einfaldlega með 
útlenda stafsetningu, framburð eða byggingu sem verður ekki löguð að íslensku. Það 
sem ræður beygingu tökuorða er það málfræðilega kyn sem orðið hlýtur. Samkvæmt 
könnun Eyvindar Eiríkssonar (1975) og könnun Ástu Svavarsdóttur og Guðrúnar 
Kvaran (2002) (Guðrún Kvaran 2005:344-5) eru langflest tökuorð og nýyrði 
nafnorð, næst stærsti flokkurinn er sagnorð en lýsingarorð eru fæst. Þessar kannanir 
fá mjög svipaðar niðurstöður en í þeim kemur fram að nafnorð sem sýna ótvírætt 
kyn eru flest hvorugkyns orð, karlkynsorð eru einnig mjög mörg en kvenkynsorð eru 
töluvert sjaldgæf. Beygingarflokkar nafnorða taka misvel við nýjum orðum.  

Flest karlkyns tökunafnorð fá sterka beygingu og flest þeirra fá endinguna –ar í 
fleirtölu. Bar og sleikur eru einu orðin sem fá –ir endingu í fleirtölu. Íslensk tunga II 
(Guðrún Kvaran 2005:345) segir helstu formleg einkenni sterkrar karlkynsbeygingar 
vera níu, þ.e. orð sem enda á -akk (maníakk), -er (lúser), -ikk (bítnikk), -or 
(mónitor), -all (metall), -ill (bítill), -nn (míkrófónn), -r (gír, bar) og –s (djús). Veika 
beygingu fá hins vegar aðeins orð með viðskeytunum -ari (hamborgari) og –ismi 
(lobbíismi).  

Hlutfall sterkt og veikt beygðra orða er nokkuð jafnt hjá kvenkynsorðunum. Orð sem 
enda á –ing (blammering) beygjast eins og bygging. Orð sem enda á –ík (músík) eða 
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–tík (pólitík) beygjast eins og vík. Ásta Svavarsdóttir (1993:131) nefnir auk þess 
þessi orð sem beygingaflokka: rest, törn, ampúla og hendi. Íslensk tunga II nefnir 
sem veika beygingu orð sem beygjast veikt eins og kamera og disketta en sem sterka 
beygingu eru dæmin eróbik, fíling og sessjón.  

Karlkyns og kvenkyns tökuorð fá sem sagt bæði sterka og veika beygingu en hins 
vegar fá hvorugkynsorðin flest sterka beygingu en það rímar vel við íslensku þar 
sem mjög fá orð fá veika hvorugkynsbeygingu. Dæmi um sterkt beygt 
hvorugkynstökuorð er rokk og veikt þema.  

Málhafar eru hins vegar ekki sammála um kyn sumra erlendra orða og einna 
algengust þessara orða eru t.d. djús –kk./hvk., jógúrt –kvk./hvk., og saft –kvk./hvk.  

1.8. Lýsingarorð 

Lýsingarorðin eru athyglisverð að því leyti að flest yngri tökuorð eru notuð óbeygð, 
t.d. næs og kúl. Dæmi:  

(10)  

Ég á næs kjól(kk.)/vesti(hvk.)/kápu(kvk.).  

Flest eldri tökuorð sem beygjast eru komin úr dönsku en ekki ensku eins og kúl og 
næs. Dæmi: 

(11) 

penn (kk.), pen (kvk.), pent (hvk.).  

Mögulegt er að það taki tíma fyrir orð að aðlagast beygingarkerfinu og í framtíðinni 
verði mögulegt að beygja flest erlend lýsingarorð. Sumir málhafar geta t.d. beygt 
orðið smart: smartur(kk.), smört(kvk.), smart(hvk.). 

1.9. Endingin –s.  

Endingin –s sker sig úr ef litið er á endingarnar. Í íslensku, sem og í ensku og fleiri 
germönskum málum getur –s eingöngu táknað eignarfall eintölu. Hinar endingarnar, 
-ar og –u hafa fleiri málfræðihlutverk í íslensku en –ar er t.d. fleirtala (hund-ar) og   
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–u er einnig þolfall og þágufall (í veikum kvenkynsorðum). Því er –s eina endingin 
sem heita má eignarfallsending. 

Erlend ættarnöfn í íslensku eru ágætt dæmi um –s sem kynlaust eignarfallsmerki. 
Sumir líta svo á að sum erlend ættarnöfn sem lúta ákveðnum reglum um stofngerð 
o.fl. fái –s í eignarfalli ef sá sem ættarnafnið ber er karlmaður, annars sé nafnið 
endingarlaust (Ingólfur Pálmason 1987:16). Gott dæmi um þetta er Clinton. Sé talað 
um Bill Clinton í eignarfalli er það Clintons en ef talað er um Hillary Clinton þá er 
Clinton endingarlaust. Samkvæmt þessum dæmum á þessi kenning ekki við rök að 
styðjast: 

(12) 

(a) Áhrifamikill evangelískur predikari lýsti því yfir í gær að fólkið í sínu kjördæmi 
myndi leggja harðar að sér við að koma í veg fyrir mögulegt forsetakjör 
demókratans Hillary Clintons en þótt Lúsifer sjálfur færi í framboð (Vísir.is 2006).  

(b) Barack Obama hefur saxað nokkuð á forskot Hillary Clintons í baráttunni um 
útnefningu sem forsetaframbjóðandi Demókrataflokksins í Bandaríkjunum, og Rudy 
Giuliani hefur aukið forskot sitt hjá Repúblíkanaflokknum, samkvæmt 
skoðanakönnun sem birt var í dag (Mbl.is 2007).     

 

Til að kanna þetta nánar voru tvær spurningar um Clinton hafðar með í netkönnun 
(sem rætt er um nánar í kafla 3.) Eins og sést fékk Clinton endinguna –s í eignarfalli 
hjá 83% þátttakenda þegar karlmaður átti í hlut en nafnið var endingarlaust í 17% 
tilfella.  

(13) 

Bill Clinton er fyrrverandi forseti Bandaríkjanna. Síðustu embættisár _______ einkenndust af hneykslismálum. 
 

 

Clinton 
 

36 17% 

Clintons 
 

175 83% 

Clintonar 
 

0 0% 

Other 
 

1 0% 

 

http://www.visir.is/
http://www.mbl.is/
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Þegar sá sem nafnið bar var kona voru þó fleiri sem höfðu nafnið endingarlaust í 
eignarfalli, eða 53% þátttakenda en 44% sögðu eignarfallið vera Clintons. 

(14) 

Hillary Clinton var fyrsta forsetafrúin sem hafði framhaldsmenntun úr háskóla. Forsetaframboð 
 _______ vakti mikla athygli en kona hefur aldrei gegnt þessu embætti í Bandaríkjunum. 
 

