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Ágrip 

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn sem hafði að markmiði að kanna hv-framburð 63 

einstaklinga sem voru fæddir og uppaldir í Austur-Skaftafellssýslu og athuga hvort ólíkar 

rannsóknaraðferðir gefi ólíkar niðurstöður. Einstaklingarnir voru þátttakendur 

Rannsóknar á íslensku nútímamáli, RÍN, á níunda áratug síðustu aldar. Í þeirri rannsókn 

voru tvær aðferðir notaðar til þess að kanna framburð, og leitast var eftir að finna aðferð 

sem gæfi sem eðlilegastan framburð málhafa. Meðal annars var litið til rannsóknaraðferða 

sem Björn Guðfinnsson notaði í sínum rannsóknum á fjórða áratug síðustu aldar og var 

ákveðið að nota svokallaða lestraraðferð og samtalsaðferð. Í þessari ritgerð verða 

niðurstöður þessara tveggja rannsóknaraðferða bornar saman.  

 Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að það er tölfræðilega marktækur 

munur á niðurstöðum á milli rannsóknaraðferða, fólk er líklegra til þess að nota hv-

framburð við lestur en í samtali en niðurstöður sýna einnig að kyn og aldur hefur áhrif á 

niðurstöður. Karlar eru líklegri til að hafa hv-framburð en konur. Eldri málhafar skoruðu 

hærra í lestraraðferðinni, en yngri málhafar í samtalsaðferðinni. 
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1 Inngangur 

Þróun mállýskna hefur verið málfræðingum hugleikið viðfangsefni í fjölda ára. Í raun er 

hugtakið túlkað of þröngt á Íslandi, þar sem flestir vilja skilja það sem einungis breytileika 

í framburði en hugtakið nær yfir alla þætti málkunnáttunnar.  

Framburðartengdur breytileiki íslensku hefur verið töluvert rannsakaður og má 

þar nefna stærstu og jafnframt tilkomumestu framburðarrannsókn sem gerð hefur verið á 

íslenskum málhöfum: yfirlitsrannsókn Björns Guðfinnssonar sem hann framkvæmdi á 

árunum 1940-1946. Björn ferðaðist um allt land og ræddi við 90% af börnum á aldrinum 

10-12 ára og skráði hjá sér upplýsingar á sérstök framburðarspjöld sem hann hafði með 

sér. Niðurstöður hans eru gífurlega mikilvægar heimildir um íslenskar mállýskur á þeim 

tíma, sérstaklega þar sem munur á framburði einstaklinga eftir landshlutum var 

áþreifanlegri en hann er í dag. Nánar er fjallað um rannsókn Björns í kafla 2.2.1. 

Rúmlega hálfri öld síðar, upp úr 1980, stóðu Höskuldur Þráinsson og Kristján 

Árnason að framhaldi af yfirlitsrannsókn Björns Guðfinnssonar sem fékk nafnið 

Rannsókn á íslensku nútímamáli (RÍN). Þeirra rannsókn náði yfir dreifðari aldurshóp, en 

líkt og Björn ræddu þeir við fólk hvaðanæva af landinu. Þá lögðu þeir áherslu á að ná 

sambandi við sama fólkið og tók þátt í rannsókn Björns, enda var eitt markmið RÍN að 

bera niðurstöður þessara tveggja rannsókna saman, og þá einkum hvernig framburður 

breytist með aldri. Segir kafli 2.2.2 betur frá RÍN. Rannsókn Björns Guðfinnssonar, sem 

og RÍN, hefur orðið mörgum innblástur að frekari rannsóknum. Er fjallað um þær 

rannsóknir í kafla 2.2.4.  

 Öðrum kafla lýkur á umfjöllun um niðurstöður um hv-framburð í ofangreindum 

rannsóknum, í þeirri viðleitni að bera saman við þessa tilteknu rannsókn, en hv-

framburður, sem fjallað er nánar um í kafla 2.3, var helsta viðfangsefni þessarar 

rannsóknar. Í kafla 3 er fjallað sérstaklega um þessa rannsókn, hvernig hún var sett upp 

og niðurstöður mældar. Markmið þessarar rannsóknar var að rýna í RÍN og rannsókn 

Björns Guðfinnssonar með hv-framburð í huga og reyna að svara eftirfarandi 

spurningum: 

 Er munur á framburði í lestri og tali? 

 Ef svo er, skora karlar hærra en konur? 

 Hvaða áhrif hefur aldur á framburð? 

Loks eru niðurstöður kynntar og nánar fjallað um þær í kafla 4. Í ljós kom að bæði 

kyn og aldur hafa áhrif á framburð, en karlar eru líklegri til að hafa tiltekinn framburð, og 
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þá eru þeir eldri einnig líklegri en þeir yngri. Þá kom einnig í ljós að sannarlega er munur 

á framburði í lestri og tali: hv-framburður virðist algengari í lestri og virðist sem 

stafsetning geti átt þar í hlut. 
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2 Mállýskur og framburðarrannsóknir 

Íslenska er tiltölulega einsleitt tungumál, sé litið til framburðar, sérstaklega í samanburði 

við önnur mál. Annars staðar en á Íslandi er algengt að menn skilji ekki hvern annan hafi 

þeir alist upp á mismunandi mállýskusvæðum; munurinn getur verið svo mikill á milli 

mállýskna að auðveldlega mætti tala um tvö tungumál eða fleiri í stað eins. Ekki er vitað 

hvers vegna lítinn mállýskumun er að finna hér á landi, sé litið til ytri aðstæðna. Landið 

var lengi erfitt yfirferðar fyrr á öldum og samgöngur ófullkomnar. Kenning Björns 

Guðfinnssonar (1946:80) var sú að rík bókmenntahefð og lestur á móðurmáli hefði 

orsakað lítinn mun á merkingu orða víðs vegar um land og valdið því að mállýskumunur 

milli landshluta væri nær eingöngu hljóðfræðilegur. Eiríkur Rögnvaldsson (2013:87) 

hefur bent á áhrifamátt sjónvarps og útvarps á framburð í því samhengi þegar fólk heyrir 

annan framburð en þann sem það er vant að heyra í sínu málumhverfi, sem getur valdið 

því að það breyti framburði sínum til frambúðar. Í dag er þó almennt viðurkennt að hér á 

landi séu mállýskur að finna þrátt fyrir að þær séu ekki eins ólíkar innbyrðis og mállýskur 

í öðrum tungumálum.  

Hugtakið mállýska á við um innri breytileika tungumála. Breytileikinn miðast við  

málvenju fólks og er ýmist af félagslegum eða staðbundnum toga. Það er margt sem fellur 

undir málvenjur og í raun geta þær varðað alla þætti málkunnáttunnar og málkerfisins. 

Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason (2001) hafa hólfað niður fjóra þætti sem 

einkenna mállýskubundinn breytileika eftir landsvæðum. Í fyrsta lagi getur hann átt við 

um tileinkun misjafns orðforða. Til að nefna dæmi um slíkt þá getur orðaforði og merking 

þeirra verið mismunandi eftir landshluta, til dæmis er algengt fyrir norðan og austan að 

fólk situr við eldhúsbekk en aðrir landsmenn sitji við eldhúsborð. Í öðru lagi getur fólk 

fylgt misjöfnum reglum um setningaskipan.1 Til að mynda eru dæmi um það að fólk frá 

Ólafsfirði og Siglufirði noti öðruvísi eignarfallsgerð og segja gjarnan „þarna er hjólið 

Gumma“ í stað „þarna er hjólið hans Gumma“ líkt og langflestir segja (Höskuldur 

Þráinsson og Kristján Árnason, 2001). Í þriðja lagi geta orð haft mismunandi kyn eftir 

landshluta, sem veldur því að orðin fallbeygjast á ólíkan hátt. Til að mynda eru nöfnin á 

spilunum 5 og upp í 7 beygð í kvenkyni sums staðar og er þá talað um fimmuna, sexuna 

og sjöuna, en beygð í hvorugkyni í öðrum landshlutum og þá sagt fimmið, sexið og sjöið 

(Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason, 2001). Í fjórða lagi er framburðartengdur 

 
1 Sjá B.A.-ritgerð Auðar Sifjar Sigurgeirsdóttur (2009) en hún rannsakaði nýju þolmyndina hjá 
40 reykvískum konum. 
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breytileiki milli landssvæða, til dæmis bera einstaklingar með raddaðan framburð orð eins 

og fantur og úlpa öðruvísi fram en fólk með óraddaðan framburð og felst munurinn í 

rödduðu nefhljóðinu [n] og hliðarhljóðinu [l] í innstöðu og lokhljóðunum [th, ph]  sem eru 

fráblásin. 

 

2.1 Staðbundnar framburðarmállýskur á Íslandi 
Framburðarmállýskur á Íslandi eru nefndar eftir kjarnasvæðum þeirra. Þeim er skipt í 

norðlensku, skaftfellsku og vestfirsku, sem hver inniheldur síðan sín framburðareinkenni. 

Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson (2000:157-180) hafa sett saman lista yfir þau 

framburðareinkenni sem eru að finna í íslensku og þau má finna í töflu 1: 

 

Tafla 1 Íslenskar framburðarmállýskur og einkenni þeirra 

FRAMBURÐAREINKENNI MÁLLÝSKA LÝSING DÆMI 

Harðmæli norðlenska lokhljóð eru fráblásin í 
innstöðu á eftir löngu 
sérhljóði [pʰ. Tʰ, cʰ, kʰ]. 

[laːtʰʏr̥]/[laːtʏr̥] 

Raddaður framburður norðlenska /l, m, n, ð/ eru rödduð á eftir 
/p, t, k/ og lokhljóðin eru 
fráblásin.23 

[vantʰa]/[van̥ta] 

Ngl-framburður norðlenska lokhljóð borið fram í 
klasanum /ngl/ eða [ŋkl]. 

