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Útdráttur

Vöntun er á ítarlegri málfræðilegri umfjöllun um ættarnöfn í íslensku, en í fyrri 

útgefnum ritum um ættarnöfn er meiri áhersla lögð á sögu þeirra, notkun þeirra 

á Íslandi og tilraunir  til  að  stýra hvernig farið  er  með  þau.  Í  þessari  ritgerð 

verður leitast við að greina ættarnöfn því sem næst til hlítar í íslensku, og að 

einhverju leyti í  skyldum málum, að  því er varðar setningarfræði,  orðflokka, 

kyn og beygingu. Gerð verður grein fyrir því hvernig ættarnöfn eru lík eða ólík 

öðrum orðum í málinu og hvað valdi því.

Niðurstöður eru m.a. að hvert ættarnafn sem er nafnorð hafi fast kyn óháð 

raunkyni nafnbera, að sjálfgefið (ómarkað) kyn ættarnafna sé karlkyn og að flest 

ættarnöfn  geti  hvort  heldur  sem  er  beygst  í  föllum  og  tölum  eftir  sömu 

beygingarflokkum og  almenn  karlkyns  tökuorð  eða  verið  óbeygð  með  öllu. 

Fjallað er einnig um áhrif setningarlegra og merkingarlegra þátta á það hvort 

ættarnafn beygist.

Abstract

The available writing on grammatical analysis of surnames (family names) in 

Icelandic is scarce and is found in texts where the focus is often more on the 

history  and  use  of  surnames  in  Icelandic  and  attempts  to  regulate  and 

regularize their use. In this thesis an attempt is made to fully analyze surnames 

as  they  are  used  in  the  Icelandic  language,  and  to  some  extent  in  related 

languages,  as  pertains  to  syntax,  lexical  class,  gender  and  inflection. 

Comparison will be made with other words in the language and the similarities 

or differences explained.

The results include that each surname has a fixed gender irrespective of 

the  natural  gender  of  the  bearer,  that  the  default  (unmarked)  gender  of 

surnames is masculine, and that most surnames can take either of two forms: be 

declined  in  case  and  number  according  to  paradigms  typical  for  masculine 

loanwords or be completely indeclinable. The thesis also deals with the effects 

of syntactic and semantic factors on whether a surname is indeclinable or not.  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1 Inngangur

Tímabært er að taka málfræði ættarnafna í íslensku til rækilegrar skoðunar. Það 

sem áður hefur verið skrifað um efnið er mjög lítið. Þeir höfundar sem fjallað 

hafa um málið hafa gjarnan verið uppteknir af því að koma skoðunum sínum 

um  hvernig  á  að  fara  með  ættarnöfn  á  framfæri  og  því  farið  grunnt  í 

málfræðileg  atriði.  Markmið  þessarar  ritgerðar  er  greinargóð  athugun  og 

útlistun á  málfræðilegu eðli  ættarnafna  og hvernig  þau hegða  sér  í  málinu. 

Skoðuð verður setningarstaða þeirra, orðflokkur, kyn og beyging.

Í öðrum kafla er rakin stuttlega saga ættarnafna á Íslandi og dregið út úr 

umfjöllun um þau í gegnum árin. Dregnar eru fram þær niðurstöður sem þegar 

liggja  fyrir  um  málfræði  ættarnafna,  svo  sem  skipting  á  milli  ‑s  og  ‑ar  í 

eignarfalli og tilfinning höfunda fyrir því við hvaða aðstæður ættarnöfnin séu 

helst beygð (þegar þau vísa til karlmanna og einkum þegar þau standa sér) eða 

óbeygð (t.d. þegar þau vísa til kvenna).

Í  þriðja  kafla  verður  komist  að  því  að  í  íslensku  (og  líklega  flestum 

skyldum málum) eru ættarnöfn,  önnur kenninöfn og viðurnefni  allt  einn og 

sami  flokkurinn  setningafræðilega,  nefnilega  liðir  (nafnliðir,  lýsingarorðsliðir 

eða forsetningarliðir) sem staðið geta sem viðhengi til hægri við eiginnöfn og 

myndað með þeim heildarnafnlið með fyrsta eiginnafnið sem haus. Því næst er 

fjallað  um  beygingu  ættarnafnanna  og  tilfærð  beygingardæmi  þeirra  ásamt 

textadæmum og tilvísunum. Dregin er upp mynd af tveimur samhliða kerfum, 

beygingu  og  beygingarleysi  og  tilvist  beggja  skýrð.  Með  hliðsjón  af 

beygingardæmunum, setningafræðilegum niðurstöðum og almennri vitneskju 

um  nafnorð  í  íslensku  og  skyldum  málum  verður  dregin  sú  ályktun  að 

ættarnöfn  hafi hvert  sitt  kyn,  sem langoftast  er  karlkyn,  og  í  nýuppteknum 

erlendum  nöfnum  iðulega  svo,  og  að  kyn  ættarnafns  stýrist  ekki  af  kyni 

nafnberans.  Loks  verður  könnuð  sú  tilhneiging  karlkyns  ættarnafna  til  að 

beygjast ekki þegar þau vísa til kvenna, bæði í íslensku og slavneskum málum.  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2 Staða þekkingar

Ekki er um auðugan garð að gresja þegar litið er á fyrri skrif um ættarnöfn í 

íslensku. Ýmsir höfundar hafa fjallað  um ættarnöfn, en enn hefur ekki verið 

gerð góð grein fyrir þeim málfræðilega. Fram eftir 19. öld snýst umræðan um 

þau aðallega um kosti og galla þess að nota ættarnöfn og hversu gott eða slæmt 

sé  að  Íslendingar  taki  þau  upp  í  stað  föðurkenninganna.  Umfjöllun  um 

beygingu þeirra kemur ekki á prenti fyrr en í byrjun 20. aldar, en þar áður eru 

þó einhverjar vísbendingar um hvernig skynjun manna á þeim var.

2.1 Uppruni ættarnafna og viðhorf til þeirra

Elstu íslensku ættarnöfnin eins og við þekkjum þau eru annars vegar innflutt 

erlend ættarnöfn, borin af afkomendum innflytjenda, en hins vegar búin til af 

lærðum eða sigldum Íslendingum í erlendum stíl  til  notkunar erlendis eða í 

skrifum á erlendu máli  (latínu eða dönsku).  Fyrstu nöfnin af  síðari  gerðinni 

voru ekki upphaflega ættarnöfn, heldur aðeins praktísk leið til að skrá nafn sitt 

þannig að það félli að tilteknu máli eða að gerð þess skildist útlendingum. Frá 

17. öld og talin elst eru Vídalín og Thorlacius.  Afkomendur þeirra sem skráðu 1

nöfn sín þannig á erlenda vísu tóku svo sumir upp þessi nöfn sem ættarnöfn. 

Ingólfur  nefnir  einnig  nafnið  Hólmur  (ritað  „hólmur“  í  Íslendingabók,  þ.e. 

meðhöndlað  sem viðurnefni), sem virðist ganga í arf frá 13. til 15. aldar. Það 

telst þó varla ættarnafn, enda eru aðeins heimildir fyrir því að þrír karlar, sem 

allir hétu líka Ívar, bæru það; einn þeirra átti sjö systkini, en ekkert þeirra bar 

nafnið.  Síðar varð  algengt að  Íslendingar í  Danmörku skráðu föðurnöfn sín 2

með  ‑sen  í  stað  ‑son,  auk  þess  að  umbreyta  nöfnunum  til  að  gera  þau 

dönskulegri. Þessi nöfn urðu mörg einnig að  ættarnöfnum, t.d. Stephensen  og 

Thorarensen. Einnig voru ýmsar staðarkenningar færðar í danskan stíl svo sem 

Gröndal,  en  stundum  þýskulegan,  t.d.  Beck,  Briem  og  Holm,  enda  er  danska 

 Ingólfur Pálmason 1987, bls. 5; Íslendingabók: islendingabok.is, sótt í apríl 2015.1

 id.2
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ættarnafnahefðin  nátengd  hinni  þýsku  og  ýmis  þýsk  ættarnöfn  í  notkun  í 

Danmörku. Sumir, svo sem Sveinn Sölvason lögmaður (1722–1782), töldu það 

eðlilegt og e.t.v. æskilegt að íslenskt mál sætti svipuðum erlendum áhrifum og 

íslenskt samfélag og menning að öðru leyti.3

Þegar líða tók á 19. öldina fór slíkum skoðunum hnignandi, enda var þá 

stefnt að því, í anda þjóðernisrómantíkurinnar, að efla íslenska menningu auk 

tungunnar og þróa og bæta hana fremur en að taka upp danska siði. Sá erlendi 

bragur  sem  var  á  þessum  ættarnöfnum  hlýtur  að  hafa  komið  íslenskum 

bændalýð  spánskt  fyrir  sjónir,  og  því  er  ekki  að  undra  að  með  uppgangi 

þjóðernisrómantíkurinnar  hafi  viðhorf  andstæð  þeim  magnast.  Um 

umbreytingu íslenskra nafna í útlenskuleg ættarnöfn er skrifað í skýrslunni Um 

mannaheiti  á  Íslandi  árið  1855.  Þar  er  siðurinn  rakinn  til  tísku  hjá  sigldum 

mönnum og sagt frá því að litið hefði út fyrir að siðurinn ætlaði að festast um 

aldamótin  1700,  en  að  nú  væri  upptaka  ættarnafna  eitthvað  að  minnka  og 

Íslendingar margir  aftur farnir  að  nefna sig sínu upprunalega íslenska nafni 

erlendis.  Skýrsluhöfundur  fer  einnig  háðungarorðum  um  þessi  útlenskuðu 

íslensku  nöfn,  sem honum þykja  skrumskæling  á  málinu.  Sveinn  Skúlason 4

ritstjóri gagnrýnir einnig þennan sið í grein sinni í Norðra 1857 sem titluð er 

Ættarnöfn  og  titlatog,  og  hefur  svipað  að  segja  um ættarnöfnin  og  höfundur 

skýrslunnar.5

2.2 Umfjöllun um beygingu ættarnafna

Upptaka ættarnafna hætti þó aldrei og nafnberum fjölgaði með  afkomendum 

þeirra sem fyrst báru þau. Í lok nítjándu aldar báru svo margir menntamenn og 

aðrir  framámenn  ættarnöfn  að  þau  urðu  að  viðurkennast  sem  hluti  af 

hversdagslegum raunveruleika Íslendinga og íslenskrar tungu. Þeir sem voru 

fylgjandi ættarnöfnum vildu þó sumir losna við útlenska braginn og hafa þess í 

 Ingólfur Pálmason 1987, bls. 113

 Tilvitnun hjá Ingólfi Pálmasyni 1987, bls. 6; sjá einnig Halldór Halldórsson 1967.4