 

Clinton 
 

112 53% 

Clintons 
 

93 44% 

Clintonar 
 

6 3% 

Other 
 

1 0% 

 

 

Þó Bill og Hillary Clinton séu raunverulega af sitt hvoru kyninu þá er nafnið Clinton 
málfræðilega kynlaust í íslensku. Samkvæmt þessum tveimur dæmum úr könnuninni 
getur –s staðið með ættarnöfnum óháð kyni þó svo að fleiri vilji nota –s ef sá sem 
nafnið ber er karlmaður. Því er mögulegt að líta á –s endingu sem hlutlaust 
eignarfallsmerki óháð kynjum. Annað dæmi um þetta er þegar eignarfall er sett á orð 
sem annars fengi ekki eignarfall, þ.e. orð sem eru ekki nafnorð. Sem dæmi má nefna 
er eignarfallsendingin –s sett á nafn tímaritsins „Séð og heyrt“ og bætist hún 
eingöngu aftan við heyrt sem er sagnorð. Mörg dæmi finnast um þetta á netinu: 

(15) 

„Ekki það að mér finnist innihald séð og heyrts vera viðbjóður, alls 
ekki“. (Málefnin.com 2003) 

Hér er –s endingin valin fremur en aðrar endingar. Þó vissulega þyki mörgum 
ofannefnt dæmi ótækt þá dytti málhöfum enn síður í hug að setja aðra 
eignarfallsendingu aftan við „Séð og heyrt“, t.d. –ar: Dæmi: Innihald *Séð og 
heyrtar. Þetta bendir einnig til þess að –s sé hlutlausari en aðrar endingar.  
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2. Erlend borgarheiti í íslensku 

2.1. Almennt um borgarheiti í íslensku 

Farið er með erlend borgarnöfn í íslensku á mismunandi hátt. Í Íslensku málfari segir 
að heiti ríkja, landa, heimshluta og höfuðborga eigi að laga að íslenskri tungu (Árni 
Böðvarsson 1992:314). Raunin er sú að borgarheiti eru misjöfn og ekki hægt að setja 
þau öll undir sama hatt. Sumar erlendar borgir bera íslensk nöfn, t.d. 
Kaupmannahöfn, Lundúnir, Kænugarður o.fl., önnur borgarheiti eru höfð eins á 
íslensku og á frummálinu, svo sem Glasgow, Buenos Aires, Alicante og sum 
borgarheiti eru erlend en hafa fengið íslenska stafsetningu, t.d. Vín, Kaíró, Aþena. 
Þau nöfn sem eiga sér íslenska útgáfu beygjast samkvæmt íslenskum 
beygingarreglum. Hér verða eingöngu til umfjöllunar þau borgarheiti sem erlend eru. 
Borgarheitin sem hér er fjallað um eru flest höfuðborgir þjóðríkja heimsins en einnig 
má finna aðrar borgir sem eru Íslendingum vel kunnar af ýmsum ástæðum.  

2.2. Setningafræðileg einkenni borgarheita 

Allar borgir eru kvenkyns í setningafræðilegu samhengi. Það felur í sér að óháð því 
hvernig beygingarlegt kyn borga er túlkað er alltaf talað um borgir í kvenkyni. Orðið 
borg er kvenkyns og er orðið eiginlega undanskilið eða ósýnilegt í setningunni. 
Dæmi: Washington er falleg(kvk.)/*fallegt(hvk.)/*fallegur(kk.). Merkingin er í raun 
Washington(-borg) er falleg eða Washington er falleg (borg). 

2.3.Beyging erlendra borgarheita – rannsókn á náttúrulegum gögnum 

Eftirfarandi eru niðurstöður úr leit eftir náttúrulegum gögnum á netinu. Allar 
mögulegar eignarfallsmyndir hverrar borgar fyrir sig voru slegnar inn í Google og 
leitarniðurstöður þrengdar svo einungis íslenskar niðurstöður fengjust. Sem dæmi má 
nefna borgina Istanbúl en hún var slegin inn á þessa vegu: „til Istanbúl“,  
„Istanbúls“ og „Istanbúlar“. Ekki voru þær niðurstöður teknar með sem sýndu 
einungis örfá dæmi en það er varla marktækt. Hér verður ekki fjallað um allar 
borgirnar sem rannsakaðar voru en niðurstöðurnar í heild sinni má finna í viðauka 1 
og 2. Samkvæmt þessum gögnum er hægt að fara með erlend borgaheiti sem ekki 
eru íslensk (t.d. Kaupmannahöfn) á ferna vegu á íslensku. Í einföldu máli getur 

http://www.google.is/
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borgarheitið verið a) eins í öllum föllum, b) fengið –ar endingu í eignarfalli, c) 
fengið –s endingu í eignarfalli eða d) fengið –a endingu í nefnifalli og –u endingu í 
aukaföllum. Sumar borgir geta verið í tveimur flokkum. Flokkarnir eru nefndir eftir 
eignarfallsendingu flokksins. 

(16) 

 Flokkur -Ø: Flokkur -ar: Flokkur -s: Flokkur -u: 
nefnifall -Ø -Ø -Ø -a 
þolfall -Ø -Ø -Ø -u 
þágufall -Ø -Ø -Ø -u 
eignarfall -Ø -ar -s -u 
 Glasgow Vín Bagdad Moskv-a 

 

Borgir í flokki -Ø: 
Glasgow, Las Palmas, Alicante, Amsterdam, Tírana, Lúanda, Buenos Aires, Bakú, 
Nassau, Sarajevo, Santiago, Tallinn, Manila, San Salvador, Minsk, Nuuk, Kingston, 
Ottawa, Nairobi, Peking, Bogota, Zagreb, Havana, Riga, Tripoli, Skopje, Pjongjang, 
Islamabad, Lima, Lissabon, Bukarest, Dubai, Belgrad, Bratislava, Ljubljana, Seúl, 
Bern, Damaskus, Prag, Ankarra, Bankok, Montevideo. 

Flokkur -Ø er langstærstur og mun stærri en hér er gefið til kynna (sjá viðauka 1). 

Borgir í flokki -ar: 
Hamborg, París, Vín 

Borgir í flokki -s: 
Bagdad, Kaíró, Istanbúl, Manchester, Alsír, Washington, Teheran. 

Borgir í flokki -u: 
Aþena, Moskva. 
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Ef borg getur verið í tveimur flokkum þá er annar þeirra flokkur -Ø. Sbr: Flokkur -Ø 
+ Flokkur -ar, -s eða -u.  

Flokkur -Ø eða -ar: 
Dublin, Frankfurt, Genf, Osló, Berlín, Róm, Vilníus, Madríd.  

Flokkur -Ø eða -u: 
Barcelona, Sofia. 

Allar borgir í flokki -s geta einnig verið í flokki -Ø. Borgir geta því verið í flokki a) 
-Ø, b) -ar, c) -Ø+-ar, d) -Ø+-s, e) -u, f) -Ø+-u. Mynstrin eru því sex.  