[kʰriŋkla]/[kʰriŋla] 

Bð- og gð-framburður norðlenska önghljóðin [v, ɣ] 
lokhljóðast á undan /ð/ í /fð, 
gð/ samböndum.  

[sakðɪ]/[saɣðɪ] 

Hv-framburður skaftfellska uppgómmælta önghljóðið 
[x] er notað í framstöðu 
orða sem byrja á hv-.  

[xvaːlʏr̥], [xʷaːlʏr̥], 
[xaːlʏr̥]/[kʰvaːlʏr̥] 

 
2 Eiríkur Rögnvaldsson (2017:88) vekur athygli á sérstöðu samhljóðasambandsins /lt/ þar sem 
það er borið óraddað fram á undan stofnlægu /t/ í framburði allra Íslendinga. 
3 Hér ber að nefna að /ð/ kemur aldrei fram á undan /p, t/ í íslensku, það sama á við um /n/ á 
undan /p/ (Indriði Gislason og Höskuldur Þráinsson, 2000:161). 
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Skaftfellskur 
einhljóðaframburður45 

skaftfellska /a, i, o, u, ö/ lengist undan 
/gi/ ([jɪ]). 

[laːjɪð]/[lajːɪð] 

Rn- og rl-framburður skaftfellska ekkert [t]-innskot á milli 
sérhljóðs og /rl, rn/. 

[fɛrlɪ]/[fɛrtlɪ] 

Vestfirskur 
einhljóðaframburður 

vestfirska /a, e, ö/ tvíhljóðast ekki á 
undan /ng, nk/. 

[laŋkʏr̥]/[lauŋkʏr̥] 

Vestfirsk áhersla vestfirska mest áhersla lögð á 
forsetningu í setni með 
atviksorði, forsetningu og 
fornafni. 

[ʏhp‘auːan]/[‚ʏhpauan] 

 

Andstæður ofangreindra framburðareinkenna kallast meirihlutaframburður og hefur hann 

sótt í sig veðrið, til að mynda hefur minnihlutaframburðurinn verið á undanhaldi alveg 

frá 1940, svo samkeppnin við meirihlutaframburðinn hefur verið erfið (Indriði Gíslason 

og Höskuldur Þráinsson, 2000:156). Ekki skal þó taka landsvæðisskiptingu 

framburðareinkennanna of alvarlega, þar sem hægt er að finna flest ef ekki öll 

minnihlutaafbrigði í Reykjavík og sömuleiðis er ekki hægt að alhæfa að allir hafi sama 

framburð í einhverjum tilteknum landshluta (Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason, 

1992:101). 

 

2.2 Framburðarrannsóknir á Íslandi 

2.2.1 Framburðarrannsóknir Björns Guðfinnssonar 

Víðtækasta málfræðirannsóknin sem gerð hefur verið hér á landi var allsherjarrannsókn 

Björns Guðfinnssonar sem hann framkvæmdi á árunum 1940-1946. Kveikjan að 

rannsókninni var almennur samfélagslegur áhugi á málvernd og málhreinsun og var aukin 

fjárveiting veitt til Ríkisútvarpsins sem nota átti til „málfegrunar“ en sumir vildu að settar 

yrðu reglur um stöðlun framburðar landsmanna. Björn, sem sat í nefnd sem átti að ráðstafa 

fjárveitingunni ásamt formanni útvarpsráðs og fræðslumálastjóra, benti á að fyrst þyrfti 

að rannsaka framburð víðs vegar um land áður en slíkar reglur yrðu settar. Úr varð að 

Birni var falið að sjá um framkvæmd rannsóknarinnar (Björn Guðfinnsson, 1946:82). 

 
4 Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson (2000:174) nefna að meirihlutaframburðurinn, 
tvíhljóðaframburður, sé í raun ekki réttnefni þar sem engin tvíhljóðun á sér stað, heldur 
rennur önghljóðið [jː] saman við samliggjandi sérhljóð með þeim afleiðingum að 
hljóðfræðingar hafa túlkað klasan sem tvíhljóð. 
5 Sjá Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason (1992:99). 
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 Tilgangur rannsóknarinnar var þrenns konar: að athuga framburð um land allt, að 

athuga útbreiðslu einstakra mállýskna og að komast að þróun þeirra. Í samráði við 

fræðslumálastjóra ákvað Björn að athuga framburð barna á aldrinum 10-13 ára, en þannig 

gæti hann náð til mikils fjölda málhafa (Björn Guðfinnsson, 1946:83-84). 

Allsherjarrannsóknin, eins og hann nefndi hana, náði til tólfta hvers manns í landinu, um 

það bil 10.000 manns, en í raun skiptist hún í yfirlitsrannsókn og sérrannsóknir, en hér 

verður sú fyrri til umfjöllunar. Hún náði til 6.520 málhafa; 3.218 drengja (49,36%) og 

3.302 stúlkna (50,64%). Björn tók ekki úrtak úr hópi þeirra sem hann hljóðkannaði heldur 

náði rannsóknin til rúmlega 90% af árgangi þeirra skólahverfa sem hann heimsótti, sem 

voru öll skólahverfi landsins, 235 talsins, að tíu undanskildum (Björn Guðfinnsson, 

1946:99). 

 Björn (1946:100-150) tilfærði fjórar aðferðir sem hann taldi koma til greina við 

framkvæmd mállýskurannsókna. Þær eru: ritunaraðferð, spurnaraðferð, samtalsaðferð og 

lestraraðferð. Hann taldi að engin nægði ein og sér, að hver og ein hefði sína kosti og 

galla en með jafnri notkun þeirra væri von á ásættanlegum niðurstöðum. Í þessari ritgerð 

verður einungis fjallað um helming þeirra aðferða, þ.e samtalsaðferðina og 

lestraraðferðina, enda tengjast þær rannsókninni sem þessi ritgerð byggir á. 

 Samtalsaðferð felst í því að rannsakandi hlustar á málhafa tala saman eða tala við 

sig og skráir niðurstöður hjá sér jafnóðum eða síðar. Björn notaði aðferðina mikið en 

nefnir að hún hafi verið dýr og fyrirhafnarmikil, meðal annars vegna þess að hann hafi 

þurft að leggja allar niðurstöður á minnið og skrá hjá sér að samtali loknu, vegna þess að 

hann hafi ekki haft upptökutæki við höndina og málhafar máttu helst ekki vita að hann 

væri að kanna framburð þeirra, því þeir áttu það til að vanda hann, sem skilaði ekki 

eðlilegum framburði, eða kærðu sig ekki um slíkar athuganir (Björn Guðfinnsson, 

1946:130-131). 

 Lestraraðferð felst í því að rannsakandi lætur málhafa lesa dæmatexta sem passa 

við þau framburðareinkenni sem leitast er eftir. Þessa aðferð notaði Björn hvað mest, en 

7.500 málhafar voru kannaðir með þessum hætti. Aðferðin var kostnaðarsöm og 

fyrirhafnarmikil, eins og samtalsaðferðin, og krafðist mikilla ferðalaga. Helsti ókostur 

lestraraðferðarinnar voru aldurstakmörk hennar. Yngri börn komu ekki til greina þar sem 

þau voru ekki orðin læs en fullorðið fólk átti til að breyta framburðinum sínum ef það 

vissi um hvað rannsóknin snerist. Því taldi Björn börn yngri en 16 ára góða próftaka, með 

þeim fyrirvara að þau væru sæmilega vel læs (Björn Guðfinnsson, 1946:134). 
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 Fyrir yfirlitsrannsóknina útbjó Björn sérstök framburðarspjöld sem hann notaði til 

þess að skrá niðurstöður hvers og eins málhafa (sjá viðauka). Spjöldin voru ekki stöðluð 

heldur voru þau merkt með hljóðtáknum þeirra framburðareinkenna sem voru til skoðunar 

hverju sinni, og andstæðum þeirra. Þannig voru hljóðtáknin mismunandi eftir 

mállýskusvæðum. Til dæmis innihéldu framburðarspjöld fyrir Austur-Skaftafellssýslu 

tákn fyrir rl/rn-framburð, flámæli, hv-framburð og skaftfellskan einhljóðaframburð, en 

þeirra framburðareinkenna var að vænta þar. Skráning framburðar málhafa fór fram um 

leið og hann las og þurfti Björn að leggja sig allan fram við að hlusta og skrá niður 

athugasemdir, vegna þess að málhafarnir voru ekki teknir upp á upptökutæki og hafði 

hann því aðeins eitt tækifæri til að hlusta á hvern málhafa.  

 Við úrvinnslu framburðarspjaldanna flokkaði Björn framburð aðeins í þrennt: í 

tvo alveg óblandaða flokka þ.e.a.s hvort málhafi hafði tiltekið framburðareinkenni eða 

ekki, og svo hvort framburðareinkennið var hreint eða blandað. Sem dæmi þá fékk 

málhafi úr Austur-Skaftafellssýslu einkunnina 2 fyrir hvert orð sem hann bar fram með 

hv-framburði, fyrir hvert orð borið fram með kv-framburði fékk hann einkunnina 1, en ef 

hann notaði ýmist hv- eða kv-framburð, hafði blandaðan framburð, þá fékk hann einkunn 

þar á milli (Kristján Árnason og Höskuldur Þráinsson, 1983:86). 