 Ingólfur Pálmason 1987, bls. 9–105
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stað  hrein  íslensk  ættarnöfn.  Hér  kemur  að  því  að  byrjað  er  að  ræða 

málkerfislega  þætti  ættarnafna.  Þannig  leggur  Guðmundur  Jónsson 

(Guðmundur  Kamban)  til  í  grein  í  Skírni  1908  að  Íslendingar  leggi  niður 

föðurnöfnin og taki upp ættarnöfn, en hafi þau af íslenskum stofni. Þó hefur 

hann líklega fremur í huga uppruna og e.t.v. hljóðsnið en beygingu. Í grein í 

Norðurlandi 1908 eru ættarnöfn sem enda á ‑mann, ‑dal, ‑fjörð o.s.frv. gagnrýnd 

fyrir beygingarleysi. Höfundur er hlynntur upptöku ættarnafna sem slíkra, en 

leggur til að nöfnin fylgi íslenskri beygingu í einu og öllu:

„Eða því eiga ekki ættarnöfn að beygjast sem aðrir partar Íslenzkunnar. 

Það  á  ekki  að  vera  Jón  Hallardal  heldur  Jón  Hallárdalur  eða  Jón  úr 

Hallárdal.  Ekki  Jón  Vestmann  heldur  Jón  Vestmaður  (sem  svo  auðvitað 

beygist  sem  »maður«).  Ekki  Jón  Hvalfjörð  heldur  Hvalfjörður  eða 

Hvalfirðingur (sbr. Hamburger).“6

Bæði menn hlynntir og andvígir ættarnöfnum á Íslandi gátu komið sér saman 

um að ‑son væri sérstaklega slæm ending á ættarnafni vegna árekstursins við 

föðurkenningarnar (Ingólfur Pálmason 1987,  bls.  13–14).  Eftir  samþykkt laga 

um  mannanöfn  1913  er  sett  á  fót  nefnd  sem  falið  var  að  gera  tillögur  um 

heppileg  ný  ættarnöfn  af  íslenskum  stofni.  Skýrsla  nefndarinnar  (Íslensk 

mannanöfn. Lög, nefndarálit og nafnaskrár) kom út 1915 og í henni er m.a. mælt 

með að ættarnöfn séu látin óbeygð með öllu (Ingólfur Pálmason 1987, bls.14). 

Kemur  þar  fram  að  ættarnöfn  sem  eru  í  þágufalli  eða  eignarfalli  beygist 

vitaskuld ekki, en almennt beygingarleysi er rökstutt frekar með því að svo sé 

þegar um konur: „til frú Laxdal“, þótt venja sé að segja „til herra Laxdals“.

Þessi  moli  um  beygingu  eða  beygingarleysi  ættarnafna  ber  þó  vott  um 

ofureinfalda  sýn,  enda  mun  hæpið  að  telja  að  sá  fjöldi  dæma  sem  er  um 

beygingarleysi slíkra nafna sem Laxdal þegar karlmaður á í hlut stafi eingöngu 

af tillögum þessarar nefndar. Eins eru dæmi um ‑s í eignarfalli ættarnafna um 

konur, eins og Ingólfur tilgreinir síðar (Ingólfur Pálmason 1987, bls. 22 og 46–7). 

 Ólafur farmaður 1908, bls. 21; Ingólfur Pálmason 1987, bls. 136
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Ítarlegri rannsóknar er þörf á dreifingu eignarfallsendinga og þróun á beygingu 

ættarnafna frá 17. til 20. aldar, þá einnig með tilliti til kyns nafnbera.

Það sem ritað hefur verið um ættarnöfn í íslensku, eins og glöggt má sjá af 

þeim  dæmum  sem  tekin  eru  að  framan,  hefur  verið  mjög  litað  skoðunum 

höfunda, og oft haft það að markmiði að beina málnotkun í þann farveg sem 

höfundi  þótti  réttastur  eða  eðlilegastur.  Ítarlegasta,  og  að  mínum  dómi 

merkilegasta,  rit  sem  hingað  til  hefur  komið  út  um  efnið  er  rit  Ingólfs 

Pálmasonar Um ættarnöfn og erlend mannanöfn í íslensku, sem talsvert hefur verið 

vísað til hér að framan. Hann er einnig í þeim sama farvegi og byrjar strax á 

fyrstu síðu á því að vara við tapi eignarfallsendingar í ættarnöfnum sem hann 

telur  varasama  málbreytingu.  Þessi  nálgun  hefur  sinn  tilgang,  en  er 7

takmarkandi að því leyti, að það hvetur höfund ekki til nánari skoðunar á eðli 

máls; auðvelt er að afgreiða dæmin sem góð, slæm eða vafasöm. Ingólfur tekur 

fjölda  dæma  úr  ýmsum  ritum  og  hefur  í  raun  gert  umtalsverða  könnun  á 

málnotkun hvað varðar beygingu ættarnafna, en þar sem þau eru handvalin er 

ómögulegt að draga af þeim áreiðanlega almenna ályktun um sögulega notkun, 

eins og höfundur viðurkennir líka.8

Eftir sögurakningu ættarnafna og umfjöllunar um þau á Íslandi, sem ég 

hef dregið út úr hér að framan, tekur Ingólfur dæmi af notkun ættarnafna og 

erlendra nafna í íslenskum textum. Burtséð  frá ályktunum um málbreytingar 

má sjá af dæmunum sem hann tekur að dæmi virðast finnast um beygingarleysi 

í öllum gerðum ættarnafna, nema þeim veiku sem enda á ‑i eins og Smári (sem 

er e.t.v. sér á báti). Gildir þar einu hve gömul orðin eða nöfnin eru í íslensku 

máli: Vídalín, Thorlacius, Eldjárn, Freud, Holt, Hitler, Baker, Bitetti. Eins er ljóst að 

flest þeirra virðast geta tekið eignarfallsendingu: Vídalíns, Thorlaciusar, Eldjárns, 

Brechts, Mussolinis o.s.frv. Einn flokkur erlendra nafna virðist þó oftast ekki geta 

tekið  sérstakri eignarfallsendingu, nefnilega nöfn sem enda á ‑a .  Hjá Ingólfi, 9

 Ingólfur Pálmason 1987, bls. 17

 Ingólfur Pálmason 1987, bls. 288

 Ingólfur Pálmason 1987, bls. 25; sbr. einnig Ara Pál Kristinsson 20139
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Ara Páli og Árna Böðvarssyni  kemur einnig fram að erlend nöfn og ættarnöfn 10

sem enda á ‑as, ‑es, ‑us, fái ‑ar í eignarfalli fremur en ‑s.

Þessir  tveir  mismunandi hættir  (beygt  og óbeygt)  virðast  hafa misjafna 

dreifingu. Þannig telur Ingólfur að endingarleysi í eignarfalli sé algengara þegar 

nafnið  er  andlag  forsetningar,  sem  oftast  er  til.  Einnig  segir  hann  notkun 11

eignarfallsendinga (‑s og ‑ar) sjaldgæfari þegar um konu er að ræða. Það kemur 

þó  fyrir,  og  Ingólfur  tilfærir  m.a.  dæmin  Margaretar  Thatchers,  Guðbjargar 

Thoroddsens  og  Guðrúnar  Hjaltalíns.  Raunar  er  höfundur  ekki  alveg 12

samkvæmur  sjálfum  sér  þegar  kemur  að  beygingu  ættarnafna  með 

kvennöfnum. Thatchers telur hann „vafasamt“ og í svari við nefndarálitinu 1915 

sem áður var nefnt og tillögu þeirra um að ættarnöfn séu almennt látin óbeygð 

segir hann ‑s sé „karlkynsending, sem færi miður vel í nafni konu“ og því væri 

eðlilegt að það væri óbeygt í eignarfalli þegar kona ætti í hlut þótt það fengi 

annars  eignarfallsendinguna.  Hann  telur  þetta  þó  „ef  til  vill  …  torvelt  að 

heimfæra  undir  málfræðireglu“.  Það  er  þó  ekki  ósennilegt  að 13

skýrsluhöfundum hafi einmitt fundist ‑s fara „miður vel í nafni konu“, og að 

það sé einmitt ástæða þess að þeir hafi viljað samræma í átt til beygingarleysis. 

Þeim hefur þó þótt verra að sama nafnorðið beygðist með mismunandi hætti í 

sama falli eftir einhverjum eiginleikum orðanna í kring. Flest nafnorð í íslensku 

hafa líka lítinn breytileika í beygingu og nafnorðin kynbeygjast heldur ekki né 

tilheyra  mismunandi  beygingarflokki  eftir  umhverfinu.  Þegar  Ingólfur  víkur 

aftur  að  kvenkyns  nafnberum  á  bls.  46  segir  hann  aftur  á  móti 

eignarfallsendingarnar  hafa  „tíðkast  í  fyrstu“ og að  „enn munu ýmsir  góðir 

höfundar halda þessum sið, a.m.k. endrum og eins.“ Svo segir hann aftur á bls. 

50: „Það eru gild rök fyrir því, að konur amist við s-endingu í nafni sínu og líti 

jafnvel  á  hana  sem  karlrembutákn.  Endingarleysið  hefur  hér  eðlilegri  og 

 Árni Böðvarsson 199210

 Ingólfur Pálmason 1987, bls. 2711

 Ingólfur Pálmason 1987, bls. 22 og 46–712

 Ingólfur Pálmason 1987, bls. 1613
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íslenskulegri  svip“.  Enn  fremur:  „Hins  vegar  held  ég  að  flestum  hefði  þótt 

fráleitt orðalag að segja: „til Ólafar Nordals“. Sá aukakeimur af eignarmerkingu 

sem í því orðalagi felst hefði þótt meira en hæpinn smekkur.“ Ólafur farmaður 

drepur líka á þessu í grein sinni í Norðurlandi, sem áður var vitnað  í.  Hann 

áttar sig ekki á meintum vandkvæðum við  notkun karlkyns ættarnafna með 

eiginnöfnum  kvenna  og  sér  ekkert  athugavert  við  hliðstæð  nöfn  af  ólíku 

málfræðilegu kyni, enda hafi viðurnefni af því tagi verið  notuð  til  forna, t.d. 