(17) 

 Mynstur  
-Ø 

Mynstur  
-ar 

Mynstur  
-Ø/-ar 

Mynstur  
-Ø/-s 

Mynstur  
-u 

Mynstur  
-Ø/-u 

nefnifall -Ø -Ø -Ø -Ø -a -Ø/-a 

þolfall -Ø -Ø -Ø -Ø -u -Ø/-u 

þágufall -Ø -Ø -Ø -Ø -u -Ø/-u 

eignarfall -Ø -ar -Ø/-ar -Ø/-s -u -Ø/-u 

dæmi: Glasgow Vín Berlín Bagdad Moskv-a Barcelona 

 

Mynstur -Ø inniheldur borgir sem ekki fá neina beygingarendingu í neinu falli og 
eru því eins í öllum föllum. Mögulega er hægt að líta á það á a.m.k. þrennan hátt. 
Mynstur -Ø gæti verið veikt hvorugkyn, veikt kvenkyn eða þá að hægt er að líta á 
þessi borgaheiti sem óbeygjanleg eða sem orð sem aðlagast illa að íslensku. Dæmi 
um veikt hvorugkynsorð sem er eins í öllum föllum er nýra. Dæmi um veik 
kvenkynsorð sem eru eins í öllum föllum eru orð eins og keppni og hæfni. Rök fyrir 
því að líta frekar á orðin í mynstri -Ø sem óaðlöguð orð eru að þrátt fyrir að borgir 
séu setningafræðilega kvenkyns er ekkert sem bendir til þess að orðin séu líklegri til 
þess að vera veikt kvenkyn eða veikt hvorugkyn beygingafræðilega séð. Þau 
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borgarheiti sem eru með –i í bakstöðu eru ekki eins og t.d. hæfni því –i í bakstöðu 
borgarheita er ávallt borið fram sem í [i], t.d. Tripoli. Út frá sjónarhorni íslenskunnar 
eru borgarheitin bara eitt morfem sem tekur engum beygingarendingum. Þar sem 
þessi flokkur virðist eiga það eitt sameiginlegt með orðum eins og nýra og 
keppni/hæfni að vera eins í öllum föllum borgarheitin flokkuð hér sem erlend orð 
sem ekki er hægt að laga að íslensku beygingakerfi.  

Mynstur -ar beygist eins og sterkt kvenkyn. Sterkt kvenkyn er endingalaust í nf., þf. 
og þgf. en fær –ar endingu í ef. Sterkt karlkyn getur einnig fengið –ar endingu í ef. 
et. Ástæðan fyrir því að þetta er flokkað sem sterkt kvenkyn en ekki sem sterkt 
karlkyn er sú að karlkynið er ekki endingalaust í nf., þf. og þgf. eins og sterka 
kvenkynið. Ef þetta er sett upp í töflu sést greininlega að mynstur -ar er sterkt 
kvenkyn en ekki sterkt karlkyn. 

(18) 

 Borg Sterkt kvenkynsorð Sterkt karlkynsorð 

nefnifall Vín-Ø bók-Ø höfund-ur 
þolfall Vín-Ø bók-Ø höfund-Ø 
þágufall Vín-Ø bók-Ø höfund-i 
eignarfall Vín-ar bók-ar höfund-ar 

 

Tvenns konar beyging fær –s í eignarfalli eins og mynstur -s. Það er sterkt karlkyn 
og sterkt hvorugkyn. Sterkt karlkyn getur rétt eins og orðin í mynstri -s verið  
endingalaust í nf., þf. og þgf. en fær –s endingu í eignarfalli. Sterkt hvorugkyn fær 
hins vegar –i endingu í þgf. Beygingin bendir því til þess að mynstur -s sé frekar 
sterkt karlkyn. Dæmi: 
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(19) 

 Borg Sterkt karlkynsorð Sterkt hvorugkynsorð 

nefnifall Bagdad-Ø bjór-Ø borð-Ø 
þolfall Bagdad-Ø bjór-Ø borð-Ø 
þágufall Bagdad-Ø bjór-Ø borð-i 
eignarfall Bagdad-s bjór-s borð-s 

 

Þó svo að mynstur -s hafi samskonar beygingu eins og t.d. bjór er ekki víst að þessi 
flokkur heyri undir karlkynsbeygingu. Mögulegt er að líta svo á að –s sé kynlaus 
eignarfallsending, svipuð þeirri sem finnst í t.d. ensku. Samkvæmt umræðunni í 1.9. 
hér að framan er hægt að hugsa sér að mynstur -s sé kvenkyns eða öllu heldur 
kynlaust eins og mynstur –Ø. Það er ekkert borgarheiti sem fær alltaf –s endingu í 
ef. í máli allra. Mynstur -s er því ólíkt hinum mynstrunum þar sem öll borgarheiti 
sem geta fengið –s endingu geta einnig verið í mynstri -Ø. Mynstur  -Ø og mynstur  
-s hljóta því að eiga eitthvað sameiginlegt.  

Einungis ein greining á borgarheitum í mynstri -u er möguleg. Mynstur -u inniheldur 
eingöngu borgirnar Aþenu og Moskvu sem beygjast í veiku kvenkyni eins og t.d. 
orðið lilja. Nefnifall beggja borga er tekið beint úr frummálunum grísku og 
rússnesku, borgarheitin hafa –a í frummálunum. Hins vegar er –a endingin alhæfð 
sem beygingarending, líkt og í orðinu lilja og –a verður –u í aukaföllunum.  

Niðurstaðan er mögulega sú að öll borgarheiti séu annað hvort kvenkyns líkt og 
mynstur -ar og mynstur -u eða „kynlaus“ eins og mynstur -Ø og mynstur -s. 
Borgarheiti geta því hvorki verið karlkyns né hvorugkyns.  
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3. Rannsókn 

Í þessum kafla verður fjallað um netkönnun sem gerð var í þeim tilgangi að kanna 
ýmis atriði og spurningar sem vakna í kjölfar flokkunar á náttúrulegum gögnum sem 
fjallað var um í kafla 2. Tafla (16) er birt aftur til upprifjunar: 

(20) 

 Mynstur  
-Ø 

Mynstur  
-ar 

Mynstur  
-Ø/-ar 

Mynstur  
-Ø/-s 

Mynstur  
-u 

Mynstur  
-Ø/-u 

nefnifall -Ø -Ø -Ø -Ø -a -Ø/-a 

þolfall -Ø -Ø -Ø -Ø -u -Ø/-u 

þágufall -Ø -Ø -Ø -Ø -u -Ø/-u 

eignarfall -Ø -ar -Ø/-ar -Ø/-s -u -Ø/-u 

dæmi: Glasgow Vín Berlín Bagdad Moskv-a Barcelona 

3.1. Tilgátur og rannsóknarspurningar 

Með því að bera saman borgirnar (sjá kafla 2) innan hvers flokks fyrir sig og síðan 
flokkana sjálfa koma í ljós ýmsir þættir sem borgirnar eiga sameiginlegt (og ekki). 
Þar á meðal eru nokkur atriði sem vert er að nefna. Flestar borgirnar sem eru 
„útlenskar“ í útliti (þ.e. stafsetningu) eru í mynstri -Ø. Dæmi: Nuuk, Zagreb, Buenos 
Aires. Mögulega er auðveldara að beygja það sem er íslenskulegra í útliti. Dæmi: 
?Hamborg, ?Aþena.  