 

2.2.2 Rannsókn á íslensku nútímamáli 

Um og upp úr árinu 1980 hófu Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason ásamt fleirum 

að rannsaka íslenskar framburðarmállýskur. Markmið rannsóknarinnar, sem fékk heitið 

Rannsókn á íslensku nútímamáli, sem jafnan er kölluð RÍN, var þríþætt: að afla 

upplýsinga um framburð Íslendinga á níunda áratug síðustu aldar, að bera þær niðurstöður 

saman við niðurstöður yfirlitsrannsóknar Björns Guðfinnssonar og að lokum að prófa 

tilgátur um það hvernig mannlegt mál breytist í tímans rás (Höskuldur Þráinsson og 

Kristján Árnason, 1986:31-40). 

 Ólíkt aðferðum Björns Guðfinnssonar þá einblíndu Höskuldur og Kristján ekki á 

einn aldurshóp, heldur náði rannsóknin til allra aldurshópa um allt land. Farið var í hverja 

einustu sýslu landsins og var markmiðið að ná viðtali við a.m.k 100 einstaklinga í hverri 

sýslu en á endanum urðu þátttakendur fleiri í stærri sýslum og færri í þeim minni. 

Þátttakendur voru alls 2.860 og voru kynjahlutföll næstum jöfn, 1480 karlar og 

1380 konur, og var þeim skipt niður í fimm hópa eftir aldri. Í yngsta hópnum voru 

unglingar á aldrinum 12-20 ára en sá hópur var jafnframt stærstur, 1164 manns, enda 
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aldur þeirra sambærilegur þess aldurshóps sem Björn Guðfinnsson kannaði í sinni 

rannsókn. Næsti aldurshópur náði yfir 21-45 ára aldur, alls 579 manns. Aldurshópurinn 

46-55 ára var hins vegar mikilvægur vegna þess að hann var af sömu kynslóð og Björn 

Guðfinnsson talaði við rúmlega 40 árum áður, 640 manns. Sérstaklega var reynt að hafa 

uppi á því sama fólki til þess að sjá hvort það hefði breytt framburði sínum á þessum 

árum. Að lokum voru elstu hóparnir, 56-70 og 71+ fámennastir, 292 og 186 manns 

(mállýskur.is yfirlitsgrein, RÍN niðurstöður, 1998). Í töflunni hér að neðan sést 

aldursskipting þátttakenda: 

 

Tafla 2 Aldurshópar í RÍN 

ALDUR FJÖLDI PRÓSENT 
12 TIL 20 1.164 40% 
21 TIL 45 579 20% 
46 TIL 55 640 22% 
56 TIL 70 292 10% 
71+ 185 6% 
ALLS 2.860 100% 

 

Efnissöfnun fór víðsvegar fram: í heimahúsum, á vinnustöðum, skólum og svo framvegis. 

Höskuldur og Kristján vildu reyna að nota svipaða aðferðafræði og Björn notaði, meðal 

annars til að einfalda samanburð. Viðtölin hófust á almennu spjalli, viðmælendur spurðir 

um uppruna sinn og menntun o.s.frv. og síðan voru þeir beðnir um að skoða myndir sem 

voru geymdar í sérstakri möppu og segja hvað þeir kölluðu hlutina sem voru á 

myndunum. Myndirnar voru vísvitandi valdar með tilliti til framburðareinkenna og reynt 

að ná fram völdum hljóðum og hljóðasamböndum. Að myndaskoðun lokinni voru 

þátttakendur beðnir um að lesa tvo stutta texta, líkt og þeir væru algjört aukaatriði 

rannsóknarinnar (Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason, 1992:95). Textarnir sem fólk 

var beðið um að lesa voru annars vegar sértextar sem voru sérsniðnir fyrir það 

framburðareinkenni sem helst var að finna á svæðinu hverju sinni og hins vegar almennur 

texti sem allir voru látnir lesa, óháð staðsetningu.6 Höskuldur Þráinsson og Kristján 

Árnason (1986:36-37) gefa tvær ástæður fyrir uppsetningu viðtalanna eins og þau voru 

framkvæmd. Fyrri ástæðan var sú að með því að draga athyglina frá textalestrinum með 

myndunum þá væri líklegra að fá eðlilegan talanda frá málhöfum, slíkt hafi verið torleyst 

 
6 Textinn heitir Bjarni Blaðasali og má finna í viðauka. 
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verk hjá kollegum þeirra. Seinni ástæðan var sú að með því að hafa myndaskoðun þá væri 

mögulegt að skrásetja hluti sem heita mismunandi nöfnum eftir landshlutum.  

Úrvinnsla gagnanna sem söfnuðust fór fram eftir á, enda mögulegt þar sem allt 

var tekið upp á segulband. Hver málhafi fékk órekjanlegt númer til að viðhalda nafnleynd 

og til þess að auðvelda úrvinnsluferlið. Framburðarbreytum var gefið heiti, til dæmis fékk 

rn/rl-framburður heitið D1, hv-framburður fékk heitið E1 og þar eftir götum. Svo var 

hverjum málhafa gefin meðaleinkunn fyrir sérhvert framburðareinkenni þannig að hverri 

breytu var úthlutað gildi frá 0-2. Til þess að setja í samhengi þá er vert að skoða 

útreikninga hv-framburðar. 0 Samsvaraði kv-framburð, 1 samsvaraði blandaðan framburð 

og 2 samsvaraði hv-framburð. Síðan voru dæmin lögð saman og umreiknuð í 

meðaleinkunn sem spannaði skalann frá 100 að 200. Einstaklingur sem hafði til dæmis 

kv-framburð á öllum orðum fékk meðaleinkunnina 100, annar einstaklingur sem hafði 

alltaf hv-framburð fékk meðaleinkunnina 200 og svo framvegis. Síðan voru 

meðaleinkunnir reiknaðar fyrir stærri hópa, eins og eftir aldri, kyni og búsetu (Höskuldur 

Þráinsson og Kristján Árnason, 1986:37-38). 

 

2.2.3 Málbreytingingar í rauntíma í íslensku hljóðkerfi og setningagerð 

Árið 2010 fór af stað framhaldsrannsókn af RÍN og rannsókninni Tilbrigði í setningagerð7 

og var hún í umsjón Höskuldar Þráinssonar ásamt fleirum. Rannsóknin fékk nafnið 

Málbreytingar í rauntíma í íslensku hljóðkerfi og setningagerð, skammstafað RAUN. Eins 

og titill rannsóknarinnar bendir til þá skiptist hún í tvo hluta, þ.e hljóðkerfishluta og 

setningafræðilegan hluta8 (Höskuldur Þráinsson, 2011, glæra 26). Helstu markmið sem 

sneru að hljóðkerfishlutanum voru tvíþætt. Í fyrsta lagi að vinna betur úr gögnum úr 

yfirlitsrannsókn Björns Guðfinnssonar svo hægt væri að bera saman þróun framburðar 

einstaklinga. Í öðru lagi að bera saman þær niðurstöður við gögn úr RÍN. Þeir sem stóðu 

að rannsókninni leituðu eftir svörum á því hvort fólk breyti máli sínu í gegnum lífið og 

sömuleiðis hvaða áhrif, ef einhver, búferlaflutningar hafa á framburð þess (sbr. 

heimildaskrá og vefslóðina 

https://malvis.hi.is/malbreytingar_i_rauntima_i_islensku_hljodkerfi_og_setningagerd) 

 
7 Sjá vefslóðina http://malvis.hi.is/tilbrigdi_i_setningagerd 
8 Í þessari ritgerð er aðeins rætt um hljóðkerfisþátt RAUN, þ.e framburðarmállýskurnar, og miðast 
niðurstöður 2.3.3 eingöngu að honum. Vísað er í hljóðkerfisþáttinn nema annað komi fram. 
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 Þátttakendur í hljóðkerfishluta RAUN komu alls staðar að af landinu og varð 

heildarfjöldinn 638 sem skiptist í fjóra hópa: eftir því hvort fólk hefði tekið þátt í 

yfirlitsrannsókn Björns Guðfinnssonar, RÍN, báðum þeim rannsóknum eða einungis 

RAUN (Höskuldur Þráinsson, „Testing an „Apparent Time Prediction“ in Real Time“, 

glæra 10, lokaskýrsla verkefnastjóra, 2012:7). Í töflu 3 má sjá yfirlit sem sýnir 

þátttökufjölda rannsóknarinnar: 

 

Tafla 3 Þátttakendur í RAUN 

RANNSÓKN HEILDARFJÖLDI 

BG + RÍN + RAUN 210 

RÍN + RAUN 322 

BG + RAUN 101 

RAUN 5 

SAMTALS 638 

 

Í lokaskýrslu verkefnastjóra (2012:9-11) kemur fram að efnissöfnun hafi farið á svipaðan 

hátt fram og í RÍN: stutt samtal á milli rannsóknaraðila og viðmælanda, mállýskumyndir 

skoðaðar og að lokum lásu allir þátttakendur dæmatextann Bjarna blaðasala og svo 

annann texta sem var sérsniðinn að því framburðareinkenni sem líklegt að kæmu upp á 

því svæði sem könnunin fór fram.9 Með því að nota svipaða efnissöfnunaraðferð væri 

hægt að bera saman niðurstöður við RÍN og finna út að hvaða leyti þátttakendur hefðu 

breytt máli sínu á rúmlega hálfri öld og hvaða þættir máls þeirra væri líklegra til þess að 

breytast en aðrir þættir. 