Þóra  Borgarhjörtur.  Orð  Ingólfs,  mannanafnanefndarinnar  1915  og  Ólafs 14

farmanns  eru  einkar  áhugaverð  í  ljósi  þess  að  beyging  ættarnafna  með 

kvennöfnum hefur vafist fyrir fleirum sem ég hef spurt, og því virðist vera um 

viðvarandi tilhneigingu í málinu að ræða.

2.3 Fyrirliggjandi niðurstöður

Ingólfur kemst að þeirri niðurstöðu að tap á eignarfallsendingu í ættarnöfnum 

sé  áhrifavaldur  um  veikingu  eignarfalls  í  íslensku  og  að  beygingarleysi 

ættarnafna og erlendra nafna almennt valdi veiklun á íslensku beygingarkerfi. Í 

því sambandi nefnir hann dæmi úr ritgerð sem hann las: „Næst liggur leið Gísla 

til Hergilsey“. Það  dæmi segir þó tæpast neitt um ættarnöfn sérstaklega, þar 

sem hvarf eignarfalls á þeim stað  þarf ekki að  stafa af öðru en því að  aðrar 

forsetningar en til sem lýsa færslu á stað stýra þolfalli. Eins er fátt sem bendir til 

þess að íslenskt beygingarkerfi í heild sé að veikjast (þ.e. samfall formdeilda að 

aukast  verulega)  þótt  ýmis  sérnöfn  kunni  að  vera  óbeygð,  sbr.  t.d.  sókn 

þágufalls  í  skynjandahlutverki.  Ekki  hefur  heldur  verið  sýnt  fram  á  flótta 

eignarfallsendinga almennt í eignarfallseinkunnum.

Niðurstöður  liggja  nokkurn  veginn  fyrir  af  skrifum  Ingólfs,  Árna 

Böðvarssonar  (sem  byggir  á  Ingólfi),  og  Ara  Páls  um  dreifingu  ‑s  og  ‑ar  í 

eignarfalli,  þótt e.t.v.  sé ástæða sé til  að  kanna það  frekar. Einnig liggja fyrir 

niðurstöður  hjá  Ingólfi  (auk  vitnisburðar  Ólafs  farmanns  og 

mannanafnanefndarinnar  1915)  um  líklegra  beygingarleysi  ættarnafna  með 

 Ólafur farmaður 1908, bls. 2114
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eiginnöfnum  kvenna  en  karla,  en  þar  þarf  þó  frekari  skoðun  og  skýrari 

framsetningu niðurstaðna. Flestir höfundar virðast einnig gera ráð fyrir því að 

ættarnöfn séu síður höfð óbeygð þegar þau standa ein og sér.

Fleiri  niðurstöður  virðast  ekki  liggja  fyrir  um efnið.  Ljóst  er  að  frekari 

skoðunar er þörf á ýmsum atriðum. Ekkert kemur fram um setningarlega stöðu 

ættarnafna  né  almennt  um  kyn  þeirra,  heldur  aðeins  beygingu  þeirra  í 

sambandi  við  eiginnöfn  karla  og  kvenna.  Einnig  þarf  að  fjalla  nánar  um 

beygingu  ættarnafna  og  ástæður  hennar,  greina  hana  betur  eftir  formgerð 

orðanna og setja í samband við kyn ættarnafnsins sjálfs og kyn nafnbera. Einnig 

þarf að  taka mið  af beygingu ættarnafna í fleirtölu og með  greini eða öðrum 

ákvæðisorðum,  auk  þess  sem  kanna  þarf  framburð  á  nöfnum  af  erlendum 

uppruna og áhrif mismikillar málaðlögunar nafns á beygingu þess.  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3 Málfræðileg greining

3.1 Orðflokkun og setningagreining

Til þess að átta sig á málfræðilegum þáttum ættarnafna er nauðsynlegt að skoða 

bæði  orðflokk þeirra og hver setningarleg staða þeirra er.  Í  því skyni verður 

farið yfir þær gerðir ættarnafna sem til eru í íslensku og skyldum málum. Næst 

verður skoðuð uppbygging nafnliða sem innihalda orð af sömu flokkum á eftir 

hausnum og svo athugað  hvernig það  heimfærist á eiginnöfn með  ættarnöfn 

eða sambærileg orð á eftir.

3.1.1 Gerðir ættarnafna

Nokkrar megingerðir ættarnafna eru:

• venjulegur nafnliður, oftast eitt nafnorð: Smith, Møller, Gustavsson, Smári

• aukafallsliður (nafnliður í aukafalli, oftast eignarfalli): Williams, Haralz

• lýsingarorð,  eins  og  algengt  er  í  slavneskum  málum,  t.d.  rússnesku: 

Оболенский  (Obolénskij,  „frá  Obolensk“),  Иванов  (Ivanóv,  eiginl.  „Jóns“, 

eignarlýsingarorð dregið af Iván „Jón“)

• lýsingarorð  (eða  nafnorð)  með  lausum  greini  eða  fornafni;  algengt  í 

hollensku: de Groot „hinn stóri“ og frönsku: Le Boulanger „bakarinn“

• forsetningarliður, yfirleitt upprunalega staðarkenning; algengt í rómönskum 

málum: de Soto,  þýsku: von der Meden,  hollensku: van Rijn  og færeysku: á 

Heygum

Staðarnöfn hafa stundum fest við Íslendinga í formi forsetningarliðar: Kristján 

frá Djúpalæk, en slíkar staðarkenningar hafa ekki orðið arfgengar, ólíkt því sem 

gerst hefur í Færeyjum og víðar. Hæpið verður þó að teljast að færeysk nöfn svo 

sem Kári á Rógvi og Jóhan í Niðristovu setningagreinist á annan veg í færeysku en 

Kristján frá Djúpalæk eða Jóhannes í Bónus, en nánar verður vikið að því að neðan. 

Lýsingarorð  hafa  ekki  orðið  að  ættarnöfnum  á  Íslandi.  Töluvert  er  þó  af 

dæmum um lýsingarorð  sem viðurnefni á mönnum: Gissur hvíti,  Guðmundur 
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góði,  Katrín mikla.  Einnig eru dæmi um notkun með  greini: bæði  kemur fyrir 

Alexander mikli og Alexander hinn mikli.

Þau ættarnöfn sem þá eru eftir  eru nafnliðir,  oftast  eitt  orð,  sem þá er 

nafnorð.  Þessir  nafnliðir  geta  þó  verið  af  tveimur  gerðum:  beygðir  liðir 

(sambeygðir) og aukafallsliðir. Aukafallsliðirnir eru helst eignarfallseinkunnir: 

Haralds/Haralz, Sigurðs/Sigurz, Gunnars, Pjeturs/Péturs. Slík myndun ættarnafna 

er einnig þekkt í öðrum málum, svo sem ensku (t.d. Williams, Adams, Daniels) og 

hollensku (t.d. Peters og Hendriks). Ættarnafnið Íslandi er hins vegar dæmi um 

aukafallslið í þágufalli, og er einmitt staðarkenning líkt og forsetningarliðirnir í 

færeysku. Flest ættarnafnanna, og þau algengustu á Íslandi, eru þó líklega ekki 

slíkir aukafallsliðir og verða því að teljast til venjulegra nafnliða (þ.e. nafnliða 

sem fá fall úthlutað úr setningargerðinni).

3.1.2 Uppbygging nafna með viðbótum til hægri

Nafnliðir  geta  innihaldið  aðra  nafnliði,  lýsingarorðsliði  og  atviks-  eða 

forsetningarliði hægra megin við hausinn:

(Dæmi 1)

a) [NL hús [NL frábæra nágrannans míns ] ]

b) [NL klarínettuleikarinn [NL Grímur [NL Helgason ] ] ]

c) [NL aulinn [NL ég ] ]

d) „ … þar sem [NL víkingaskipið [NL Íslendingur ] ] er varðveitt.“ 15

e) [NL maður [LL mikill [NL vexti ] ] ]

f) [NL maður [FL frá [NL Hollandi ] ] ]

g) [NL íbúi [AL þar ] ]

Það sama gildir þegar sérnöfn, t.d. mannanöfn, eru hausar:

(Dæmi 2)

a) [NL Siggi [NL hennar Bínu ] ]

b) [NL Anna [NL dýralæknir ] ]

 Hér  sýnir  hvorugkynið  sem  heildarnafnliðurinn  stýrir  í  sagnfyllingunni  að 15

víkingaskipið  sé  hausinn.  http://www.hreyfill.is/servaldar-ferdir/
reykjaneshringur/. Sótt 6. maí 2015.
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c) [NL Jón [LL stóri ] ]

d) [NL Elín [FL á [NL skrifstofunni ] ] ]

e) [NL Óli [AL hérna ] ] (t.d. Nú ætlar Óli hérna að segja ykkur hvað gerðist.)

Haus nafnliðar ræður persónu, kyni og falli liðarins. Hann dreifir einnig falli 

sínu og um allan liðinn, nema þar sem eitthvað neðar í trénu ræður fallinu, t.d. 

forsetning eða fast fall aukafallsliðar.

(Dæmi 3)

a) Ég talaði við [NL Sigga [NL hennar Bínu ] ].

Fall haussins skilar sér ekki til aukafallsliðar (eignarfallseinkunnar).

b) Á morgun heimsækjum við [NL Önnu [NL dýralækni ] ].

Hér fær einkunnin aftur á móti fall haussins (þolfall).

c) Hún hitti [NL Jóa [FL á [NL skrifstofunni ] ] ] niðri í bæ.

Hér  stýrir  forsetningin  á  fallinu  á  skrifstofunni,  og  því  hefur  haus 

heildarnafnliðarins ekki áhrif á það.

Á sama hátt dreifir hann kyni sínu um liðinn til þeirra orða sem kynbeygjast 

(greinis,  fornafna og lýsingarorða) nema annar haus neðar í  trénu stýri  kyni 

þeirra.