Erlendar borgir eru allar einungis eitt morfem (í íslensku). Því er einnig hægt að 
reikna með því að því lengra sem borgarheiti er, því útlenskara virkar það. Á 
íslensku eru öll orð af erlendum uppruna sem eru lengri en tvö atkvæði, einungis eitt 
morfem, dæmi: rabbabbar-i. Mögulega er því auðveldara að setja íslenskar 
beygingarendingar aftan við  styttri orð. Málhafar vilja þá líklega ekki íslenska orðin 
um of, t.d. virðist fólk forðast að kalla fram u-hljóðvarp við beygingu, dæmi: nf.: 
Luanda > ef.: Luanda, ekki *Luöndu. Síðan virðast borgir með ákveðnum 
samhljóðaklösum í bakstöðu ekki geta verið í ákveðnum flokki, Minsk og Bukarest 
virðast t.d. ekki geta fengið –s endingu. Auk þess virðast flest sérhljóð í bakstöðu 
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borgarheitanna ekki geta fengið íslenskar beygingarendingar. Borgarheitin virðast 
því ekki fá neinar óvæntar endingar sem ekki samræmast íslensku beygingakerfi. 
Rannsóknarspurningarnar sem hafðar voru að leiðarljósi í netkönnuninni voru m.a. 
unnar út frá ofangreindum athugunum og eru settar fram hér en hver liður er 
útskýrður frekar að neðan: 

(21) 

a. Eru mynstur -ar og mynstur -u lokaðir flokkar? 
b. Tengist tíðni borgunum í mynstri -ar/mynstri –Ø/-ar og mynstri -u/mynstri 
–Ø/-u? 
c. Forðast málnotendur að íslenska orðin um of, þ.e. beygja borgir með u-
hljóðvarpi í veiku kvenkyni? 
d. Getur borgarheiti fengið beygingarendingu sem ekki fellur að íslensku 
beygingarkerfi? (T.d. gæti borg sem endar á –a fengið –s eða –(a)r endingu í 
eignarfalli?) 
e. Er mynstur -Ø eini flokkurinn sem tekur við borgarheitum sem enda á 
sérhljóðum (öðrum en –a og –ó)? 
f. Geta borgarheiti sem enda á s+C (samhljóð) (dæmi: Minsk) ekki verið í 
mynstri -s? 
g. Geta löng borgarheiti (lengri en tvö atkvæði) ekki verið í fengið –ar 
endingu? 
 

Spurning 21a gæti leitt í ljós hvort þessir flokkar séu lokaðir eða ekki. Vert er að 
taka fram að sennilega er hugtakið „lokað“ ekki hentugasta hugtakið. Í raun má 
segja að allir flokkarnir (mynstrin) séu opnir en kannski misfrjósamir fremur en 
lokaðir. Borgarheiti virðast ekki detta strax inn í þessa flokka, heldur gerist það með 
tímanum. Til einföldunar verður þó hugtakið „lokað“ notað áfram í þessu samhengi. 
Þessir flokkar innihalda einungis örfáar borgir. Mynstur -u samanstendur eingöngu 
af Aþenu og Moskvu en þessar borgir beygjast í veiku kvenkyni í máli svo að segja 
allra því undantekningar sem finnast á netinu má telja á fingrum annarrar handar. 
Mynstur -ar samanstendur af Hamborg, Vín og París. Undantekningarnar eru talsvert 
fleiri en í mynstri -u en í máli langflestra eru þessar borgir með –ar endingu í 
eignarfalli. Þessar borgir í mynstrum -ar og -u eru allt borgir sem eru Íslendingum 
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vel kunnugar enda allt borgir í Evrópu, mikilvægir höfuðstaðir og/eða vinsælir 
ferðamannastaðir. Því er möguleiki á að tíðni hafi áhrif á endingu borga, að þessar 
borgir séu það tíðræddar að hefð hafi skapast fyrir því í máli nánast allra að hafa –ar 
endingu í eignarfalli í mynstri -ar og veika kvenkynsbeygingu í aukaföllum í mynstri 
-u. Ef þetta á við rök að styðjast væri hægt að spyrja á móti hvort borgir sem sjaldan 
eru í umræðunni hérlendis séu þá frekar eins í öllum föllum eða fái –s endingu í 
eignarfalli, t.d. Peking, Nuuk, Havana, Alsír og Teheran. Borgirnar í mynstri -s og 
mynstri –Ø/4 hafa margar lægri tíðni yfir höfuð en borgirnar í mynstri -ar og mynstri 
-u en sumar þeirra hafa háa tíðni, t.d. Osló og Barcelona. Tengsl tíðni við borgirnar í 
mynstrum -ar og -u verður ekki staðfest með netkönnun en leitað verður svara við 
tengslum tíðni og borganna í mynstri -s og mynstri –Ø/-u.  

Spurning 21c gefur í skyn að fólk eigi auðveldara með að beygja borgarheiti í veiku 
kvenkyni ef ekki kemur fyrir hljóðvarp. Ef hljóðvarp verður við beygingu er borgin 
frekar höfð eins í öllum föllum (mynstur -Ø) t.d. Bratislava, Tírana og Lúanda (í 
aukaföllum: Bratislövu, Tírönu, Lúöndu). Mynstur -Ø er flokkur sem inniheldur líka 
borgarheiti sem enda á –a og mögulegt væri að beygja eins og t.d. Lima, Riga og 
Manila sem fengju ekki hljóðvarp við beygingu. Ástæðan fyrir því að þessar borgir 
eru ekki beygðar í veiku kvenkyni gæti tengst tíðni eins og áður hefur komið fram. 
Það þarf þó ekki að vera vegna þess að borgarheitið Sofia sem getur fengið veika 
kvenkynsbeygingu í máli sumra er ekki mikið notað hérlendis. Mögulega gæti þetta 
borgarheiti hafa orðið fyrir áhrifum af kvenmannsnafninu Soffía en nafnið beygist í 
veiku kvenkyni.  

Samkvæmt náttúrulegu gögnunum virðist engin borg (spurning 21d) fá óvænta 
endingu, eitthvað sem ekki fellur inn í beygingarkerfi íslenskunnar. T.d. getur borg 
sem endar á –a ekki fengið –ar eða –s endingu. Þær borgir sem enda á –a eru allar í 
mynstrum -Ø, -u eða –Ø/-u.  

Í spurningu 21e er spurt hvort mynstur -Ø sé eina mynstrið sem tekur við 
borgarheitum sem enda á sérhljóðum, öðrum en –a og –ó. Þau eru einu sérhljóðin 
sem koma fram í enda orðs og geta beygst í veiku kvenkyni (-a) eða fengið –s/-ar 
endingu (-ó) samkvæmt könnun á náttúrulegum gögnum, dæmi: Aþena, Kaíró, Osló. 
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Mörg borgarheiti enda á sérhljóði, svo sem Alicante, Bakú, Nassau (Nassá) og 
Nairobi. 

Eins og fram kemur í spurningu 21f virðast orð sem enda á s+C (samhljóði) ekki 
getað fengið –s endingu. Slíkur samhljóðaklasi er þó leyfilegur í íslensku, t.d. í 
eignarfallsmyndunum fisks, þyrsts. Þessir samhljóðaklasar gera orðin hins vegar 
mjög óþjál. Það er möguleiki á að það sé ástæðan fyrir því að fólk setji ekki –s 
eignarfallsendingu aftan við slíkan klasa.  

Borgarheiti sem eru fleiri en tvö atkvæði finnast í öllum mynstrum. Eins og spurning 
21g gefur til kynna virðast slík borgarheiti fá alls konar beygingu en síður –ar 
endingu í eignarfalli. Endingin –ar er líka eina endingin sem bætir við atkvæði. 
Vilníus er eina borgin sem hefur fleiri en tvö atkvæði og getur fengið –ar endingu. 
Það er hlutfallslega ekki mikið, eða ein borg af ellefu í mynstrum -ar og -Ø/-ar 
miðað við að í mynstri -s eru fjórar borgir af sjö fleiri en tvö atkvæði (Kaíró er talið 
sem tvö atkvæði). Eina borgin í mynstri -u og mynstri –Ø/-u sem er fleiri en tvö 
atkvæði er Barcelona en í mynstrunum eru einungis fjórar borgir samtals. Mynstur   
-Ø inniheldur mjög margar borgir sem eru fleiri en tvö atkæði, t.d. Montevideo, 
Sarajevo, Amsterdam, Lissabon, Damaskus, Tripoli o.fl.  