 

2.2.4 Aðrar rannsóknir á staðbundnum framburðareinkennum 

Skrifaðar hafa verið nokkrar námsritgerðir til B.A. prófs í íslensku þar sem höfundar hafa 

ýmist nýtt sér niðurstöður rannsóknar Björns Guðfinnssonar, niðurstöður RÍN eða 

niðurstöður RAUN á hinum ýmsum framburðarmállýskum. Mætti þar nefna lokaritgerð 

Margrétar Láru Höskuldsdóttur (2012). Hún skoðaði 77 málhafa sem höfðu tekið þátt í 

rannsókn Björns Guðfinnssonar á Norðurlandi um árið 1940 og seinna í Reykjavík í 

RAUN um árið 2010 og athugaði hvort þessir málhafar hefðu breytt máli sínu, þá 

 
9 Sjá viðauka. 
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sérstaklega framburðareinkennunum harðmæli, rödduðum framburði og bð-/gð-

framburði, höfðu þeir flutt til Reykjavíkur eða ekki. Hennar niðurstöður bentu til þess að  

Mállýskueinkennin hafi látið undan síga en fólk sem flutti frá Norðurlandi til Reykjavíkur 

átti það til að breyta framburði sínum meira í átt að meirihlutaframburðinum en þeir sem 

ákváðu að búa áfram á Norðurlandi.  

 Katrín María Víðisdóttir (2011) gerði rannsókn á þróun á norðlensku 

framburðareinkennunum harðmæli, rödduðum framburði, ngl-framburði og bð-/gð-

framburði hjá 30 einstaklingum á 30 ára tímabili úr gögnum úr RÍN og RAUN. 

Málhafarnir voru fæddir og uppaldir á Norðurlandi og höfðu ekki flutt til Reykjavíkur á 

þeim tíma sem Katrín María framkvæmdi sína rannsókn. Hennar niðurstöður sýndu meðal 

annars fram á að harðmæli hafi haldist vel á 30 ára tímabili en að aldur málhafa hafi áhrif 

á þróunina, því eldri sem málhafarnir voru því minna var um það að þeir breyttu framburði 

sínum. 

 Daníel Þór Heimisson (2019) skrifaði sína lokaritgerð um vestfirskan 

einhljóðaframburð 174 einstaklinga sem tóku þátt í RÍN. Markmið rannsóknarinnar voru 

meðal annars að sjá hvort það væri munur á framburðarbreytunni í lestri og tali og hvort 

karlar væru líklegri en konur til þess að nota framburðinn í lestri en í tali. Niðurstöður 

hans staðfesta að munur er á milli framburðar þessara einstaklinga í lestri og tali og vill 

meina að einstaklingar, sérstaklega karlar, eigi það til að ýkja framburð þegar þeir lesa.  

 

2.3 Hv-framburður 
Í þessum undirkafla verður fjallað um hv-framburð, einkenni hans, útbreiðslu og þróun í 

íslensku nútímamáli. Farið verður út í niðurstöður þriggja rannsókna framkvæmdar á 

mismunandi tímabili og skoðað algengi hv-framburðar í hverri og einni þeirraR. 

 Þegar talað er um hv-framburð er átt við að einstaklingur ber fram orð sem hefjast 

á hv- með uppgómmæltu önghljóði, [x] í stað fráblásins uppgómmælts lokhljóðs [kʰ], en 

það nefnist kv-framburður. Að vísu hefur fólk sem hefur hv-framburð tilhneigingu til að 

bera fram orð sem innihalda kv- í framstöðu eins og það hefði hv-, í orðum eins og til 

dæmis kvöld, kvistur, kveikjari, kvartett. Aðalmunurinn á milli hv-framburðar og kv-

framburðar liggur í myndunarhættinum, en myndunarstaðurinn helst sá sami. Til eru þrjú 

meginafbrigði af framburðinum: [xv]-framburður, kringdur [xʷ]-framburður og 

ókringdur [x]-framburður, auk annarra óalgengra afbrigða sem ekki verða rædd hér 

(Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson, 2000:169, Björn Guðfinnsson, 1964:46, Björn 
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Guðfinnsson, 1950). Til þess að útskýra muninn á hv- og kv-framburði er vert að skoða 

töflu 4 sem sýnir orð þar sem framburðarins er helst að vænta: 

 

Tafla 4 Dæmi um hv-framburð. 

ORÐ HV-FRAMBURÐUR KV-FRAMBURÐUR 

Hvalur [xvaːlʏr̥]/[xʷaːlʏr̥]/[xaːlʏr̥] [kʰvaːlʏr̥] 

Hver [xvɛːr̥]/[xʷɛːr̥]/[xɛːr̥] [kʰvɛːr̥] 

Hvor [xvɔːr̥]/[xʷɔːr̥]/[xɔːr̥]  [kʰvɔːr̥] 

 

Hér er um að ræða þrjú afbrigði hv-framburðar. Munurinn felst í því hvað stendur á milli 

uppgómmælta önghljóðsins [x] og uppmælta sérhljóðsins [a], hvort það er tannvaramælta 

önghljóðið [v], hvort uppgómmælta önghljóðið hafi aukamyndunartáknið [ʷ] sem táknar 

varakringingu, eða hvort ekkert hljóð fari þar á milli. Hv-framburður telst til skaftfellsku 

og því er kjarnasvæði hans í Skaftafellssýslum auk Rangárvallasýslu, Árnessýslu og 

norður í Múlasýslur. 

 

2.3.1 Hv-framburður í BG 

Þegar Björn Guðfinnsson (1964:44) rannsakaði hv-framburð í yfirlitsrannsókn sinni á 

árunum 1940-1946 ákvað hann að sleppa að hljóðkanna börn frá Vestfjörðum, 

Húnavatnssýslum og Siglufirði, þar sem kv-framburður var einráður og hv-framburðar 

ekki að vænta þar. Sömuleiðis gerði hann ekki eins ítarlega grein fyrir hv-framburði barna 

frá Vesturlandi, Norðvesturlandi og Norðurlandi en birti þó heildarniðurstöður 

framburðarins þaðan. Helstu áherslur hans voru því Múlasýslur, Skaftafellssýslur, 

Rangárvallasýsla og Árnessýsla. Textinn sem hann lét börnin lesa (sjá viðauka) innihélt 

einungis orð með hv- í framstöðu, alls 47 orð, en ekkert með kv- í framstöðu. 

Alls tók 5.531 barn þátt í könnuninni en ekki er vitað hvort Björn hafi einungis 

stuðst við lestraraðferð, þótt hann hafi stuðst mest við hana, eða hvort hann hafi einnig 

notað aðra aðferð. Þá er ekki hægt að sjá sundurgreiningu niðurstaðanna, eftir kynjum 

eða aðferðum. Niðurstöður úr hverri sýslu, fengnar úr Mállýskur II (Björn Guðfinnsson, 

1964: 45-60) má sjá á mynd 1: 
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Mynd 1 Dreifing hv- og kv- framburðar eftir sýslum í BG 

 

 
Mynd 2 Dreifing hv- og kv- framburðar á kjarnasvæði hans í BG 

 

Á mynd 1 má sjá skýra tvískiptingu framburðareinkennanna á milli Suðurlands og 

Norðurlands. Kjarnasvæði hv-framburðarins var heldur staðbundið við Suðurland og 

suðausturland og lítið vart við hann annars staðar á landinu en fróðlegt er að sjá hvernig 

blandaði framburðurinn eltir hv-framburðinn. Það er einnig athyglisvert að sjá hækkandi 

prósentutölu í kringum Reykjavík og suðvesturhornið og því má velta því fyrir sér hvort 

auknir fólksflutningar „á mölina“ spili  þar inn í, en það er akkúrat á meðal tilgáta 
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Kristjáns Árnasonar (2005:410-411). Af 5.531 málhöfum voru einungis 826 börn með 

hreinan hv-framburð, eða 14,94%, 4.115 börn með hreinan kv-framburð, 74,40%, og 590 

börn með blandaðan framburð, 10,66%. Þessar tölur sýna afgerandi kv-framburð 

skólabarna á fimmta áratug síðustu aldar. 

 Mynd 2 sýnir vel hversu algengur framburðurinn var innan kjarnasvæðis hans, 

það hefur verið algjör undantekning ef skólabarn talaði annaðhvort með blönduðum 

framburði eða með hreinum kv-framburði, sérstaklega í Skaftafellssýslum og í 

Rangárvallarsýslu.  

 

2.3.2 Hv-framburður í RÍN 

Af 2.860 þátttakendum í RÍN þá voru 2.762 kannaðir fyrir hv-framburð með 

lestraraðferðinni. Heildarmeðaleinkunn hv-framburðarins fyrir allt landið var 116,7, en 

þeirri tölu verður að taka með fyrirvara vegna mismargra þátttakenda úr hverri sýslu. Á 

mynd 3 má sést skipting meðaleinkunna á milli sýslna:  
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Mynd 3 Skipting meðaleinkunna hv-framburðar í RÍN eftir sýslum 
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Mynd 4 Skipting meðaleinkunna hv-framburðar í RÍN eftir kjarnasvæði 

Á myndinni sést Vestur-Skaftafellssýslu skarast langt fram úr nærliggjandi 

sýslum, meðaleinkunnin fyrir sýsluna var 163,25 sem telst mjög hátt. Á mynd 4 sést 

dreifing meðaleinkunna á kjarnasvæði hv-framburðar. Ákveðið var að hafa Reykjavík og 

Gullbringusýslu með þar sem fjöldi fólks flutti hvaðan að úr landinu til Reykjavíkur, sbr. 

Kristján Árnason (2005:410-411). 

Á töflu 5 má sjá niðurstöður hv-framburðar í RÍN eftir aldri. 