(Dæmi 4)

Valdatíð [NL Katrínar [LL miklu ] ] hófst 1762.

Lýsingarorðið þiggur bæði fall og kyn af hausnum.

Nafnorð kynbeygjast ekki heldur hafa sér eiginlegt kyn. Kynsamræmi nær því 

ekki til  þeirra,  heldur stýra þau einmitt  sjálf  kyni undirskipaðra kynbeygðra 

orða. Þannig koma  Þetta gildir einnig um nafnorð  sem standa sem einkunn 

með mannanöfnum, t.d. viðurnefni.

(Dæmi 5)

a) [NL Solveig [NL kvennablómi ] ]16

 http://skjalasafn.is/heimild/2013-08 – sótt 5. maí 201516
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b) [NL Sigga [NL sprettur ] ]17

c) [NL Jói [NL rúsína ] ]2

3.1.3 Uppbygging fleiryrtra nafna með ættarnöfnum

Ætla má að kenninöfn, þar með talin ættarnöfn, hafi sömu setningarstöðu og 

aðrir  nafnliðir,  lýsingarorðsliðir  og  forsetningarliðir  sem  koma  fyrir  með 

nöfnum. Svo virðist og vera.

(Dæmi 6)

a) [NL Guðrún [NL Jónsdóttir ] ] – föðurnafn

b) [NL Jói [NL Fel ] ] – stytt föðurnafn

c) [NL Halldór [NL Eldjárn ] ] – ættarnafn

d) [NL Jakobína [NL Sigurðs ] ] – ættarnafn (sem aukafallsliður)

e) [NL Kristján [FL frá Djúpalæk ] ] – upprunalýsing

f) í færeysku: [NL Kári [FL á Rógvi ] ] – ættarnafn

Í málum svo sem rússnesku þar sem ættarnöfn í formi lýsingarorðs eru algeng 

sýnir kynbeyging slíkra nafna, rétt eins og kynbeyging viðurnefna í íslensku, að 

eiginnafnið sé haus heildarnafnliðarins. Dæmi um það er nafnið Ivanóv, sem er 

næstalgengasta ættarnafnið í Rússlandi .18

(Dæmi 7) 19

a) Пётр Иванов (Pjótr Ivanóv [kk.]) „Pétur Jóns“

b) Екатерина Иванова (Jekaterína Ivanóva [kvk.]) „Katrín Jóns“

Viðurnefni kynbeygjast á sama hátt:

c) Пётр Великий (Pjótr Velíkij [kk.]) „Pétur mikli“

d) Екатерина Великая (Jekaterína Velíkaja [kvk.]) „Katrín mikla“

 http://www.holabok.is/viðurnefni-i-vestmannaeyjum/ – sótt 5. maí 201517

 Sjá  t.d.  grein  um  nafnið  á  ensku  Wikipediu:  https://en.wikipedia.org/wiki/18

Ivanov_(surname)?oldid=646940688

 Natalie 2010 og RussianLearn.com (ódagsett)19
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Ekki  verður  séð  af  þessu  að  neinn  setningafræðilegan  mun  sé  að  finna  á 

ættarnöfnum og öðrum kenninöfnum, viðurnefnum eða mannlýsingum þegar 

þau standa með eiginnöfnum. Liðgerð fjölyrtra nafna virðist þá í fljótu bragði 

vera þessi, þ.e. að viðurnefnið sé einkunn til hægri:

(Dæmi 8)

Ef athugaðir eru aftur liðir með samnafn sem haus sést þó að sams konar liðir 

og ættarnöfn eru geta hengst aftan við heila liði.

(Dæmi 9)

a) [NL [NL nýtt hús ] [NL frábæra nágrannans míns ] ] (sjá dæmi 1a)

b) [NL [NL nýráðni starfskrafturinn ] [NL Helga Jónsdóttir ] ] (sjá dæmi 1b–d)

Ljóst er að í dæmi 9 er ekki unnt að kljúfa heildarnafnliðinn í tvennt á öðrum 

stað en gert er og partarnir verða hver um sig að teljast nafnliðir og sá síðari þá 

viðhengi við hinn, sbr. einnig eftirfarandi samsvarandi setningar.

(Dæmi 10)

a) [NL Frábæri nágranninn minn ] byggði sér [NL nýtt hús ].

b) [NL Helga Jónsdóttir ] er [NL nýráðni starfskrafturinn ].

Liðirnir í dæmi 9 samræmast einnig því sem gerist með forsetningarliði.

(Dæmi 11)

a) [NL [NL nýtt hús ] [FL á nágrannalóðinni ] ]

b) [NL [NL nýráðni starfskrafturinn ] [FL hjá fyrirtækinu ] ]

Það sama gengur einnig með mannanöfnum í haus:

c) [NL [NL hinn hæfileikaríki Jón ] [FL á skrifstofunni hjá okkur ] ]
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Þó virðist viðhengið frekar koma innar ef það er viðurnefni eða kenninafn. Því 

gæti virst nauðsynlegt að greina vinstri viðbæturnar einnig sem einhvers konar 

viðhengi fremur en einkunnir, en þar sem það kemur ættarnöfnum ekki beint 

við verður það ekki kannað nánar í þessari ritgerð.

(Dæmi 12)

a) [NL hinn skáldmælti [NL Kristján [FL frá Djúpalæk ] ] ]

b) [NL hin heimsþekkta [NL Vigdís [NL Finnbogadóttir ] ] ]

c) [NL hinn spaugsami [NL Ari [NL Eldjárn ] ] ]

d) [NL hinn fjölkunnugi [NL Sæmundur [LL fróði ] ] ]

Af  þessum  dæmum  má  álykta  að  viðurnefni  og  kenninöfn  (þar  með  talin 

ættarnöfn) myndi gjarnan sérstaka heild með  eiginnöfnum. Að  þessu leyti er 

munur á þeim og tilfallandi mannlýsingum sem skeytt er við nöfn, en enginn 

munur á viðurnefnum, föðurkenningum og ættarnöfnum. Í raun má segja að 

kenninöfn séu undirflokkur viðurnefna. Endurskoðuð liðgerð er þá svona:

(Dæmi 13)

Þegar fleiri en eitt viðurnefni á manninum sem nefndur er í hausnum raðast 

saman er hvert þeirra viðhengi við allan þann hluta nafnsins sem fer á undan 

því:

(Dæmi 14)

a)
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Einnig  má  bæta  inn  viðurnöfnum  manna  sem  nefndir  eru  í  föður-  eða 

móðurkenningum sem viðhengjum við kenningarnar:

b) 20

c)

Í  öllum tilvikunum er aðaláhersla er  á  hvert  viðurnefnanna,  með  hápunkt á 

síðasta viðurnefninu.  Það  sama gerist  með  önnur viðhengi.  Eiginnöfnin geta 

hins vegar myndað hljóðkerfislega heild þannig að aðeins komi aukaáhersla eða 

jafnvel engin áhersla á seinna eiginnafn, en slíkur samruni á sér ekki stað með 

kenninafni:

(Dæmi 15)

a) Páll Hreiðar Jónsson Melsted: [ˈpʰautl ̥ˌr̥eiːðar ˈjounsɔ(ː)n ˈmɛlstɛːð]

b) Ólafur  Einarsson  Thoroddsen  bóndi  og  útgerðarmaður  í  Vatnsdal : 21

[ˈouːlavʏr ˈeiːnar̥ʂɔn ˈtʰouːrɔtsɛn ˈpount(ɪ) ɔːɣ ˈuːtcɛrðarˌmaːðʏr i ˈvasːtaːl]

c) Jón Björn Briem: [ˈjoum.pjœtn ˈpriːm]

d) Jón Björnsson: [ˈjouːn(~m) ˈpjœr̥ʂɔːn]

 Blöndals  er  hér  hluti  kenningar  til  föðurins,  sem  hét  Björn  Blöndal  Jónsson. 20

Morgunblaðið, 14. nóvember 2009: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1310424/

 Morgunblaðið, 15. október 2005. http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1043940/21
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e) Jón Briem: [ˈjouːn(~m) ˈpriːm]

Þessar  aðaláherslur  virðast  styðja  að  um  viðhengi  til  hægri  sé  að  ræða,  en 

spurning er hvaða ályktun mætti draga um annað eiginnafn. Ljóst er að tvínefni 

hafa tilhneigingu til að renna saman í fleiri málum en íslensku, sbr. t.d. nafnið 

Giambattista í ítölsku, sem myndað er af Giovanni (eða Gianni) Battista „Jóhannes 

skírari“. Líklega er seinna eiginnafn í grunninn líka viðhengi til hægri við fyrri 

eiginnöfn, eins og það hefur verið greint hér að ofan, en sá nafnliður sem úr því 

verður hefur tilhneigingu til að renna saman í eina heild (eitt orð). Það er þá 

heldur ekkert því til fyrirstöðu þar sem eiginnöfnin voru alltaf saman sérstakur 

liður innan heildarliðarins.

3.2 Beyging og kyn ættarnafna

Þar  sem  ekki  er  setningafræðilegur  munur  á  ættarnöfnum  og  öðrum 

viðurnefnum, og ekki einu sinni öðrum nafnliðum almennt nema að því leyti er 

snertir samloðun við nöfn sem þeir standa með, ætti fallmörkun líka að vera sú 

sama. Þau ættarnöfn sem eru aukafallsliðir (t.d. Haralds, Sigurðs, Íslandi  ) eru 22

fallmyndir annarra nafna sem þekkt eru í öðru samhengi (Haraldur,  Sigurður, 

Ísland,  o.s.frv.)  og  beygjast  þá eðlilega  ekki  frekar,  enda er  staða þeirra  sem 

aukafallsliða málnotendum ljós, rétt eins og hús mannsins og fleira í þeim dúr 

(sjá  kafla  3.1.2).  Slík  nöfn  verða  tæpast  endurtúlkuð  sem  ný  orð  með 

upprunalegu fallendinguna sem hluta stofns og þá hugsanlega með viðbættum 

aukabeygingarendingum (*Haraldsar, *Íslandis). Þau sem eru ekki aukafallsliðir 

fá aftur á móti úthlutað fall úr setningargerðinni eins og hvert annað nafnorð í 

sömu  stöðu.  Við  því  er  að  búast  að  þau  geti  fengið  beygingarendingar  í 

samræmi við það fall.