Ein tilgátan sem vert er að minnast á er sú að ef borgarheiti brýtur áherslureglur 
íslenskunnar (þ.e. áherslan er alltaf á fyrsta atkvæði orðs) þá er borgin í mynstri -Ø. 
Dæmi: Buenos Aires, Sarajevo, Santiago (áhersluatkvæðið hefur hér verið 
undirstrikað). Eina undanteknin frá þessari reglu (samkvæmt gögnum sem liggja 
fyrir) er Barcelona en hún getur fengið veika kvenkynsbeygingu. Því miður var ekki 
unnt að kanna þetta atriði í netkönnuninni, betra væri að kanna það með 
viðtalskönnun eða rannsókn á upptökum. Því verður ekki fjallað nánar um þetta.  

3.2. Aðferðafræði 

Könnun var lögð fyrir á netinu og henni dreift á samkiptamiðlum. Könnunin var 
búin til í Google Drive. Áður en þessi könnun var lögð fyrir þátttakendur var gerð 
forkönnun, en það er algengt í málfræði að leggja fyrst forkönnun fyrir svo hægt sé 
að sjá hvort breyta þurfi spurningum, aðferðum eða öðru áður en aðalkönnunin er 
lögð fyrir málhafa. Þátttakendur í forkönnuninni voru 83 en henni var dreift á sama 
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hátt og aðalkönnuninni. Könnunin var nafnlaus en þátttakendur voru spurðir um 
aldur, menntun og hvort þeir hefðu búið erlendis eða ekki. Svör verða hins vegar 
ekki metin út frá félagslegri stöðu þátttakenda. Aðalkönnunin var opin í einn 
sólarhring og í henni tóku þátt 212 einstaklingar. 

(22) 

Aldur:                                                 

 

 

(23) 

Menntun: 

 

 

Í forkönnuninni voru þátttakendur látnir skrifa sjálfir inn svörin við spurningunum. 
Það þótti ekki gefa góða raun og var því ákveðið að hafa valmöguleikaspurningar 
þar sem þátttakendur gátu einungis merkt við einn valmöguleika. Könnunin fólst í 
því að láta fólk fylla inn í eyðu í setningu sem var gefin upp. Þátttakendur fengu 
gefna upp tvo eða fleiri möguleika að svari auk þess sem þeir gátu einnig bætt við 
eigin svari ef þeim fannst vanta betri valkost en þá sem gefnir voru upp. Tekið var 
fram í upphafi að svara bæri eftir eigin máltilfinningu en ekki eftir því sem fólk 
héldi að væri rétt eða rangt, það væru hvorki til rétt né röng svör. Spurningarnar sem 

Yngri en 20 ára 
 

6 3% 

20-30 ára 
 

65 31% 

30-40 ára 
 

52 25% 

40-50 ára 
 

50 24% 

50-60 ára 
 

28 13% 

60-70 ára 
 

8 4% 

Eldri en 70 ára 
 

3 1% 

Ég hef lokið grunnskóla 
 

14 7% 

Ég hef lokið framhaldsskóla 
 

57 27% 

Ég hef lokið háskólanámi 
 

132 62% 

Other 
 

9 4% 
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lagðar voru fyrir voru 26 talsins en 8 þeirra voru fyllisetningar (með bullorðum) sem 
hafa ekki neitt gildi í þessari rannsókn. Hinar setningar voru allt setningar þar sem 
eyðufyllingin var borgarheiti, annaðhvort raunverulegt eða skáldað. Einnig voru tvær 
spurningar um erlent eftirnafn hafðar með í tengslum við umfjöllunina í kafla 2. 
Spurningarnar voru settar fram tvær til þrjár á hverja síðu til þess að reyna að koma í 
veg fyrir að þátttakendur flettu til baka til þess að samræma svör sín.  

3.3. Niðurstöður úr netkönnun 

Áherslan er á niðurstöðum allra þátttakenda í heild sinni og litið er á svör allra en 
minni áhersla er lögð á hvern málhafa fyrir sig. Farið verður yfir hvert atriði fyrir sig 
(hverja rannsóknarspurningu). 

a. Eru mynstur -ar og mynstur -u lokaðir flokkar? 

Mynstur -ar: Allt virðist benda til þess að ný borg, eða borg sem skipti um nafn, 
myndi aldrei fá –ar endingu í máli allra. Mögulega í máli mjög margra en sennilega 
ekki allra. Í einni spurningunni áttu þátttakendur að setja borgarheitið Tirdius 
(bullorð) í eignarfalli inn í eyðu í setningunni. 41% (86 einstaklingar) völdu svarið 
Tirdiusar en meirihlutinn eða 58% þátttakenda (124 einstaklingar) merktu við 
möguleikann Tirdius og höfðu borgarheitið því eins í nefnifalli og eignarfalli. Borgin 
Tirdius fellur því inn í mynstur –Ø/-ar. Einn einstaklingur bætti sjálfur við svarinu 
Tirdiuss. Í einni spurningunni voru þátttakendur látnir setja borgarheitið Dín 
(bullorð) í eignarfall. Þar settu langflestir –ar endingu eða 77% þátttakenda en 22% 
höfðu Dín endingarlaust. Niðurstaðan virðist því vera að mynstur -ar sé lokaður 
flokkur en ekki mynstur –Ø/-ar.  

Mynstur -u: Þátttakendur voru látnir setja borgarheitið Bardana (bullorð) í þágufall. 
60% þátttakenda höfðu Bardana óbreytt en 39% sögðu Bardönu. 58% sögðu að 
borgin Namila (bullorð) væri óbreytt í eignarfalli en 42% sögðu svarið vera Namilu. 
48% sögðu að borgin Lethena (bullorð) væri óbreytt í þágufalli en 52% beygðu 
heitið sem Lethenu. Engin þessara borga hlaut veika kvenkynsbeygingu í máli allra 
og bendir það því til þess að mynstur -u sé lokaður flokkur en ekki mynstur –Ø/-u.  

b. Tengist tíðni borgunum í mynstri -ar og –Ø/-ar og í mynstri -u og –Ø/-u? 
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Mynstur -ar og –Ø/-ar: Það er einfaldlega ekki hægt að skera úr um það hér hvort 
borgirnar í mynstri -ar fái –ar endingu vegna tíðni. Hins vegar virðist tíðni borga í 
mynstri –Ø/-ar ekki skipta máli, þ.e. borgir með lága/enga tíðni (svo sem borgir sem 
ekki eru til) geta fengið –ar endingu í eignarfalli sbr. Tirdius-ar (41% þátttakenda), 
Dín-ar (77%), Malú-ar (22%), Ník-ar (27%).  