 

Tafla 5 Meðaleinkunn fyrir hv-framburð í RÍN eftir aldri 

ALDUR 12-20 21-45 46-55 56-70 71+ 

MEÐALEINKUNN E1 106,89 116,86 124,72 127,81 133,40 

 

Þessar tölur sýna vel hverfandi algengi framburðarins, þar sem hann er varla 

sjáanlegur hjá yngsta aldursflokknum. Þó kemur á óvart hversu lág meðaleinkunnin er 

fyrir eldri aldurshópana, samanborið við aðrar framburðarbreytur.10 Ef litið er á 

kynjaskiptingu hv-framburðar á töflu 6 má sjá að meðaleinkunn karla er töluvert hærri en 

meðaleinkunn kvenna, en við því var að búast, en um það verður rætt seinna í ritgerðinni. 

 
Tafla 6 Meðaleinkunn fyrir hv-framburð í RÍN eftir kynjum. 

KYN KARLAR KONUR 

MEÐALEINKUNN E1 120,32 112,78 
  

 
10 Sjá B.A.-ritgerð Margrétar Láru Höskuldsdóttur. 
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3 Rannsóknin 

3.1 Inngangur 
Þessum kafla er ætlað að gera grein fyrir rannsókn sem var gerð á framburði 63 

einstaklinga. Fjallað verður um framkvæmd hennar og hvaða aðferðir voru notaðar til 

þess að ná fram þeim niðurstöðum sem fengust. Framburður þessara einstaklinga var 

metinn út frá því hvaða einkunn þeir fengu samkvæmt RÍN fyrir hv-framburð og síðan 

metið hvort niðurstöður staðfesti rannsóknarspurninguna, þ.e hvort munur sé á framburði 

í lestri eða tali, ef svo er, hvort karlar skori hærri meðaleinkunnir en konur og mögulega 

svara spurningunni hvernig munurinn skili sér með hliðsjón af aldri. Þá voru meðaltöl 5 

þeirra sem skoruðu hæstu og lægstu meðaltölin splæst saman í töflu í leiðinni. 

Gögnin sem voru notuð við þessa rannsókn voru niðurstöður úr Rannsókn á 

íslensku nútímamáli (RÍN), Rannsókn á málbreytingum í rauntíma í íslensku hljóðkerfi 

og setningagerð (RAUN) og úrvinnslublöð mállýskumynda (sjá viðauka). Gögnin úr RÍN 

og RAUN voru í formi SPSS-skrár sem auðvelt var að vinna úr. Þó er ekki hægt að sjá út 

frá RÍN skjalinu hvaða texta hver og einn var látinn lesa, þ.e.a.s sundurliðun 

niðurstaðanna sýnir ekki hvaða texta hver og einn las heldur voru niðurstöður lestursins í 

heild hafðar í einu skjali. Þá skal hafa í huga að fólk úr Austur-Skaftafellssýslu var aðeins 

látið lesa tvo texta utan frásagnartextans, textana Sighvatur í Hvammi og Árni í Vogi, en 

í seinni textanum eru próforðin fyrir hv- stafsett orð aðeins þrjú: hvolnum, hvern og 

hvernig, og ekki eitt kv- stafsett orð enda var áhersla þess texta að kanna rl- og rn 

framburð. 

 Úrtak þessarar rannsóknar eru 63 einstaklingar fæddir á árunum 1899-1971. Það 

þýðir að úrtakið er 62% af öllum málhöfum sem kannaðir voru í Austur-Skaftafellssýslu 

í RÍN, en alls voru 102 einstaklingar kannaðir. Tafla 7 sýnir aldurs- og kynjaskiptingu 

úrtaksins: 

Tafla 7 Aldurs- og kynjaskipting rannsóknarinnar 

 12-20 21-45 46-55 56-70 71+ ALLS ALLS % 

Karlar 7 4 11 7 5 34 54% 

Konur 8 6 9 3 3 29 46% 

Alls 15 10 20 10 8 63  

Alls % 23.81% 15.87% 31.75% 15.87% 12.70%  100% 
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Eins og taflan sýnir eru kynjahlutföll nokkuð jöfn, karlar 54% og konur 46%. 

Ákveðið var að nota eins skiptingu í aldurshópa líkt og var í RÍN og svipar dreifingu 

fjöldans til heildarfjölda allra þátttakenda RÍN (sjá kafla 2.1) en samanburður 

aldursdreifingar milli úrtaksins og RÍN er mikilvægur til að fá sem marktækastar 

niðurstöður. Þess má geta að fjölmennasti aldurshópurinn í úrtakinu, þ.e aldursbilið 46-

55, er sá aldurshópur sem var hljóðkannaður í rannsókn Björns Guðfinnssonar rúmlega 

40 árum áður og eins og komið hefur fram þá var markvisst reynt að hafa uppi á þeim 

aldurshópi til þess að bera saman framburð þeirra á milli ára.  

Allt úrtak þessarar rannsóknar ólst upp í Austur-Skaftafellssýslu og bjó þar enn 

þegar RÍN bar að dyrum á níunda áratugnum. Skoðaður var munurinn á lestri og 

mállýskumyndunum og þau gögn skráð inn í forritið EXCEL. Ákveðið var að taka aðeins 

niðurstöður úr Sighvati í Hvammi en ekki Árna í Vogi þar sem of fá hv- 

framburðareinkenni voru í þeim texta (sjá viðauka).  

Heiti fyrirbæranna sem komu fyrir á mállýskumyndunum voru alls 11 talsins, en 

myndirnar voru 125 í heildina. Af þeim orðum sem vonast var eftir að málhafarnir berðu 

fram voru 6 stafsett með hv- í framstöðu og 5 stafsett með kv- í framstöðu. Próforðin í 

Sighvatur í Hvammi voru 22, öll þeirra stafsett með hv- í framstöðu, fyrir utan þrjú orð 

sem voru samsett, Sighvatur, mjallhvít og orðhvass. Öll próforðin úr báðum 

rannsóknaraðferðum má finna hljóðrituð í viðauka. 

 

3.2 Aðferðarfræði 
Hér verður vikið að þeirri aðferð sem var notuð við rannsóknina. Höfundur fékk aðgang 

að möppum þar sem úrvinnslublöð mállýskumyndanna eru geymd og skráði inn í EXCEL 

niðurstöður málhafanna úr mállýskumyndaþætti RÍN og reiknaði út einkunn eftir sömu 

formúlu og RÍN notaði, svo hægt væri að bera saman niðurstöður. Einkunnagjöf RÍN var 

eins og áður hefur komið fram, sbr. kafla 2.1.2, þannig háttað að hverju og einu 

framburðareinkenni var gefið einkunn frá 0-2, 0 ef viðkomandi bar framburðareinkennið 

ekki fram í viðkomandi dæmi, 1 samsvaraði blönduðu framburðareinkenni og 2 ef 

viðkomandi bar framburðareinkennið fram, útkoman var síðan lögð saman og umreiknuð 

í meðaleinkunn sem spannaði skalann frá 100 að 200. Þess ber að geta að „blandaði 

möguleikinn“ var ekki hafður með við könnun RÍN á hv-framburði við lestraraðferð sem 

einfaldar samanburð rannsóknaraðferða, þar sem einu gögnin sem fengust voru 
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úrvinnslublöðin sem sýndu einungis gildin 0 og 2, svo ekki ætti að vera neitt ósamræmi 

á milli einkunnagjafar samtalsaðferðar og lestraraðferðar. 

Í sumum tilvikum var ekki hægt að sjá út frá úrvinnslublöðunum hvað málhafi 

hefur sagt við einhverja mynd og gætu ýmsar ástæður komið til greina, til dæmis gæti 

hann hafa mismælt sig eða tjáð orð sem inniheldur ekki það framburðareinkenni sem 

leitast var eftir. Í þeim tilvikum fengu málhafar einkunnina 0 og þannig fækkaði töldum 

orðum hjá viðkomandi, en það hefur ekki áhrif á meðaleinkunnina. Eftir að hafa reiknað 

meðaleinkunn allra málhafanna fyrir hv-framburð úr mállýskumyndunum voru 

meðaleinkunnir sömu málhafa fengnar úr SPSS skránni, niðurstöðum textalesturs, og þær 

bornar saman. 

Út frá úrvinnslublöðunum var ekki hægt að sjá hvaða tegund hv-framburðar 

málhafarnir báru fram hverju sinni, vegna þess að aðeins var um tvo valmöguleika við 

breytunni hv-framburður, sem hafði fengið heitið E1. Til samanburðar má nefna 

vestfirskan einhljóðaframburð, sem m.a. var umfjöllunarefni lokaritgerðar Daníels Þórs 

Heimissonar og rætt hefur verið um í þessari ritgerð (sjá kafla 2.2.4), fékk fjóra 

valmöguleika við úrvinnslu: H1, H2, H3 og H4. Með svo marga valmöguleika er 

auðveldara að vinna úr gögnum og ber að skilja að hægt er að skila töluvert ítarlegri 

niðurstöðum. 

Til þess að vita hvort munurinn sé marktækur eða ekki voru niðurstöður skráðar inn 

í tölfræðiforritið R og framkvæmt svokallað parað t-próf. Þá fæst ákveðin tala sem er í 

fræðunum nefnt p-gildi, og sú tala segir til um hversu líklegt er að niðurstöðurnar sem 

fengust stafi af tilviljun. Miðað er við að p-gildið sé 0,05 eða minna til þess að mega tala 

um að niðurstöðurnar séu tölfræðilega marktækar. 
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4 Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla er fjallað nánar um niðurstöðurnar. Fyrst verður rýnt í heildarniðurstöður 

rannsóknarinnar, þ.e., munar á lestraraðferðar og samtalsaðferðar. Þess ber að geta að 

próforðin á milli rannsóknaraðferða voru tvöfalt fleiri í Sighvati í Hvammi en í 

mállýskumyndunum, 22 á móti 11. Eins og áður hefur komið fram þá var málhöfum skipt 

í hópa eftir félagslegu breytunum kyni og aldri eins og gert var í RÍN munu niðurstöðurnar 

birtast þannig eftir þeirri röð í sérmerktum undirköflum. Er það gert til þess að einfalda 

framsetningu myndanna. Í hverjum undirkafla verður síðan athugað hvort marktækur 

munur sé á milli breyta hverju sinni. Að lokum verða niðurstöður þessarar rannsóknar 

bornar saman við svipaða rannsókn sem var gerð á vestfirskum einhljóðaframburði. 