 Ættarnafnið  Íslandi  virðist  reyndar  upprunalega  hafa  verið  myndað  í  ítölskum 22

ættarnafnastíl, með latneskri eignarfallsendingu ‑i (frb. [i]), þegar Stefán Guðmundsson 
óperusöngvari tók að rita nafn sitt að ítölskum hætti: Stefano Islandi. Sú mynd nafnsins 
sem síðar varð viðtekin í íslensku, Íslandi, frb. [ˈistlantɪ], tel ég hins vegar að sé túlkuð 
sem þágufall af Ísland vegna framburðar endingarinnar sem [ɪ] (sjá grein um Stefán á 
Wikipediu: https://is.wikipedia.org/wiki/Stefán_Íslandi?oldid=1419643).
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3.2.1 Beyging í föllum og tölum

Raunin  er  líka  sú  að  ættarnöfn  geta  fengið  beygingarendingar  í  eintölu  og 

einnig fleirtölu, eins og önnur nafnorð sem standa með eiginnöfnum, svo sem 

dýralæknir  og  Jónsdóttir.  Einfalt  dæmi  um það  er  Langsokkur,  ættarnafn  Línu 

Langsokks . Síðari hluti  þess,  ‑sokkur,  er venjulegt íslenskt orð  og getur líka 23

beygst alveg eins og sokkur (afbrigðin í þgf. et. koma líka fyrir í grunnorðinu):

(Dæmi 16) 24

Flest  ættarnöfn  eru  hins  vegar  endingarlaus  í  öllum  föllum  eintölu  nema 

(stundum) eignarfalli, en fá þó einnig endingar í fleirtölu og taka greini:

(Dæmi 17)

eintala fleirtala

nf. Langsokkur Langsokkurinn Langsokkar Langsokkarnir

þf. Langsokk Langsokkinn Langsokka Langsokkana

þgf. Langsokk / 
Langsokki

Langsokknum / 
Langsokkinum

Langsokkum Langsokkunum

ef. Langsokks Langsokksins Langsokka Langsokkanna

eintala fleirtala

nf. Thoroddsen Thoroddseninn Thoroddsenar Thoroddsenarnir

þf. Thoroddsen Thoroddseninn Thoroddsena Thoroddsenana

þgf. Thoroddsen Thoroddseninum Thoroddsenum Thoroddsenunum

ef. Thoroddsen / 
Thoroddsens

Thoroddsensins Thoroddsena Thoroddsenanna

 Nafnið hefur verið túlkað sem óbreytt viðurnefni og ritað Lína langsokkur í ýmsu efni 23

á íslensku, en rithættinum með stórum staf bregður þó fyrir. Tel ég hann réttari, enda 
hlýtur Lína að eiga að hafa erft það frá föður sínum Eiríki Langsokki (á sænsku Efraim 
Långstrump) og nafnið þá að vera ættarnafn. Eins og rætt hefur verið í kafla 3.1 virðist 
þó  ekki  skipta  máli  hvort  um  ættarnafn  eða  óbreytt  viðurnefni  er  að  ræða  hvað 
málfræðilega greiningu snertir.

 Allar orðmyndirnar í beygingartöflunum tel ég tækar nema annað sé tekið fram, en 24

sumar þeirra eru sjaldgæfar. Orðmynd sem sem ég tel vafasama set ég spurningamerki 
við. Orðmynd er lituð grá ef ekki fundust dæmi um hana á google.com.
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3.2.2 Beygingarflokkar ættarnafna

Sú  beyging  sem  kemur  fram  í  dæmi  17  nær  í  aðalatriðum  yfir  langflest 

ættarnöfn í íslensku, svo sem þau sem enda á ‑sen, ‑er, ‑ín, ‑mann, ‑dal, ‑fjörð, 

‑stað  og ‑berg,  eða nánast öll ættarnöfn sem enda á samhljóði,  t.d. líka Briem, 

Seljan og Scheving; meira að segja þau sem enda á -son, t.d. Thorsteins(s)on. Þau 

hljóta líka öll að vera sterk vegna þess að nefnifallið (uppflettimyndin) endar á 

samhljóði.  Sterka endingin ‑s  er  enda sú eina sem getur  gengið  í  eignarfalli 

eintölu (og hún gengur yfirleitt). Aftur á móti skortir þau nefnifallsendinguna 

#-r#,  sem  flest  sterk  karlkynsorð  hafa,  og  ekki  er  hægt  að  útskýra 

endingarleysið með reglulegri samlögun og styttingu.

Endingarlaust nefnifall í sterku karlkyni er hins vegar algengt í tökuorðum, s.s. 

stúdent,  dúett,  moll,  sópran,  barón,  ímam,  pöbb,  o.fl.,  en  einnig  í  vissum 

viðskeyttum nýmyndunum s.s. strætó og glæpon (líklegt er að viðskeytin ‑ó og 

‑on í þessum orðum séu bæði dregin af erlendum orðum ), og síðast en ekki 25

síst í mörgum algengum tökunöfnum karla, t.d. Jón, Kristján, Friðrik, Aron, og 

Elías. Öll þessi orð fá líka ‑ar í nefnifalli fleirtölu (og samsvarandi ‑a í þf. ft.), en 

endingarnar ‑s í ef. et. og ‑ar/‑a í fleirtölu eru langalgengustu beygingarendingar 

sterkra karlkynsorða og hafa verið taldar minna markaðar en endingarnar ‑ar í 

ef. et. og ‑ir/‑i í fleirtölu.

(Dæmi 18)

eintala fleirtala

nf. Friðrik Friðrikinn Friðrikar Friðrikar

þf. Friðrik Friðrikinn Friðrika Friðrikarnir

þgf. Friðrik / 
Friðriki

Friðriknum /
?Friðrikinum

Friðrikum Friðrikunum

ef. Friðriks Friðriksins Friðrika Friðrikanna

 Sjá t.d. Aðalstein Eyþórsson 201525
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Þau afbrigði sem koma fram í þessum orðum eru í þágufalli eintölu: stundum ‑i 

og stundum ekki; líklega er endingarlaust þágufall talsvert algengara, en ‑i er 

algengt í  eiginnöfnunum. Þessi  breytileiki  á ‑i  í  þgf.  et.  er  svipaður því sem 

gerist í öðrum flokkum sterkra karlkynsorða (erfðaorðum).

(Dæmi 19)

Endingin ‑i kemur raunar fyrir í þgf. et. sumra ættarnafnanna af þeim gerðum 

sem nefndar hafa verið, t.d. þeim sem enda á ‑mann og stundum (en sjaldnar) 

öðrum. Öll  geta þau tekið  fleirtölu með  ‑ar,  t.d.  Hafstaðar ,  Bergmannar ,  en 26 27

dæmi eru t.d. um ‑ir í einhverjum tilvikum, svo sem Blöndal, sem þá stafar af 

analógíu við dalur.

(Dæmi 20)

Fleirkvæð ættarnöfn sem enda á áherslulitlu atkvæði af gerðinni /(C)Vs/ geta 

fengið ‑ar í eignarfalli: Thorlaciusar. Þau geta líka yfirleitt fengið ‑i í þágufalli. 

Þetta er í góðu samræmi við íslenskuð nöfn af latneskum og grískum uppruna 

eintala fleirtala

nf. strákur strákurinn strákar strákarnir

þf. strák strákinn stráka strákana

þgf. strák / stráki stráknum / ?strákinum strákum strákunum

ef. stráks stráksins stráka strákanna

eintala fleirtala

nf. Blöndal Blöndalinn Blöndalar /
?Blöndalir

Blöndalarnir /
?Blöndalirnir

þf. Blöndal Blöndalinn Blöndala /
?Blöndali

Blöndalana /
?Blöndalina

þgf. Blöndal /
?Blöndali

Blöndalnum /
?Blöndalinum

Blöndölum / 
Blöndulum

Blöndölunum / 
Blöndulunum

ef. Blöndal / 
Blöndals

Blöndalsins Blöndala Blöndalanna

 Alþýðublaðið, 4. okt. 1979: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=322380026

 Halldór  Jónsson.  bloggfærsla,  2.  nóv  2014:  http://halldorjonsson.blog.is/blog/27

halldorjonsson/entry/1493391/. Sótt í maí 2015.
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sem enda á ‑as, ‑es, ‑os og ‑us, t.d. Jeremías, Hannes, Eros, Filippus, í eignarfalli 

Jeremíasar, Hannesar, Erosar, Filippusar.

(Dæmi 21)

Ættarnöfn af þessari gerð geta líka verið endingarlaus í eignarfalli eins og hin 

sem áður voru nefnd, en raunar getur vel verið að þau fái líka ‑s, sem samlagast 

þá essinu í stofninum og er heldur ekki ritað sérstaklega. Það gerist líka í fleiri 

nöfnum sem enda á ‑s  eða öðru (erlendu) blísturshljóði  svo sem t.d.  Kress, 28

Karadžić og Bush, sem þá verða á reglulegan hátt eins borin fram og skrifuð í 

öllum föllum eintölu. Þessi nöfn sem enda á ‑s virðast almennt fá ‑ar í fleirtölu 

eins og flest önnur ættarnöfn.