Mynstur -u og –Ø/-u: Ekki er hægt að staðfesta með þessari könnun að tengsl tíðni 
og borga í mynstri –u skipti máli. Mynstur -u hins vegar samanstendur eingöngu af 
tveimur borgum: Barcelona og Sofia. Barcelona er oft í umræðunni á Íslandi en 
Sofia mun sjaldnar. Tíðni virðist því ekki skipta máli. Athugað var í netkönnuninni 
hvort þátttakendur myndu beygja bullborgir sem enda á –a í veiku kvenkyni. 
Bullborgin Bardana var höfð eins í öllum föllum af 60% þátttakenda en hún var 
beygð í aukaföllum sem Bardönu af 39%. Borgin Namila var eins í aukaföllum hjá 
58% en beygð sem Namilu af 42%. Borgin Lethena var eins í aukaföllum hjá 48% 
og beygð sem Lethenu af 52%: 

(24) 

Nefnifall: Eignarfall: -a Eignarfall: -u 
Bardana Bardana: 60% Bardönu: 39% 
Namila Namila: 58% Namilu: 42% 
Lethena Lethena: 48% Lethenu: 52% 

 

Þessar niðurstöður sýna að borg sem hefur enga tíðni (vegna þess að hún er ekki 
raunveruleg) getur fengið veika kvenkynsbeygingu rétt eins og borg sem hefur háa 
tíðni, sbr. Barcelona. Niðurstaðan er því sú að tengsl tíðni og mynsturs –Ø/-u skiptir 
ekki máli.  

c. Forðast málnotendur að íslenska orðin um of, þ.e. beygja borgir með u-hljóðvarpi 
í veiku kvenkyni? 

Samkvæmt niðurstöðum netkönnunarinnar er svarið nei. Bullborgin Bardana er 
beygð í veiku kvenkyni af 39% þátttakenda í könnuninni með tilheyrandi hljóðvarpi 
og er því Bardönu í aukaföllum. Meirihlutinn, eða 60% hafa hana eins í öllum 
föllum en það er greinilegt að borgin er ekki í mynstri -Ø heldur í mynstri –Ø/-u.  
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d. Getur borgarheiti fengið beygingarendingu sem ekki fellur að íslensku 
beygingarkerfi? (T.d. gæti borg sem endar á –a fengið –s eða –(a)r endingu í 
eignarfalli?) 

Samkvæmt netkönnuninni er svarið nei. Engin borganna sem spurt var um fékk 
þessar endingar. Borgirnar voru allar beygðar í veiku kvenkyni eða hafðar eins í 
öllum föllum. Annars konar borgarnöfn (þ.e. sem ekki enda á –a) fengu heldur ekki 
óvæntar endingar. 

e. Er mynstur -Ø eini flokkurinn sem tekur við borgarheitum sem enda á sérhljóðum 
(öðrum en –a og –ó)? 

Samkvæmt könnuninni er það ekki rétt. Þátttakendur voru látnir setja bullborgina 
Malú í eignarfall. 71% svarenda höfðu borgina eins í öllum föllum, 22% sögðu 
eignarfallið vera Malúar og 6% Malús. Því getur borgin verið bæði í mynstrum -Ø 
og -ar (og mögulega mynstri -s líka, en eingungis 6% sögðu Malús). Ekki voru fleiri 
sérhljóð prófuð en þessi svör nægja til að hrekja þessa tilgátu.  

f. Geta borgarheiti sem enda á s+C (samhljóð) ekki verið í mynstri -s? 

Samkvæmt könnuninni getur slíkt heiti verið í mynstri -s. Þó voru einungis 10% 
svarenda sem völdu svarið Linsks þegar þeir þurftu að setja bullborgina Linsk í 
eignarfall. Langflestir, eða 88% höfðu borgina eins í eignarfalli og nefnifalli. 
Hlutfallið 10% er ekki mikið en það nægir þó til þess að sýna fram á að það sé 
mögulegt.  

g. Geta löng borgarheiti (lengri en tvö atkvæði) ekki verið í fengið –ar endingu? 

Lengri borgarheiti geta verið í öllum flokkum og þar með fengið –ar endingu 
samkvæmt könnuninni. Bullborgin Tirdius getur fengið –ar endingu í eignarfalli 
(41% merktu við þann möguleika). Einnig eru bullborgirnar Namila, Bardana og 
Lethena allar í mynstri –Ø/-u en þessar fjórar borgir voru þær einu í könnuninni sem 
höfðu fleiri en tvö atkvæði. 
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3.4. Náttúruleg gögn og netkönnun 

Ef bornar eru saman niðurstöður náttúrulegra gagna úr kafla 2 og niðurstöður 
netkönnunarinnar er ljóst að niðurstöður netkönnunarinnar sýna meiri breytileika og 
meiri möguleika í sumum tilfellum. Hugsanlega hafa málhafar samþykkt orðmynd 
sem þeir myndu ekki nota sjálfir í afslöppuðu spjalli, t.d. fékk Bratislövu í 
aukaföllum merkilega mikið vægi í netkönnuninni en samkvæmt náttúrulegum 
gögnum er þessi mynd orðsins varla til. Gallar netkannana geta verið ýmsir. 
Mögulegt er að þátttakendur hafi vandað sig of mikið þegar þeir svöruðu könnuninni 
eða ekki lesið leiðbeiningarnar í upphafi nægilega vel. Hér verður fjallað um 
niðurstöður beyginga á bullborgum með hliðsjón af raunverulegum borgum, bæði 
borgum sem komu fram í könnuninni og ekki.   

Bardana/Bratislava: Samkvæmt náttúrulegu gögnunum fær borg sem fær hljóðvarp 
við beygingu ekki veika kvenkynsbeygingu. Sé leit gerð að „Bratislövu“ á netinu 
fást 34 niðurstöður (2.1.2013) en þær eru eingöngu níu talsins þegar síaðar eru frá 
þær færslur sem koma fyrir tvisvar eða oftar eða þegar átt er við Bratislövu sem 
kvenmannsnafn. Þetta þótti ekki nógu útbreidd beyging til að hafa hana með í 
niðurstöðunum í kafla 2. Þrátt fyrir þetta sögðust 36% þátttakenda (76 einstaklingar) 
beygja heitið í veiku kvenkyni. Svipað hlutfall fékkst þegar fólk var beðið um að 
beygja bullborgina Bardana en 39% þátttakenda (82 einstaklingar) sögðust beygja 
heitið sem Bardönu. Þetta kemur nokkuð á óvart þar sem niðurstöður náttúrulegra 
gagna bentu ekki til þessa. 

Namila/Manila og Lethena/Aþena: Samkvæmt náttúrulegum gögnum geta aðeins 
fjórar (raunverulegar) borgir fengið veika kvenkynsbeygingu en þær eru Aþena, 
Moskva, Sofia og Barcelona. Ákveðið var að athuga með netkönnuninni hvort 
bullborgir gætu einnig fengið þessa beygingu. Þessi orð voru búin til eða mynduð 
með borgirnar Manila og Aþena í huga. Manila er samkvæmt náttúrulegum gögnum 
höfð eins í öllum föllum. Þrátt fyrir það fékk Namila beyginguna Namilu í 
aukaföllum hjá 42% þátttakenda. Aþena fær aftur á móti veika kvenkynsbeygingu 
samkvæmt náttúrulegum gögnum. Lethena og Aþena eru mjög svipuð orð og er það 
kannski vegna áhrifa frá Aþenu sem fleiri (52%) beygja Lethena heldur en Namila.  
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Tirdius/Vilníus: Vilníus er sem fyrr segir í mynstri –Ø/-ar og getur því bæði hlotið   
–ar endingu eða ekki. Í netkönnuninni fékk Vilníus í 54% tilfella –ar endingu sem 
kemur því ekki á óvart. Bullborgin Tirdius fékk í 41% tilfella –ar endingu og fellur 
því í sama mynstur og Vilníus.  