 

4.1 Heildarniðurstöður 
Í þessum undirkafla er greint frá niðurstöðum á hv-framburði alls úrtaksins. Á mynd X 

má sjá meðaleinkunnina fyrir báðar rannsóknaraðferðirnar, samtalsaðferð, merkt sem 

„myndir“ á myndinni, og lestraraðferð, merkt sem „lestur“ á myndinni. Hér er átt við 

niðurstöður allra aldurshópa og beggja kynja. Tölfræðilega marktækur munur var á milli 

meðaleinkunna (p=0,001).  

 

 

Mynd 5 Heildarniðurstöður úrtaksins eftir rannsóknaraðferðum 
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Ef litið er til fyrri hluta rannsóknarspurningarinnar, hvort munur sé á framburði í lestri 

eða tali, þá má, út frá mynd X, með sanni segja að svo sé, þótt munurinn á milli ofantalinna 

meðaleinkunna sé lítill. Í rannsókn Daníels Þórs Heimissonar (2019:42) er einnig 

svipaðan mun að finna á milli rannsóknaraðferða, þar eru niðurstöður hans ítarlegri en í 

þessari rannsókn, enda bjóða RÍN gögnin upp á slíka úrvinnslu, sbr. kafla 3.2, en þar eru 

meðaleinkunnirnar flokkaðar eftir því hvaða sérhljóð tvíhljóðast ekki.  Niðurstöður hans 

benda til þess að einhljóðaframburður sé algengari í hljóðsamböndunum a-ng/nk og e-

ng/nk sé lestraraðferðinni beitt, en ekki í hljóðsamböndunum ö-nk/nk. Þær niðurstöður 

eru því sambærilegar við niðurstöður þessarar rannsóknar. 

Þá er næsta skref að sundurliða niðurstöðurnar og athuga hvernig hægt sé að svara 

seinni hluta rannsóknarspurningarinnar, hvort karlar hafi meiri hv-framburð en konur. 

Það verður tekið fyrir í næsta undirkafla. 

 

4.2 Félagslegar breytur: kyn 
Í þessum undirkafla verða niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman með tilliti til 

kynjabreytu. Kynjaskipting úrtaksins var 29 konur og 34 karlar. Í RÍN var kynjahlutfall 

karla 52% á móti 48% kvenna en í úrtakinu vó hlutfall karla 54% og kvenna 46%. 

Kynjaskiptingin á milli RÍN og úrtaksins er því býsna jöfn. Tölfræðilega marktækur 

munur er á meðaleinkunnum karla (p=1,2x10-6) en ekki á meðaleinkunnum kvenna 

(p=0,7652).  Á mynd X má sjá meðaleinkunn kynjanna eftir rannsóknaraðferð. 
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Mynd 6 Kynjaskipting meðaleinkunna úrtaksins eftir rannsóknaraðferð 
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Þegar rýnt er í mynd X sést strax að meðaleinkunn karla er töluvert hærri en 

meðaleinkunn kvenna bæði eftir lestraraðferðinni og samtalsaðferðinni. Það samræmist 

mörgum rannsóknum, innlendum sem erlendum, sem hafa leitt í ljós að konur virðast vera 

mótttækilegri fyrir málbreytingum, sbr. Chambers og Trudgill (1980:70, 83-85), William 

Labov (1990:242-244)  og Höskuldur Þráinsson og Indriði Gíslason (2000:193, 195) og 

konur eru líklegri til þess að nota framburð í takt við það sem það sem nýtur virðingar 

samfélagsins og er útbreiddari. Athuganir Höskuldar Þráinssonar og Kristjáns Árnasonar 

á harðmæli í Skagafirði í RÍN (1986:52, 60) leiddu í ljós töluverðan mun á framburði 

karla og kvenna: í aldursflokki 56-70 ára fengu karlar meðaleinkunnina 190 og konur 161 

og telst það mikill munur, og svipa þær niðurstöður til myndar X. 

Það er athyglisvert að sjá svo lítinn mun á milli rannsóknaraðferða í niðurstöðum 

kvenna, og það bendir til þess að konur séu staðfastari í sínum framburði en karlar. 

Rannsókn Daníels Þórs gaf einnig svipaða niðurstöðu (2019:44). Þar er mismunur á milli 

rannsóknaraðferða hjá konum einungis 6,43 stig en munurinn á milli karla 18,85 stig, en 

tölfræðilega marktækni má finna á muninum á milli karla en ekki kvenna, eins og í þessari 

rannsókn. 

 

4.3 Félagslegar breytur: aldur 
Hér verður rætt um niðurstöður eftir aldri. Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason 

reyndu, sbr. kafla 2.2.2, að rannsaka framburð eins breiðs aldurshóps og mögulegt var. 

Eitt af markmiðum minnar rannsóknar var sömuleiðis að finna málhafa á dreifðum aldri. 

Úr varð að yngstu málhafarnir, 15 talsins, voru 12 ára, og fæddir árið 1972. Elsti 

málhafinn sem kannaður var í þessari ritgerð var fæddur í lok 19. aldar, árið 1899, og 

hefur því verið 81 árs árið 1980. Á mynd 7 sést aldursskipting meðaleinkunna úrtaksins 

óháð kyni. 



 

 26 
 

 

Mynd 7 Aldursskipting meðaleinkunna úrtaksins eftir rannsóknaraðferð 

 

Mynd 7 sýnir að allir aldurshóparnir, fyrir utan þann yngsta, skoruðu hærra við 

lestraraðferðina. Það er athyglisvert að bera saman muninn á lestraraðferðinni á milli 

yngsta aldurshópsins og þess elsta, því þar sést greinilega munur. Það er áhugavert að 

yngsti aldurshópurinn skeri sig úr frá hinum aldurshópunum og skorað hærra við 

samtalsaðferðina. Rýnt yfir aldurshópana heilt yfir þá má sjá samsvörun á milli hækkandi 

aldurs og hærri meðaleinkunnar, en það getur bent til þess að hv-framburður sé á 

undanhaldi.  

Rannsókn Daníels Þórs Heimissonar (2019:46) benti einnig til þess að eldri 

málhafar tali frekar með vestfirskum einhljóðaframburði, þó munurinn á milli 

mállýskumynda og textalesturs í vestfirskum einhljóðaframburði  hjá yngri málhöfum sé 

ekki það mikill. 

 Næstu tvær myndir sýna ítarlegri meðaltöl aldursskiptingarinnar eftir 

rannsóknaraðferðum. Fyrst verður rýnt í meðaltöl karla, eins og sjá má á mynd 8. 
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Mynd 8 Meðaltöl karla eftir aldri 

 

Á mynd 8 sést meiri munur á meðaltölum lestraraðferðarinnar en samtalsaðferðarinnar 

óháð aldri og bendir það til þess að stafsetning hafi áhrif á framburð þeirra, að vissu marki. 

Sé litið til meðaltala kvenna á mynd X þá blasir önnur niðurstaða við, það er ekkert 

samræmi á milli aldurs og meðaleinkunna né samræmi á milli meðaleinkunna 

rannsóknaraðferðar.  

 

 

Mynd 9 Meðaltöl kvenna eftir aldri 
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4.4 Samanburður einstaka málhafa 
Í þessum kafla verður rýnt í einkunnir einstaka málhafa, í fyrsta lagi þeirra fimm málhafa 

sem fengu hæstu einkunn fyrir lestraraðferð og í öðru lagi þeirra fimm málhafa sem fengu 

hæstu einkunn fyrir samtalsaðferð. Skoðað verður hvort niðurstöður þeirra á milli aðferða 

séu svipaðar eða ekki. 

 

 

 

 

Á mynd 10 er athyglisvert að sjá meðaleinkunnir málhafanna og hversu breitt bilið 

er á milli aðferða. Hægt er að draga þá ályktun að skori málhafi hærri meðaleinkunn við 

textalestur þá mun hann skora lægri meðaleinkunn við mállýskumyndaskoðun. Allir 

málhafar á mynd 10 eru karlar, fyrir utan AZ38, og allir málhafarnir voru yfir fertugt á 

tímum RÍN á níunda áratug síðustu aldar. 
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Mynd 11 Hæstu meðaleinkunnir fimm málhafa úr samtalsaðferð 

 

Á mynd 11 birtast ýmsar athyglisverðar upplýsingar. Í fyrsta lagi, ólíkt mynd 10 hér 

að ofan, er athyglisvert að sjá hversu nálægt meðaleinkunnirnar eru eftir aðferðum. Í öðru 

lagi að málhafarnir sem skoruðu hæst fyrir samtalsaðferð voru allir yfir fimmtugt á níunda 

áratug síðustu aldar og þrír þeirra voru karlar, sem er sambærilegt við þá sem hæst 

skoruðu við lestraraðferðina. 
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4.5 Umræður 
Nú er búið að varpa hinum ýmsu myndum fram sem eiga að gera grein fyrir þeim muni 

sem er á niðurstöðum á milli tveggja rannsóknaraðferða sem notaðar voru til að kanna 

hv-framburð í úrtaki 63 einstaklinga. Þær myndir sýna tvímælalaust að það er líklegara 

að fólk tali með hv-framburði ef það les af texta. Ef litið er til þeirra félagslegra breyta 

sem skoðaðar voru í þessari rannsókn þá sést í fyrsta lagi að karlar voru líklegri til þess 

að tala með hv-framburði, óháð rannsóknaraðferð. Það kemur í raun og veru ekki á óvart, 

því eins og fram kom í kafla 4.2 þá benda niðurstöður margra rannsókna til þess að konur 

noti mál sem almennt nýtur meiri virðingar í þeirra málsamfélagi. Í öðru lagi þá er líklegra 

að eldri málhafar úrtaksins tali með hv-framburði, óháð rannsóknaraðferð. Það kemur 

heldur ekki á óvart, enda benda rannsóknir til þess að helstu framburðarmállýskur Íslands 

séu á undanhaldi, sbr. kafla 2.2.4 og Kristján Árnason (2005:411).  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að fólk sé líklegra til þess að tala 

með hv-framburði ef það les af texta en ef það talar í eðlilegum og óþvinguðum 

aðstæðum, eins og samtalsaðferðin reynir að framkalla. Má þá velta því fyrir sér hvort 

stafsetning orða á blaði geti mögulega haft áhrif á framburð fólks, vegna þess hve mikill 

munur er á milli rannsóknaraðferða, en heildarniðurstöður þessarar rannsóknar, sem eru 

marktækar, benda til þess, þar sem lestraraðferðin skorar alltaf hærri meðaleinkunn, nema 

í tilviki 12 til 20 ára barna og ungmenna.    