Ættarnöfn sem enda á ‑a,  t.d. Zoëga  og Obama,  geta yfirleitt  ekki fengið 

neina beygingarendingu aftan á það í eintölu, en það stafar líklega af því að ‑a 

hljómar  eins  og  beygingarending  í  íslensku.  Nöfn  af  þessari  gerð  hljóma  í 

aukaföllum  eins  og  veik  karlkynsorð  og  falla  þá  í  flokk  með  herra  og 

eiginnöfnum á borð við Esra, sem eru líka með ‑a í nefnifalli og því eins í öllum 

föllum eintölu. Fleirtala með ‑ar er einnig notuð í slíkum nöfnum: 

Telja má líklegt að  endingarnar ‑i  [ɪ]  og ‑u  [ʏ],  sem einnig eru algengar 

beygingarendingar eins og [a], verði túlkaðar sem slíkar í uppteknum nöfnum, 

og það  er  virðist  líka hafa  gerst  í  ættarnafninu Íslandi  (sjá  upphaf  kafla 3.2, 

neðanmálsgrein). Þetta er þó ekki algengt, enda eru endingarnar ‑i (eða ‑y) og ‑u 

í  erlendum nöfnum yfirleitt  frekar  bornar  fram [i]  og  [u].  Aðeins  fannst  eitt 

eintala fleirtala

nf. Thorlacius Thorlaciusinn Thorlaciusar Thorlaciusarnir

þf. Thorlacius Thorlaciusinn Thorlaciusa Thorlaciusana

þgf. Thorlacius / 
Thorlaciusi

Thorlaciusnum Thorlaciusum Thorlaciusunum

ef. Thorlacius / 
Thorlaciusar

Thorlaciusarins Thorlaciusa Thorlaciusanna

 Sjá einnig Ara Pál Kristinsson 2013.28
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annað ættarnafn sem endar í [ɪ], Smári, en þar er ‑i beygingarending og nafnið 

beygist veikt, þ.e. alveg eins og samnafnið smári.29

Ættarnöfn sem enda á öðrum sérhljóðum en [a], [ɪ] og [ʏ] fylgja hins vegar 

almennt fyrstnefnda flokknum, þ.e. geta fengið ‑s í ef. et., auk endingarleysis. 

Það  gildir  t.a.m.  um  Löve,  Haarde,  Waage,  Goethe,  Mussolini,  Kennedy,  Nehru, 

Cicero, Landau.30

(Dæmi 22)

a) „Í 4. liðnum í kæru Löves var talið til eigna Odds 7000 króna víxill, …“31

b) „… í bók Áskels Löves, Íslenskar jurtir.“32

c) „Sama kemur fram í máli Guðmundar Löve …“33

d) „… á fundi, sem stuðningsmenn Geirs H. Haardes efndu til …“34

e) „Af hverju varð stjórn Geirs Haarde að fara frá“35

f) „Þau orð Cicero hafa að mestu leyti átt við …“36

 Morgunblaðið, 27. janúar 2010: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1319734/. Sótt í 29

maí 2015. Sjá einnig útvarpsbrot af Bylgjunni, „Katrín ber karlmannsnafnið Smári með 
stolti.“  27.  nóvember 2013:  http://www.visir.is/section/MEDIA98&fileid=CLP22754. 
Sótt í maí 2015.

 Sjá einnig Ingólf Pálmason 1987, bls. 25 og 45, og Ara Pál Kristinsson 2013.30

 Ísland, 29. febrúar 1936: http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=30655231

 Bjarni  E.  Guðleifsson.  „Smávinir  fagrir“.  Garðyrkjuritið,  1993:  http://32

w w w . l a n d b u n a d u r . i s / l a n d b u n a d u r / w g s a m v e f . n s f /
0/10fef27f7065a25e00257750003ae658/$FILE/1993%20-%20Smávinir%20fagrir%20-
%20Garðyrkjuritið.pdf

 Harpa Hreinsdóttir. Bloggfærsla 9. júní 2014: http://harpa.blogg.is/2014-06-09. Sótt í 33

maí 2015.

 Hannes  Hólmsteinn  Gissurarson.  „Á  stuðningsmannafundi  Geirs  H.  Haardes“, 34

bloggfærsla 8. júní 2011: http://hannesgi.blog.is/blog/hannesgi/entry/1172740/. Sótt 
í maí 2015.

 Illugi Jökulsson. „Af hverju varð  stjórn Geirs Haarde að  fara frá“, bloggfærsla 13. 35

október  2014:  http://blog.pressan.is/illugi/2014/10/13/af-hverju-vard-stjorn-geirs-
haarde-ad-fara-fra/

 Kofi Annan. „Lögin þagna ekki lengur“,  þýdd aðsend grein í  Morgunblaðinu 11. 36

ágúst 1998: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/412961/
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g) „Í Róm unnu vinir Ciceros hörðum höndum …“37

h) „Þarna er barizt fyrir því, að bjarga lífi Landaus.“38

i) „Heila Landau hafði skort bæði súrefni og blóð í meira en 100 daga.“39

3.2.3 Beyging og beygingarleysi

Endingarleysið  í  nefnifalli  eintölu  í  tökuorðum  stafar  af  því  að  orðin  eru 

endingarlaus í nefnimynd og frumlagsstöðu í erlendum málum og algengast er 

að  þau  séu  tekin  þannig  upp  í  íslensku.  Fyrir  kemur  að  búin  sé  til 

nefnifallsmynd með endingu (t.d. djókur) og sú aðferð við aðlögun tökuorða var 

algeng í fornu máli, en það er fremur sjaldgæft nú. Hið sjálfgefna virðist vera að 

nefnimynd sé tekin beint upp og (endingarlaust) form hennar sé frumskilyrði 

beygingarinnar.  Einnig  þykir  sérstaklega  með  sérnöfn  ekki  ganga  að  breyta 

uppflettimyndinni  frá  upprunalegu  erlendu  formi  (eða  nálgun  á  því)  með 

sérstakri  viðbót  eða hljóðvarpi.  Til  samanburðar  má taka kvenkynsorðið  fart 

(einnig tökuorð), sem sýnir skort á u-hljóðvarpi, erfðaþætti í beygingu sterkra 

kvenkynsnafnorða  sem  er  nánast  einhlítur  í  nefnifalli  eintölu  nema  í 

tökuorðum. Það er því fullnægjandi skýring á endingarleysi nefnifalls eintölu í 

flestum  ættarnöfnum  að  þau  eru  annað  hvort  tökuorð  eða  mynduð  með 

hliðsjón af erlendum nöfnum.

Endingarlausa eignarfallið er hins vegar ekki dæmigert fyrir tökuorð, en 

það  einskorðast  þó ekki  við  ættarnöfn.  Algengt er  að  nöfn útlendinga,  bæði 

eiginnöfn  og  kenninöfn,  séu  óbeygð,  og  ýmsar  samstæður  viðskeyttra  og 

óviðskeyttra eiginnafna og kenninafna eru mögulegar:

(Dæmi 23)

a) „… ríkisstjórn Bandaríkjanna, undir stjórn Bill Clinton.“40

 Geir Þ. Þórarinsson. „Hver var Cicero?“ Vísindavefurinn, 29. september 2005: http://37

visindavefur.is/?id=5298

 Tíminn, 28. ágúst 1963: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=106035338

 Þjóðviljinn, 17. janúar 1963: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=279826939

 Morgunblaðið, 7. maí 1993: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/104765/. Sótt í maí 40

2015.
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b) „… samanburður á nýrri stjórn Bill Clintons, Bandaríkjaforseta og …“41

c) „Stjórn Bills Clintons deilir við Evrópuríki um aðgerðir í Bosníu“42

d) „Stjórn Bills Clinton forseta hafði áður … “43

e) „Kínverjar fordæma ákvörðun Clintons“ (úr sömu grein og d-liður)

f) „Ríkisstjórn Clinton telur að öryggi …“44

Þá er einnig algengt að erlend staðarnöfn séu óbeygð í eignarfalli þótt oft séu 

viðskeyttar myndir til líka. Þannig finnast dæmi bæði um Tíbet og Tíbets, Madríd 

og  Madrídar,  Búdapest  og  Búdapestar,  o.s.frv.,  í  eignarfalli  eintölu,  en 

endingarlausu  myndirnar  eru  jafnan  algengari.  Það  sem  helst  gæti  skýrt 45

endingarleysið er viðvarandi tenging orðanna við erlend mál, sem stafar þá af 

því að ný og endurnýjuð umfjöllun um staði, hluti eða menn sem staddir eru í 

öðrum löndum á uppruna sinn í erlendu máli og notkun nafnanna í því máli 

getur því haft ítrekuð áhrif á notkun þeirra í íslensku. Vilji er, a.m.k. hjá sumum 

málnotendum til að vitna því sem næst hljóðrétt til nafnsins eins og það kemur 

fyrir í þekktri erlendri mynd, en þá eru hvers kyns íslenskar breytingar á því til 

trafala.

Í raun virðast þetta vera tvö aðgreind kerfi sem lifa hlið við hlið, annars 

vegar  beygt  í  föllum  og  tölum  og  hins  vegar  alveg  óbeygt.  Skipta  má  þá 

beygingardæmi ættarnafns upp á þennan hátt:

 Dagur, 25. febrúar 1993: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=270224641

 Morgunblaðið, 12. maí 1993: http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=12554342

 Morgunblaðið,  24.  maí  1995:  http://www.mbl.is/greinasafn/grein/202771/.  Sótt  í 43

maí 2015.

 Vikublaðið, 21. janúar 1994: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=363806244

 Athugun á google.com í maí 2015.45
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(Dæmi 24)

a) Venjulegur beygingarflokkur með  endingum. Í  mismunandi ættarnöfnum 

geta verið ólíkir flokkar (ef. ‑s, ef. ‑ar, eða veik beyging) og regluleg tilbrigði 

í þgf. et. eins og nefnt hefur verið.

b) Endingarlaust og ekki notað með viðskeyttum greini.

Hér skulu sýnd nokkur dæmi um hvort tveggja, fyrst með endingum:

(Dæmi 24)

a) „Ráðamenn notuðu hvert tækifæri til að gefa Clintoni lambakjöt …“46

b) „Vanvirtu leiði föður Clintons“ (um Hillary Clinton)47

c) „… ég elska hinn clintoninn“ (um Bill eftir umræðu um Hillary)48

d) „Ég vona að Clintonar játi sig sigraða þegar Obama er …“49

eintala fleirtala

nf. Clinton Clintoninn Clintonar Clintonarnir

þf. Clinton Clintoninn Clintona Clintonana

þgf. Clinton / 
Clintoni

Clintoninum Clintonum Clintonunum

ef. Clintons Clintonsins Clintona Clintonanna

eintala
(og fleirtala?)

nf. Clinton

þf. Clinton

þgf. Clinton

ef. Clinton

 Dagblaðið  Vísir,  15.  september  1999:  http://timarit.is/view_page_init.jsp?46

pageId=2989573

 Frétt  á  mbl.is,  15.  apríl  2015:  http://www.mbl.is/frettir/erlent/2015/04/15/47

vanvirtu_leidi_fodur_clintons/

 Bland,  spjall  frá  janúar  2008:  https://bland.is/umraeda/forsteta-kosningar-i-usa-/48

8429670/. Sótt í maí 2015.