Dín/Vín: Raunverulega borgin Vín fær nánast undantekningarlaust –ar endingu 
samkvæmt náttúrulegum gögnum og bullborgin Dín fær í 77% tilfella einnig –ar 
endingu. 

Linsk/Bukarest: Bæði borgirnar Minsk og Bukarest eru eins í öllum föllum 
samkvæmt náttúrulegum gögnum. Í netkönnuninni var spurt um Bukarest og 
bullborgina Linsk. Líkt og með Bratislava reyndust þátttakendur könnunarinnar vilja 
beygja heldur meira en náttúruleg gögn benda til að fólk geri. Langflestir, eða 85% 
höfðu þó Bukarest endingarlausa í eignarfalli en 8% svöruðu með Bukarests en tæp 
7% með Bukarestar. Hlutfallið var þeirra sem höfðu heitið eins í öllum föllum var 
heldur hærra hjá Linsk eða um 88%. Þá sögðu 10% fólks eignarfallið vera Links en 
1% (3 eintaklingar) Linskar.  

Ník: Ákveðið var að hafa bullborgarheiti sem rímaði við orðið vík svo sjá mætti 
hvort heitið yrði fyrir áhrifum víkur. Í ljós kom að 34% völdu þann valmöguleika 
sem eignarfallið af Ník sem gerir það að eina heitinu sem fær aðra beygingarendingu 
en –Ø, -s, -ar  eða –u (í aukaföllum). Ník er merkilegt heiti að því leiti að það eru 
fjórar mismunandi beygingar til að velja úr en niðurstöðurnar skiptust nokkuð jafnt á 
milli þriggja endinga: Ník –Ø 32%, Ník-ur 34% og Ník-ar 27%. Einungis 7% völdu 
kostinn Ník-s. Einnig var spurt um Hólmavík í netkönnuninni. 99% þátttakenda 
sögðu Hólmavík vera Hólmavíkur í eignarfalli en einn einstaklingur sagði svarið 
vera Hólmavíkurs og annar Hólmavíkar. 

Kaíró/Malú: Kaíró er í mynstri -s samkvæmt náttúrulegum gögnum. Það er nokkurn 
veginn í samræmi við netkönnunina en 75% höfðu Kaíró svo í eignarfalli. Einungis 
14% sögðu Kaírós en athygli vekur að næstum jafn margir völdu Kaíróar eða um 
11%. Bullborgin Malú er með nokkuð svipaðar niðurstöður eða 71% Malú, 6% 
Malús og 22% Malúar.  
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Í raun má segja að niðurstöðurnar úr spurningum þar sem raunverulegar borgir áttu í 
hlut hafi komið meira á óvart heldur en þegar bullborgir áttu í hlut. Þá ber 
sérstaklega að nefna Moskvu. Moskva var beygð í veiku kvenkyni af 98% fólks en 
2% (4 einstaklingar) sögðu Moskvu eins í öllum föllum en um þetta finnast afar fá 
dæmi á netinu. 
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4. Samantekt 
 
Þegar beyging erlendra borgarheita í íslensku er annars vegar er um ferna beygingu 
að ræða: a) borgir geta verið eins í öllum föllum og sýnt þannig enga aðlögun að 
íslensku beygingakerfi þrátt fyrir að til séu íslensk nafnorð sem eru eins í öllum 
föllum, t.d. hvorugkynsorðið nýra og kvenkynsorðið hæfni. Þar sem þessi borgarheiti 
lagast ekki að kerfinu eru þau hvorki karlkyns, kvenkyns né hvorugkyns, þau eru 
kynlaus eða kynhlutlaus. b) Borgarheiti geta fengið –ar endingu í eignarfalli og 
beygjast þá í sterku kvenkyni. c) Borgarheiti geta fengið –s endingu í eignarfalli og 
eru þau kynhlutlaus. Rökin fyrir því eru að eina málfræðihlutverk –s endingarinnar 
er eignarfall eintölu og er hún því sérstök eignarfallsending en það er hún einnig í 
öðrum málum skyldum íslensku (sjá kafla 1.9.). Einnig geta erlend ættarnöfn fengið 
–s endingu sama hvort sá sem það ber er karlkyns eða kvenkyns. Þegar orð annað en 
nafnorð fær á sig eignarfallsendingu fær það –s endingu, t.d. tímaritsnafnið „Séð og 
heyrt“. Endingin –s fylgir því frekar eignarfalli heldur en ákveðnu kyni. d) 
Borgarheiti beygjast í veiku kvenkyni, þ.e. –a í nefnifalli en –u ending í aukföllum. 
Þegar öllu er á botninn hvolft er spurningin sú hvort erlent borgarheiti fái enga 
beygingu eða endingu í eignarfalli, eða enga beygingu eða veika beygingu. 
Borgarheitin eru því kvenkyns eða kynhlutlaus og geta ekki verið karlkyns eða 
hvorugkyns. Þetta er í takt við það sem Árni Böðvarsson hefur sagt en hann sagði 
borgir yfirleitt vera kvenkyns (Árni Böðvarsson 1987:14). Einnig eru borgir 
setningafræðilega séð kvenkyns.    
 

Í netkönnuninni kom í ljós að samband er á milli hljóðkerfisfræði og beygingarfræði 
þar sem stofngerð heitis skiptir stundum máli þegar það er beygt, t.d. eru ekki margir 
málhafar sem setja –s í eignarfalli aftan við borgarheiti með samhljóðaklasann s+C. 
Sumt verður þó ekki útskýrt út frá stofngerð, svo sem hvers vegna sumar borgir með 
–a í bakstöðu fá ekki veika kvenkynsbeygingu í máli neins. Einnig virðist áhersla 
skipta máli, ef íslenskar áherslureglur eru brotnar er ólíklegt að heitið aðlagist 
beygingakerfinu, þ.e. fái beygingarendingarnar –ar eða -s eða beygist í veiku 
kvenkyni. Að mestu leyti koma niðurstöður netkönnunarinnar heim og saman við 
niðurstöður náttúrulegu gagnanna. Málhafar voru þó mun duglegri að beygja 
borgarheitin í netkönnuninni heldur en náttúrulegu gögnin bentu til. Borgin 
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Bratislava var t.d. beygð í veiku kvenkyni af mörgum málhöfum í netkönnuninni en 
samkvæmt netinu er þessu mynd orðsins varla til. Hugsanlega hafa málhafar 
samþykkt orðmyndir sem þeir myndu ekki nota sjálfir í afslöppuðu spjalli. Þrátt fyrir 
að málhafar hafi sýnt meiri breytileika í beygingum í netkönnuninni var fátt sem 
kom verulega á óvart í samanburðinum. 
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Viðauki 1 
 

Beyging erlendra borgarnafna samkvæmt netleit í september 2012.  

Endingar í eignarfalli: 

Flokkur 1: -Ø  

Flokkur 2: -ar  

Flokkur 3: -s 

Flokkur 4: -u (nf. –a, aukföll –u), veik kvenkynsbeyging.  

 

ATH. Það sem er innan sviga er sjaldgæfara afbrigði en það sem er ekki í sviga. Það 

sem er innan tveggja sviga er mjög sjaldgæft.      