 Hins vegar má ekki gleyma að taka ólíkan fjölda próforða í textunum á móti 

mállýskumyndunum með í myndina við túlkun niðurstaðanna, en eins og áður hefur 

komið fram þá voru mállýskumyndirnar 11 á móti 22 próforðum í Sighvatur í Hvammi. 

Því er augljóst að vægi próforðanna í lestrinum er minna þar sem mállýskumyndirnar eru 

færri. 

 Það má velta því fyrir sér hvort lestraraðferð sé gjaldgeng aðferð til þess að fá 

eðlilegan, óþvingaðann framburð, en Björn Guðfinnsson taldi að ákveðnar 

aldurstakmarkanir væri fyrir framkvæmd hennar: yngri börn væru ekki orðin nógu læs en 

fullorðnir væru líklegri til þess að breyta framburði sínum ef þeir væru meðvitaðir um 

áform rannsóknaraðila. Þá er einnig ákveðin skekkja þar sem dæmatextarnir sem notaðir 

voru, bæði í yfirlitsrannsókn Björns Guðfinnssonar og í RÍN, voru sérstaklega hannaðir 

til þess að fá fram þau framburðareinkenni sem átti að kanna, þátttakendur voru ekki allir 

látnir lesa sama textann, allavega ekki í tilviki Björns Guðfinnssonar og því ber að skilja 

að próforðin gætu í fyrsta lagi hafa verið mismörg milli texta og í öðru lagi gæti fjöldi 
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próforðanna mögulega gefið rangar niðurstöður. Þá getur verið að aðstæður við próftöku 

séu of formlegar til þess að gefa marktækar niðurstöður, eins og nefnt var hér að ofan þá 

á fólk það til að vanda framburð sinn sé það meðvitað um að það sé verið að kanna hann. 

  



 

 32 
 

5 Lokaorð 

Í þessum lokaorðum verður byrjað á því að svara þeim spurningum sem settar voru fram 

í inngangi. Þær voru eftirfarandi: 

 Er munur á hv-framburði í lestri og tali? 

Ef rýnt er yfir heildarniðurstöður þá er nokkur munur á notkun hv-framburðar í lestri og 

tali. Framkvæmt var parað t-próf til að ganga úr skugga um að sá munur sem fannst á 

milli rannsóknaraðferða sé marktækur, sem hann er (p=0,001). 

 Ef það er munur á milli lestraraðferð og samtalsaðferð, getur verið að karlar 

skori hærri meðaleinkunnir en konur? 

Eins og kom fram í kafla 4.2 og sést á mynd 6 þá kom í ljós að karlar voru mun líklegri 

til þess að tala með hv-framburði óháð rannsóknaraðferð. Er það í samræmi við 

niðurstöður fjölda erlendra sem innlendra rannsókna og vitnað hefur verið í hér. Þess má 

geta að niðurstöður karla sýndu tölfræðilega marktækan mun (p=1,2x10-6) en ekki 

niðurstöður kvenna (p=0,7652).   

 Hvaða áhrif hefur aldur á framburð? 

Eldri málhafar voru líklegri til þess að tala með hv-framburði, óháð rannsóknaraðferð. 

Geta þær niðurstöður gefið ýmsar vísbendingar varðandi þróun framburðareinkenna á 

Íslandi, en ákveðin mállýskublöndun hefur átt sér stað síðustu áratugi, sérstaklega með 

tilkomu útvarps og sjónvarps og aukinna ferða og flutninga fólks á milli landshluta, og er 

ekki óeðlilegt að minnihlutaframburðir verði undir, ef svo má segja. 

 Nú hefur öllum spurningum sem lagðar voru fyrir í upphafi verið svarað. Í þessari 

ritgerð var áhersla lögð á hv-framburð og algengi hans með tilliti til tveggja 

rannsóknaraðferða. Það væri fróðlegt að gera svipaða rannsókn og skoða stöðu hv-

framburðar á 21. öldinni og sömuleiðis viðhorf fólks til framburðarins. Tilvalið væri að 

skoða frekar hvaða rannsóknaraðferð hentar best við framburðarrannsóknir og bera þær 

saman við þær sem skoðaðar hafa verið í þessari ritgerð. 
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Viðauki 

 

 

Sértexti við rannsókn á hv-kv framburði úr rannsókn Björns Guðfinnssonar 

 

Hann hvatti mig til að hverfa á brott héðan. Þessi hver er leirhver. Kisa varð hvöss á brún 

og hvæsti þegar hún sá hvutta. Hann spurði hvort þeir væru komnir í hvarf. Hestinum 

varð hverft við þegar hann heyrði þetta kynlega hvás eða hvæs enda var hann hvumpinn 

að eðlisfari. Hví ferðu ekki úr hvundagsfötunum? Fyrsta gráthviðan var mikil, næsta 

hviðan minni. Heitir þetta hvoll eða hváll? Hann hváði af því að þú hvíslaðir svo lágt. 

Hvorugur drengjanna vissi að engjablettir eru sums staðar kallaðir hvæmur. Hún er 

hveimleið af því að hún er svo hvefsin og orðhvöss. Þessi hvolpur er réttnefndur 

búrhvolpur. Hann er hvikull. Hvíldu þig í hvömmunum þar sem hvönnin vex. Hann var 

hvítur sem hveiti. Þeir hvöttu hann til að halda áfram og hvika ekki en hvatning þeirra 

varð árangurslaus. Sástu hvað hann hvítnaði þegar hann heyrði hvíninn? Það var svo 

hvasst að það hvein í öllu. Hvirfillinn er mjallhvítur. Hvernig gastu hvolft bátnum? 

Eitthvað hefur veiðst af hvölum. 

(Björn Guðfinnsson, 1981:67-68). 

 

 

Frásagnartextar sem notaðir voru í Austur-Skaftafellssýslu í RÍN 

 

Sighvatur í Hvammi 

Þegar Sighvatur í Hvammi kom upp á hvolinn, sá hann að ærnar voru komnar út um 

hvippinn og hvappinn, sumar jafnvel komnar í hvarf uppfyrir leitið. Hann þorði ekki að 

hvetja hvolpinn af ótta við að missa stjórn á honum. Það var svo hvasst að það hvein í 

öllu. Það heyrðist eitthvert kynlegt hvás eða hvæs og hestinum varð hverft við, enda var 

hann hvumpinn að eðlisfari. Hvutti var hvikull og snuðraði í hvönnunum. Karlinn lyfti 

húfunni, svo að sá í hvítan skallann. Hvirfillinn á honum var mjallhvítur. Það var hvimleitt 

hvað hann Örnólfur sonur hans var rúmlatur, auk þess sem hann var bæði hvefsinn og 

orðhvass. 

(Ingólfur Pálmason, 1983:49) 
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Árni í Vogi 

Á ofanverðri sautjándu öld bjó sá maður að Vogi á Mýrum, er Árni hét Sturluson. Hann 

var forn í skapi en karlmenni hið mesta og fullhugi. Var hann hniginn að aldri er saga 

þessi gerðist. Kerlingu sína hafði Árni misst fyrir eigi alllöngu og bjó hann við ráðskonu, 

er þótti í meira lagi glysgjörn og eyðslusöm. Var það hald sumra að Árni legðist á hugi 

við konu þessa. Þetta líkaði börnum hans miður vel og höfðu þau mjög horn í síðu bústýru. 

Töldu þau hana standa í vegi fyrir því að faðir þeirra brygði búi, en hér komu lögin þeim 

að engu haldi. 

 Daginn fyrir Þorláksmessu bjóst karl til ferðar. Skipaði hann svo fyrir að dag hvern 

skyldi reka kýrnar að tjörn einni undir hvolnum bak við bæinn og brynna þeim úti, hvernig 

sem stæði á veðri. Heimafólk skyldi ekki vera á ferli að næturlagi og eigi láta sér bilt við 

verða, þó að traðk nokkurt og undirgangur heyrðist skammt frá bænum. Útidyrnar skyldu 

og harðlæstar vera; mundi þá enginn bagi af hljóðast. 

 “Og hygg ég að ráð dugi, ef þetta kemur ekki að haldi.” 