 Þroftur.  Athugasemd við  blogg 2.  júní  2008:  http://blog.pressan.is/freedomfries/49

2008/06/02/obama-vantar-bara-46-fulltrua/. Sótt í maí 2015.
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e) „… kannski hata þeir alla Clintona …“50

f) „Ef Clintonunum tekst að sannfæra kjósendur …“51

g) „…  ef  einhver  frambjóðandi  getur  unnið  með  Clintonum  þá  er  það 

Obama.“52

h) „að sér líði eins og hann sé að berjast við "báða" Clintonana.“53

i) „Clintonarnir hafa komist upp með það að ofbjóða fólki …“54

Svo án endinga:

(Dæmi 25)

a) „… Hillary og Chelsea Clinton, eiginkona og dóttir forsetans …“55

Til samanburðar: Guðrún og Jóna Kristjánsdætur – þar er kenninafnið  sem 

þær bera báðar beygt í fleirtölu.

b) „Ólafur Ragnar þiggur boð Bills Clinton“56

Í  þessum  tveimur  kerfum  togast  á  annars  vegar  tilhneigingin  til  að  beygja 

ættarnafnið eins og hvert annað nafnorð í málinu og tilhneigingin til að vitna 

rétt í nafnið eins og það kemur af kúnni. Fleira hefur þó áhrif á beygingarleysið, 

eins  og  komið  verður  að  stuttlega,  en  áður  skal  tekið  annað  dæmi  af 

endingarlausum  kenninöfnum,  nefnilega  eins  atkvæðis  styttingum  á 

 Friðjón  R.  Friðjónsson.  Bloggfærsla  9.  maí  2008:  http://blog.pressan.is/fridjon/50

2008/05/09/ted-kennedy-sendir-hillary-kvedju/. Sótt í maí 2015.

 Magnús  Sveinn  Helgason.  Bloggfærsla  26.  janúar  2008:  http://blog.pressan.is/51

freedomfries/2008/01/26/arkansasbrellan-aftur/. Sótt í maí 2015.

 Jón  H.  Eiríksson.  Athugasemd  við  blogg,  12.  maí  2008:  http://blog.pressan.is/52

freedomfries/2008/05/12/sammala-obama-novak-er-skeinipappir/

 Ragnar  Bjarnason.  Bloggfærsla  21.  janúar  2008:  http://raggibjarna.blog.is/blog/53

raggibjarna/entry/420845/. Sótt í maí 2015.

 Jón  Magnússon.  Bloggfærsla  30.  janúar  2008:  http://jonmagnusson.blog.is/blog/54

jonmagnusson/entry/429437/. Sótt í maí 2015.

 Morgunblaðið,  4.  mars  1999:  http://www.mbl.is/greinasafn/grein/453137/.  Sótt  í 55

maí 2015.

 DV,  21.  september  2009:  http://www.dv.is/frettir/2009/9/21/olafur-ragnar-56

thiggur-bod-bills-clinton/. Sótt í maí 2015.
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föðurnöfnum,  t.d.  Gummi  Jó  og  Bjarni  Ben,  en  þótt  þau  séu  vanalega 

endingarlaus hafa þau stundum líka fengið endingu í eignarfalli á sama hátt og 

ættarnöfnin:

(Dæmi 26)

„En óháð aðkomu Bjarna Bens fyrir hönd hans fjölskyldu …“57

Af  dæmum  sem  þessu  má  sjá  að  um  dýnamískt  kerfi  er  að  ræða,  en  ekki 

einhliða breytingu úr beygingu í beygingarleysi.

3.2.4 Kyn ættarnafna

Eins og vikið  hefur verið  að  kynbeygjast nafnorð  ekki í íslensku og sýna því 

ekki kynsamræmi. Þannig eru t.d. starfsheiti og mannlýsingar eins og kennari og 

bjáni alltaf karlkyns þótt þau séu undirskipuð kvenkynsorði og hjúkka og rola 

eins kvenkyns þótt  þau standi með  karlkynsorði.  Þegar nafnorð  standa með 

öðrum nafnorðum verður aðeins falli og tölu stýrt á þeim, ólíkt því sem gerist 

með  lýsingarorð,  sem  fengju  einnig  sama  kyn  og  stýrandinn.  Hvert  innri 

nafnorðanna  stendur  hins  vegar  sem haus  í  sinni  undirgrein  og  getur  stýrt 

henni og kallar á kynsamræmi lýsingarorða (en ekki nafnorða) sem þar undir 

eru sett. Það sama er að segja um skyld mál sem hafa málfræðilegt kyn svo sem 

þýsku  og  slavnesk  mál,  þótt  tilhneiging  sé  þar  til  að  mynda  afleidd 

kvenkynsorð af ýmsum karlkynsnafnorðum um fólk með viðskeytum svo sem 

‑in  í  þýsku  og  ‑ica  og  ‑ka  í  slavneskum  málum.  Í  rómönskum  málum  er 

fallbeyging dottin út, en þau komast nær því að hafa kynbeygingu nafnorða. 

Þær endingar sem benda oftar til kvenkyns (‑a eða ‑e) eða karlkyns (‑o eða ‑u 

eða ‑Ø) geta þó oft líka verið í nafnorðum af hinu kyninu, t.d. í spænsku: día 

„dagur“ (kk.), mano „hönd“ (kvk.). Einnig liggur fyrir að í rómönskum málum 

skipta ættarnöfn (sem þar eru nafnorð eða forsetningarliðir) ekki um endingu 

eftir kyni nafnberans.

 Spjallinnlegg  25.  mars  2014:  http://www.malefnin.com/ib/index.php?57

showtopic=133430. Sótt í maí 2015.
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Af þeim beygingardæmum og textadæmum sem dregin hafa verið upp, og 

af þeirri meginreglu að kyn nafnorðs sé fast, er ljóst að öll þau ættarnöfn sem 

minnst  hefur  verið  á  eru  karlkyns.  Það  kemur  vel  heim  og  saman  við  að 

ættarnöfn  eru  borin  bæði  af  körlum  og  konum  í  ljósi  þess  að  karlkyn  er 

sjálfgefið  kyn  um  fólk  af  ótilgreindu  eða  blönduðu  raunkyni  í  sérstæðum 

fornöfnum og lýsingarorðum:

(Dæmi 27)

a) Margir voru staddir á torginu.

b) Ég skil ekki þann sem gerði þetta.

Einnig er karlkyn nær einrátt í þjóðaheitum og ýmsum öðrum flokkaheitum á 

fólki, einnig starfsheitum, en þau eru gjarnan mynduð með viðliðnum ‑maður 

og viðskeytunum ‑ingur, ‑ingi, ‑verji, ‑búi, ‑ir, ‑ari, eða ‑ani, sem öll eru karlkyns, 

eða mynduð  sem veik karlkynsorð  beint  af  stofni  annars orðs  (t.d.  Mexíkói). 

Stundum eru slík orð mynduð með viðliðnum ‑kona, en þá eiga þau sérstaklega 

við konu sem tilheyrir viðkomandi flokki. Örfá starfsheiti önnur eru kvenkyns, 

t.d. hjúkka.

Til eru ættarnöfn sem eru kvenkyns: Gígja og Kolka. Bæði eru þau gömul 

orð í málinu þótt notkun þeirra sem ættarnafna sé nýleg, en kolka var viðurnefni 

til forna og Kolka er einnig nafn á á. Bæði nöfnin eru jafnframt kvenmannsnöfn. 

Vegna þess hvað þau eru óalgeng og hve almennt er að ættarnöfn séu karlkyns 

eru  þessi  nöfn  þó  stundum  einnig  höfð  eins  og  Zoëga  og  önnur  karlkyns 

ættarnöfn sem enda á ‑a. Það virðist nánast vera skilyrði fyrir því að ættarnafn 

sé kvenkyns að það sé erfðaorð og hafi kvenkyns nefnifallsendingu, og jafnvel 

þá getur karlkynið tekið yfir, en grunnurinn bak við það að ættarnöfn eins og 

Zoëga  sé  alltaf  eins  í  öllum föllum eintölu  er  að  gert  er  ráð  fyrir  karlkyni  í 

ættarnöfnum. Líklegt er þó að ef algengara orð en gígja og kolka yrðu tekin upp 

sem ættarnöfn héldust þau frekar kvenkyns og beygðust eftir því.

Ekki er þó nóg með að orð af öðru kyni en raunkyni nafnbera geti staðið 

sem kenninafn eða viðurnefni  með  nafni  hans,  heldur gildir  það  einnig um 
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eiginnöfn. Dæmi um slík nöfn eru Sturla, Sigursturla, Skúta og Órækja. Stundum 

heyrist sagt að Sturla, sem er langalgengast þeirra og oftast er tekið dæmi af, 

„beygist  eins  og  kvenkynsorð“,  en  þegar  betur  er  að  gáð  er  það  hreinlega 

kvenkynsorð! Þetta sést glögglega þegar fullt beygingardæmi er skoðað:

(Dæmi 28)

Látum nokkur textadæmi fylgja:

(Dæmi 29)

a) „Sjálfskipaðir Gissurar, Kolbeinar, Sturlur, Sighvatar og Eyjólfar ofsar“58

b) „Alltof oft er talað við einhverjar Sturlur …“59

c) „Og  hvers  son  var  seinni  Sturlan?  Sú  Sturlan  sem  var  í  annarlegu 

ástandi?“60

d) „… lét Sturluna ekkert eiga inni hjá sér.“61

e) „… svo sem gæluverkefni Sturlunnar …“ (úr sömu grein og d-liður)

f) „… drengurinn heitir Sturla Þór í höfuðið á Sturlunni okkar.“62

eintala fleirtala

nf. Sturla Sturlan Sturlur Sturlurnar

þf. Sturlu Sturluna Sturlur Sturlurnar

þgf. Sturlu Sturlunni Sturlum Sturlunum

ef. Sturlu Sturlunnar Sturla Sturlanna

 Lára  Hanna  Einarsdóttir.  Bloggfærsla  10.  apríl  2009:  http://blog.pressan.is/58

larahanna/2009/04/10/paskahugvekja-i-islendingasagnastil-med-godafraediivafi/

 Bland. Spjallinnlegg 2. nóvember 2010: https://bland.is/umraeda/thordargledi-og-59

ljotur-humor/21898462/. Sótt í maí 2015.