   

Borg                                               -Ø                -ar               -s       veik kvk. -u 

Glasgow X    

Las Palmas X    

Alicante X    

Amsterdam X    

Helsinki X  (X)  

Tokyo X  (X)  

Bagdad X  X  

Kaíró X  X  

Síngapúr X  X  

Istanbúl X  X  

Manchester X  X  

Hamborg  X   

París  X   

Vín  X   
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Dublin X X   

Frankfurt X X ((X))  

Genf X X   

Osló X X   

Berlín X X ((X))  

Aþena    X 

Moskva    X 

Barcelona X   X 

Brussel X (X) ((X))  

Kabúl X  (X)  

Tírana X    

Alsír X  X  

Lúanda X    

Buenos Aires X    

Bakú X    

Nassau X    

Washington X  X  

Sarajevó X    

Sofía X   X 

Santíago X    

Tallinn X    

San Salvador X    

Manila X    

Nuuk X    

Minsk X    

Jakarta     

Teheran X  X  

Vín  X   

Róm X X ((X))  

Kingston X    

Ottawa X    

Naíróbí X    
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Peking X    

Bogota X    

Zagreb X    

Havana X    

Ríga X    

Vilníus X X   

Beirút X (X)   

Tripoli X    

Skopje X    

Kuala Lumpur X    

Pjongjang X    

Islamabad X    

Lima X    

Lissabon X    

Varsjá X X (-a)   

Bukarest X    

Dubai X    

Belgrad X    

Bratislava X    

Ljubljana X    

Madríd X X   

Seúl X    

Bern X    

Damaskus X    

Prag X    

Ankara X    

Bankok X    

Búdapest X (X)   

Montevideo X    

Istanbúl X  (X)  
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Viðauki 2 
 

Bardana er stærsta hafnarborg landsins. Í ________ er fjölskrúðugt mannlíf í kvöldin. 

 

 

Bardana 
 

128 60% 

Bardönu 
 

82 39% 

Other 
 

2 1% 
 

 
 
Vinkona mín keypti sér hús á Hólmavík. Ég ætla að fara í sumar til _______ með öllum vinahópnum og 
heimsækja hana. 

 

 

Hólmavíkur 
 

209 99% 

Hólmavíks 
 

0 0% 

Hólmavíkar 
 

1 0% 

Other 
 

2 1% 
 

 
Namila er borg sem allir ættu að skoða. Björn fór til ______ í fyrrasumar og hann sagði að hún væri ótrúlega 
falleg. 

 

 

Namila 
 

123 58% 

Namilu 
 

89 42% 

Other 
 

0 0% 
 

 
Tirdius er fámennasta borgin sem keppir á mótinu en íbúar ______ ætla að fjölmenna á úrslitaleikinn. 

 

 

Tirdius 
 

124 58% 

Tirdiusar 
 

86 41% 

Other 
 

2 1% 
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Bratislava er eina höfuðborg heims sem á landamæri að tveimur löndum. Í gegnum ______ rennur áin Dóná. 

 

 

Bratislava 
 

135 64% 

Bratislövu 
 

76 36% 

Other 
 

1 0% 
 

 
Lethena hefur lítið verið í deiglunni en ráðamenn í ______ hafa óskað eftir neyðaraðstoð Sameinuðu 
þjóðanna eftir hamfarirnar í gær. 

 

 

Lethena 
 

101 48% 

Lethenu 
 

111 52% 

Other 
 

0 0% 
 

 
 
Óhreinasta borgin sem ég hef komið til heitir Linsk. Þótt landið sé í heildina á litið mjög fallegt þá langar mig 
aldrei aftur til _____. 

 

 

Linsks 
 

22 10% 

Linsk 
 

187 88% 

Other 
 

3 1% 
 

 
Litla borgin á miðri eynni heitir Malú. Þó borgin sé lítil eru byggingar _____ mjög stórbrotnar. 

 

 

Malú 
 

151 71% 

Malús 
 

13 6% 

Malúar 
 

46 22% 

Other 
 

2 1% 
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Bukarest er höfuðborg Rúmeníu. Íbúar _______ eru um tvær milljónir talsins. 

 

 

Bukarest 
 

180 85% 

Bukarests 
 

18 8% 

Other 
 

14 7% 
 

 
Bill Clinton er fyrrverandi forseti Bandaríkjanna. Síðustu embættisár _______ einkenndust af 
hneykslismálum. 

 

 

Clinton 
 

36 17% 

Clintons 
 

175 83% 

Clintonar 
 

0 0% 

Other 
 

1 0% 
 

 
Moskva er fjölmennasta borg Evrópu. Borgarstjóri _______ fékk nýlega bréf frá Jóni Gnarr. 

 

 

Moskva 
 

4 2% 

Moskvu 
 

208 98% 

Other 
 

0 0% 
 

 
Ník er uppáhaldsborg frænda míns og því varð hann ósegjanlega glaður þegar hann loksins gekk um götur 
______ á nýjan leik. 

 

 

Ník 
 

68 32% 

Níks 
 

15 7% 

Níkur 
 

72 34% 

Níkar 
 

57 27% 

Other 
 

0 0% 
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Dín er yndisleg borg og Margrét hlakkar ofsalega til þess að fara aftur til _____. 

 

 

Dín 
 

46 22% 

Dínar 
 

164 77% 

Other 
 

2 1% 
 

 
Hillary Clinton var fyrsta forsetafrúin sem hafði framhaldsmenntun úr háskóla. Forsetaframboð _______ vakti 
mikla athygli en kona hefur aldrei gegnt þessu embætti í Bandaríkjunum. 

 

 

Clinton 
 

112 53% 

Clintons 
 

93 44% 

Clintonar 
 

6 3% 

Other 
 

1 0% 
 

 
 
Ásta lenti í miklum ævintýrum í Dublin. Hefur þú komið til ______? 

 

 

Dublin 
 

93 44% 

Dublinar 
 

113 53% 

Other 
 

6 3% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuli er þrælmerkileg borg. Vissir þú að í _______ er enginn borgarstjóri? 

 

 

Tuli 
 

191 90% 

Tula 
 

19 9% 

Other 
 

2 1% 
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Kaíró stendur á bökkum Nílar en elsti hluti _____ er á austurbakka árinnar. 

 

 

Kaíró 
 

159 75% 

Kaírós 
 

29 14% 

Kaíróar 
 

23 11% 

Other 
 

1 0% 
 

 
Vilníus er falleg borg en fáir vita að í miðborg _______ heitir ein gatan Íslandsstræti. 

 

 

Vilníus 
 

96 45% 

Vilníusar 
 

115 54% 

Other 
 

1 0% 
 

 
 
Other: Sum svaranna sem eru í „other“ eru ógild svör af mismunandi ástæðum. Á 

sumum stöðum voru einn eða tveir sem svöruðu með persónufornafni eða atviksorði. Í 

sumum spurningum komu áhugaverð svör inn í valmöguleikann „other“ en þau sjást 

ekki hér að ofan. Þau eru: 

Hólmavík: 1 svar: Hólmavíkurs 

Tirdius: 1 svar: Tirdius 

Linsk: 3 svör: Linskar 

Bukarest: 13 svör: Bukarestar 

Tuli: 2 svör: Tulu 

Dín: 1 svar: Dínu  1 svar: Dínur 

Dublin: 6 svör: Dyflinnar 

 