(Sigurður Jónsson, Guðvarður Már Gunnlaugsson og Höskuldur Þráinsson, 1992:30, 

Höskuldur Þráinsson, 2012:7) 

 

 

Frásagnartexti notaður um allt land í RÍN og RAUN 

 

Bjarni blaðasali 

Það var miðvikudagsmorgunn og Bjarni litli Guðmundsson var að selja blöð niðri í 

miðbæ. Þetta var að haustlagi, þokukúfur á Esjunni og hálfgerð nepja. Ásmundur vinur 

Bjarna hafði ekki orðið samferða honum eins og venjulega vegna þess að hann hafði 

dottið á hjólinu sínu og meitt sig eitthvað. Bjarni selur Dagblaðið og Vísi, en Ásmundur 

ber út Morgunblaðið og Alþýðublaðið. Ásmundur selur oft afganginn niðri í Austurstræti 

um leið og Bjarni selur hin blöðin. „Íslendingar hefna sín á Austur-Þjóðverjum í landsleik 

í knattspyrnu,“ æpti Bjarni. „Viltu kaupa Dagblaðið eða Vísi?“ sagði hann við Grímsa 

gamla efnisvörð og húsvörð í prentsmiðjunni, sem gekk fyrir hornið. En Grímsi er 

ómögulegur og vill hvorugt blaðið kaupa. „Keflvíkingar komnir í aðra umferð í 

heimsmeistarakeppninni“ orgar Bjarni þá og hækkar róminn, svo að virðulegur borgari 

með stresstösku hrekkur við og öskrar: „Hvaða hrikaleg læti eru þetta?“ Bjarni var fljótur 

að forða sér og hljóp inn í skotið bakvið Apótekið. Þarna stóð hann titrandi dálitla stund 

og reyndi að jafna sig eftir skelkinn sem hann hafði fengið þegar kallinn hastaði á hann. 
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(Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason, 1986:62, Sigurður Jónsson, Guðvarður Már 

Gunnlaugsson og Höskuldur Þráinsson, 1992:32) 

 

Hljóðritun próforða úr Sighvatur í Hvammi, frásagnartexta sem var m.a notaður í 

Austur-Skaftafellssýslu í RÍN 

 

ORÐ HV-HLJÓÐRITUN KV-HLJÓÐRITUN 

Sighvatur [sɪːɣxvaːtʏr̥]/[sɪːɣxʷaːtʏr̥]/[sɪːɣxaːtʏr̥] [sɪːɣkʰvaːtʏr̥] 

Hvammi [xvamːɪ]/[xʷamːɪ]/[xamːɪ] [kʰvamːɪ] 

Hvolinn [xvɔːlɪn]/[xʷɔːlɪn]/[xɔːlɪn] [kʰvɔːlɪn] 

Hvippinn [xvɪhpɪn]/[xʷɪhpɪn]/[xɪhpɪn] [kʰvɪhpɪn] 

Hvappinn [xvahpɪn]/[xʷahpɪn]/[xahpɪn] [kʰvahpɪn] 

Hvarf [xvarv]/[xʷarv]/[xarv] [kʰvarv] 

Hvetja [xvɛːtja]/[xʷɛːtja]/[xɛːtja] [kʰvɛːtja] 

Hvolpinn [xvɔl̥pɪn]/[xʷɔl̥pɪn]/[xɔl̥pɪn] [kʰvɔl̥pɪn] 

Hvasst [xvasːt]/[xvasːt]/[xvasːt]  [kʰvasːt] 

Hvein [xveiːn]/[xʷeiːn]/[xeiːn] [kʰveiːn] 

Hvás [xvauːs]/[xʷauːs]/[xauːs] [kʰvauːs] 

Hvæs [xvaiːs]/[xʷaiːs]/[xaiːs] [kʰvaiːs] 

Hverft [xvɛr̥t]/[xʷɛr̥t]/[xɛr̥t] [kʰvɛr̥t] 

Hvumpinn [xvʏm̥pɪn]/[xʷʏm̥pɪn]/[xʏm̥pɪn] [kʰvʏm̥pɪn] 

Hvutti [xvʏhtɪ]/[xʷʏhtɪ]/[xʏhtɪ] [kʰvʏhtɪ] 

Hvikull [xvɪːkʏtl̥]/[xʷɪːkʏtl̥]/[xɪːkʏtl̥] [kʰvɪːkʏtl̥] 

Hvítan [xviːtan]/[xʷiːtan]/[xiːtan] [kʰviːtan] 

Hvirfillinn [xvɪrvɪtlɪn]/[xʷɪrvɪtlɪn]/[xɪrvɪtlɪn] [kʰvɪrvɪtlɪn] 

Mjallhvítur [mjatlxviːtʏr̥]/[mjatlxʷiːtʏr̥]/[mjatlxiːtʏr̥] [mjatlkʰviːtʏr̥] 

Hvimleitt [xvɪmleiht]/[xʷɪmleiht]/[xɪmleiht] [kʰvɪmleiht] 

Hvefsinn [xvɛvsɪn]/[xʷɛvsɪn]/[xɛvsɪn] [kʰvɛvsɪn] 

Orðhvass [ɔrðxvasː]/[ɔrðxʷasː]/[ɔrðxasː] [ɔrðkʰvasː] 
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Hljóðritun próforða úr mállýskumyndunum sem könnuðu hv-framburð um allt 

land í RÍN 

 

ORÐ HV- HLJÓÐRITUN KV- HLJÓÐRITUN 

Hvalur [xvaːlʏr̥]/[xʷaːlʏr̥]/[xaːlʏr̥] [kʰvaːlʏr̥] 

Kvörn [xvœːrtn̥]/[xʷœrtn̥]/[xœrtn̥] [kʰvœrtn̥] 

Hvirfill [xvɪrvɪtl]/[xʷvɪrvɪtl]/[xɪrvɪtl] [kʰvɪrvɪtl] 

Hverfisteinn [xvɛvɪsteitn̥]/[xʷɛrvɪsteitn̥]/[xɛrvɪsteitn̥] [kʰvɛrvɪsteitn̥] 

Kveikjari [xveicarɪ]/[xʷveicarɪ]/[xeicarɪ] [kʰveicarɪ] 

Hvönn [xvœn]/[xʷœn]/[xœn] [kʰvœnː] 

Kvísl [xvistl̥]/[xʷistl̥]/[xistl̥] [kʰvistl̥] 

Hvolpur [xvɔl̥pʏr̥]/[xʷɔl̥pʏr̥]/[xɔl̥pʏr̥] [kʰvɔl̥pʏr̥] 

Kvistur [xvɪstʏr̥]/[xʷɪstʏr̥]/[xɪstʏr̥] [kʰvɪstʏr̥] 

Kvartett [xvar̥tɛht]/[xʷar̥tɛht]/[xar̥tɛht] [kʰvar̥tɛht] 

Hver [xvɛːr̥]/[xʷɛːr̥]/[xɛːr̥] [kʰvɛːr̥] 

 

 

Framburðarspjald úr Eyjafjarðarsýslu úr yfirlitsrannsókn Björns Guðfinnssonar 

(1946:141) 
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Úrvinnslublað málhafa úr Austur-Skaftafellssýslu úr RÍN 
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Meðaleinkunnir úrtaks þessarar ritgerðar 

NR FÆÐINGARÁR KYN MYNDIR LESTUR     NR FÆÐINGARÁR KYN MYNDIR LESTUR 
AZ12 1930 KVK 155 147     AZ43 1920 KVK 109 106 
AZ13 1963 KVK 118 100     AZ44 1917 KK 155 165 
AZ14 1921 KK 145 159     AZ45 1927 KVK 160 156 
AZ15 1921 KVK 109 119     AZ46 1911 KK 167 173 
AZ16 1930 KVK 155 159     AZ47 1930 KK 155 165 
AZ17 1962 KK 155 159     AZ48 1929 KVK 109 144 
AZ18 1930 KK 155 165     AZ49 1930 KK 145 153 
AZ19 1957 KVK 109 106     AZ5 1929 KK 150 153 
AZ20 1905 KVK 160 163     AZ50 1929 KVK 136 129 
AZ21 1945 KVK 127 153     AZ51 1931 KK 145 147 
AZ22 1946 KK 155 159     AZ52 1899 KK 118 138 
AZ23 1958 KVK 100 100     AZ53 1914 KK 155 165 
AZ24 1957 KK 155 165     AZ54 1925 KVK 127 135 
AZ25 1923 KVK 150 156     AZ55 1932 KK 145 144 
AZ26 1919 KK 155 165     AZ56 1917 KK 155 165 
AZ27 1930 KVK 127 135     AZ57 1971 KVK 133 130 
AZ28 1931 KK 155 163     AZ58 1971 KVK 122 121 
AZ29 1960 KK 150 156     AZ59 1971 KVK 155 150 
AZ30 1951 KK 155 163     AZ6 1909 KK 155 153 
AZ31 1904 KK 155 165     AZ60 1971 KK 133 117 
AZ32 1961 KK 155 165     AZ61 1971 KK 122 121 
AZ33 1934 KVK 155 147     AZ62 1971 KVK 138 100 
AZ34 1930 KVK 118 118     AZ63 1971 KVK 122 129 
AZ35 1930 KK 109 135     AZ64 1971 KVK 133 136 
AZ36 1931 KK 155 159     AZ65 1916 KK 150 153 
AZ37 1930 KK 145 159     AZ66 1909 KVK 140 153 
AZ38 1936 KVK 155 165     AZ67 1955 KVK 118 106 
AZ39 1908 KK 155 169     AZ68 1949 KVK 100 113 
AZ40 1904 KVK 109 112     AZ69 1971 KK 111 129 
AZ41 1934 KK 155 165     AZ70 1971 KVK 117 100 
AZ42 1958 KK 100 100     AZ72 1970 KK 100 100 

         AZ8 1903 KK 160 173 