 Þráinn Bertelsson. Bloggfærsla 31. mars 2008: http://thrainn.eyjan.is/2008/03/var-60

sturla-bvarsson-annarlegu-standi.html. Sótt í maí 2015.

 Hákon  Baldur  Hafsteinsson.  Bloggfærsla  17.  apríl  2007:  http://61

paradisarfuglinn.blog.is/blog/paradisarfuglinn/entry/180817/. Sótt í maí 2015.

 Kristín  Dýrfjörð.  Bloggfærsla  13.  nóvember  2007:  http://roggur.blog.is/blog/62

kristindyr/entry/364068/. Sótt í maí 2015.
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Beygingarendingar, viðskeyttur greinir og hliðstæð fornöfn og lýsingarorð sýna 

öll kvenkynið í orðinu, og viðskeytti greinirinn og hliðstæðu orðin sýna einnig 

að  orðið  getur  stýrt  kvenkyni  í  undirskipuðum  liðum.  Hins  vegar  getur 

raunkyn  nafnberans  haft  áhrif  á  persónufornöfn,  sagnfyllingar  og  síðari 

tilvísanir:

(Dæmi 30)

a) „Sturla  er ekki ókunnur  bæjarmálapólitíkinni í  Stykkishólmi en hann 

var bæjarstjóri þar á árunum 1974 til 1991 þegar hann fór á þing.“63

Raunkyn getur á sama hátt haft áhrif þegar ættarnafn (karlkyns) vísar stakt til 

konu.  Það  á  meira  að  segja  við  í  tilfellum  þegar  augljóslega  er  um 

karlkynsbeygingu ættarnafnsins að ræða.

(Dæmi 31)

a) „… að skoða framsetningu herferðarinnar hennar Clintons …“64

b) „… sérstökum friðar og frelsisfundi hennar Clintons utanríkisráðherra 

USA“65

c) „Winfrey neitaði aftur ásökunum um að ummæli hennar …“66

Ekki er hægt að nota þessi dæmi til að sýna fram á að Clinton eða Winfrey séu 

kvenkynsorð í þessum tilfellum, samanber einnig dæmi eins og þessi:

 Viðskiptablaðið, 12. mars 2014: http://www.vb.is/frettir/102926/. Sótt í maí 2015.63

 Afrit  eldri  útgáfu  fréttar  frá  13.  apríl  2005  af  mbl.is:  http://64

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mv2YQDZzcO8J:m.mbl.is/folk/
frettir/2015/04/13/hvad_thydir_merkid/.  Síðar  breytt  í  nýrri  útgáfu  „…  að  skoða 
framsetningu herferðar Clinton …“. Skoðað í maí 2015.

 hilmarsson.  Bloggfærsla  11.  mars  2011:  https://hilmarsson.wordpress.com/65

2011/03/11/utvarp-saga-allra-landsmanna/. Sótt í maí 2015.

 Morgunblaðið,  6.  febrúar  1998:  http://m.mbl.is/folk/verold/1998/02/06/66

oprah_winfrey_hristir_upp_i_kjotbaendum/. Sótt í maí 2015.
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(Dæmi 32)

a) „Bíllausi dagurinn hans Sturlu“67

b) „… kennarinn er mjög góður. Hún hefur hjálpað mér …“

Hér  er  kennarinn  í  karlkyni  hvað  sem fornafninu hún  líður,  enda  stýrir  það 

kyninu á lýsingarorði í karlkyni.

3.2.5 Áhrif raunkyns nafnbera á beygingu

Þótt kyn ættarnafna breytist ekki með raunkyni nafnbera virðist raunkynið hafa 

einhver áhrif á hvort nafnið beygist eða ekki. Það sem hefur komið fram er að 

ættarnöfn virðast síður beygjast þegar kona ber það.  Þetta virðist þó ekki eiga 68

við um nöfn sem hafa augljósa nefnifallsendingu eins og Smári og Langsokkur, 

en torvelt virðist að hafa slík nöfn óbeygð yfir höfuð. Veikt kvenkyns ættarnafn 

sem endar á ‑a myndi líka tæpast færast yfir í karlkyn við þessar aðstæður, enda 

er  líka  hefð  fyrir  því  að  beygja  kvenkynsútgáfur  slavneskra  ættarnafna  á 

íslensku:

(Dæmi 33)

a) „… sigur Sotnikovu bætir upp fyrir það og gott betur.“69

Eftir situr að sterk (karlkyns) ættarnöfn beygist síður þegar það vísar til konu. 

Nú er það svo að öll eiginnöfn kvenna í íslensku eru kvenkyns, eins og flest 

nafnorð sem vísa sérstaklega til konu, og hið hefðbundna nafnakerfi Íslendinga 

hefur  einnig kenninöfn í  sama kyni  og er  raunkyn nafnbera,  vegna þess  að 

föður-  og  móðurkenningarnar  enda  á  ‑son  og  ‑dóttir.  Af  þeim sökum finnst 

sumum það eflaust ankannalegt að heyra karlkyns beygingar í nafnarununni og 

forðast sjálfir að nota þær. Með því að nota óbeygðu útgáfuna er hægt að forðast 

 Stefán Friðrik Stefánsson. Bloggfærsla 27.  apríl  2008:  http://stebbifr.blog.is/blog/67

stebbifr/entry/521665/. Sótt í maí 2015.

 Ingólfur Pálmason 1987 og fleiri. Sjá umfjöllun í kafla 2.68

 Vísir,  20.  febrúar  2014:  http://www.visir.is/heimastulkan-kom-ollum-a-ovart-og-69

vann-listhlaupid---myndband/article/2014140229860. Sótt í maí 2015.
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að taka eftir því að um karlkynsorð sé að ræða. Það er þó ekki svo að orðið sé 

þá orðið kvenkyns; ekkert krefst þess að það greinist svo, enda er það líka notað 

endingarlaust þegar það vísar til karla og ekki er um að ræða að það stýri sjálft 

kvenkyni né fái kvenkyns beygingarendingar.

Beygingarleysi  ættarnafna  kvenna  er  ekki  séríslensk  tilhneiging.  Í 

slavneskum málum eru þau ættarnöfn sem eru nafnorð líka yfirleitt karlkyns og 

beygjast eins og önnur nafnorð  þegar þau vísa til  karls,  en beygjast almennt 

ekki þegar þau vísa til konu. Svo er í rússnesku , en einkum er það áberandi í 70

serbókróatísku ,  þar sem mikill  meirihluti  ættarnafna er  nafnorð.  Ættarnöfn 71

sem  eru  nafnorð  í  kvenkyni  í  rússnesku  geta  aftur  á  móti  beygst  bæði  hjá 

körlum og konum.72

3.2.6 Önnur setningarleg áhrif á beygingu

Auknar  líkur  á  beygingarendingum í  sérstæðum ættarnöfnum má ef  til  vill 

skýra með því að þar er ættarnafnið eina orðið sem getur beygst, og þá eru e.t.v. 

ríkari  kröfur um að  form þess sýni fallið  sérstaklega en ef það  stendur með 

öðrum orðum sem sýna fallið. Ljóst er þó (sbr. dæmi 23 í kafla 3.2.3) að báðar 

gerðirnar koma fyrir, og æskilegt væri að fengnar væru áreiðanlegar tíðnitölur 

um þetta, eins og fleiri atriði.

Um  tilgátu  Ingólfs  Pálmasonar  að  með  forsetningum  sé  minna  um 

beygingarendingar á ættarnöfnum en t.d. í eignarfallseinkunnum er einnig lítið 

hægt að segja að svo stöddu. Tíðnitölur vantar, en til þess að afla þeirra þarf 

stórt textasafn sem væri ekki aðeins markað og lemmað, heldur einnig greint 

m.t.t. venslamálfræði og e.t.v. líka með einhverri merkingarflokkun (t.d. flokkun 

nafnorða í mannanöfn, staði, hluti, o.s.frv.).  

 RussianLearn.com (ódagsett)70

 Boras, Lauc & Mikelić 200571

 Natalie 2010 (í athugasemdum um nafnið Obama í rússnesku)72
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4 Niðurlag

Að  ofan hefur komið  í  ljós að  setningarleg staða, orðflokkur, og uppbygging 

ættarnafna hefur ekki neina sérstöðu. Ættarnöfn eru bara liðir, oftast nafnliðir 

með einu nafnorði, sem geta staðið með öðru nafni rétt eins og aðrir slíkir liðir 

geta. Ættarnöfn sem eru nafnorð hafa sitt eigið kyn, sem getur verið kvenkyn, 

en þau eru flest af erlendum uppruna eða í erlendum stíl og verða þá karlkyns 

og  skipast  í  sömu  beygingarflokka  og  karlkyns  tökuorð,  þ.e.a.s.  þegar  þau 

beygjast, en svo virðist líka vera til beygingarleysi í þeim öllum, nema þau hafi 

augljósa  nefnifallsendingu,  eins  og  t.d.  Smári  eða  Langsokkur.  Setningar-  eða 

liðgerðarþættir (hvort þau eru stök eða viðhengi við önnur nöfn) geta haft áhrif 

á það hvort þau séu beygð, og eins merkingarþættir (raunkyn nafnbera). Þau 

beygjast frekar þegar þau eru stök eða vísa til karlmanns, en síður þegar þau 

standa með öðru nafni og sérstaklega þegar þau vísa til konu (nema þau séu 

kvenkyns).

Æskileg frekari rannsóknarverkefni væru ítarlegri sögurakning ættarnafna 

með  upplýsingum um uppruna einstakra nafna; söfnun tölulegra upplýsinga 

um dreifingu þeirra fyrr og nú; ítarleg rannsókn á dreifingu beygingarendinga í 

einstökum  ættarnöfnum  eða  gerðum  ættarnafna  fyrr  og  nú;  rannsókn  á 

framburði  og  stafsetningarafbrigðum  ættarnafna;  og  ítarlegri  úttekt  á 

setningarfræði og beygingu ættarnafna í öðrum tungumálum með hliðsjón af 

umfjöllun þessarar ritgerðar.  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