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1. KAFLI 

 

INNGANGUR 

 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er orðmyndun með viðskeytinu -ildi. Lítið hefur verið 

skrifað um það í íslenskri orðhlutafræði. Þrátt fyrir að viðskeytið -ildi sé ekki talið til 

algengustu viðskeyta samkvæmt tíðnikönnun Eiríks Rögnvaldssonar (1987:9), þá er 

áhugavert að rannsaka það. Íslendingar hafa oft heyrt orð með -ildi eins og fiðrildi, 

rifrildi, þunnildi og þykkildi en það eru miklu fleiri orð til. Samkvæmt Ásgeiri 

Blöndal Magnússyni er viðskeytið -ild hliðarmynd við -ildi enda eru stundum til tví-

myndir eins og gímild = gímildi og oddild = oddildi sem fundust í Ritmálssafni Orða-

bókar Háskólans. Auk þess nefnir hann (1989:419) hugsanlegan skyldleika við 

viðskeytin -ald, -aldi og -aldur. Þetta eru t.d. orð eins og rekald, kumbaldi og 

faraldur.  

Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða nýyrði með viðskeytinu -ildi sem fundust 

í þremur heimildum eins og fram hefur komið, alls 146 orð. Á grundvelli áhugaverðra 

atriða varðandi þessi orð er rannsakað hvort -ildi sé frjótt viðskeyti í nútímamáli. 

Efnisskipan ritgerðarinnar er með þeim hætti að 2. kafli hefst á almennri um-

ræðu um helstu orðmyndunarleiðir á íslensku, þ.e. afleiðslu og samsetningu. Í sam-

bandi við þær er nauðsynlegt að skilgreina hugtökin forskeyti og viðskeyti. Síðan 

verður athyglinni beint að hlutverki viðskeyta í orðmyndun og sýnd verða nýyrði með 

viðskeytinu -ildi. Í 3. kafla verða orð með viðskeytinu -ildi skoðuð og einnig áhuga-

verð atriði meðal annars rót eða stofn afleiddra orða, helstu hljóðbreytingar, merking 

þeirra og fleira. Einnig er rætt um afleiddar samsetningar. Í 4. kafla hefst umfjöllun 

um nokkra athyglisverða hluti varðandi afleiddar samsetningar með viðskeytinu -ildi. 

Síðar í þeim kafla verða kynnt hugtökin virk og lærð orðmyndun og líka hugmyndir 

Bauers um aðgengi/tiltækileika (e. availability) og arðsemi (e. profitability). Á 

grundvelli þess verður skoðað hvort viðskeytið -ildi er lært eða virkt og í lok kaflans 

verða dregin saman helstu atriðin um það hvort -ildi sé frjótt í nútímamáli. Í 5. kafla 

ritgerðarinnar eru stutt lokaorð. 
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2. KAFLI 

 

UM MYNDUN ORÐA MEÐ AFLEIÐSLU,  

SAMSETNINGU O.FL. 

 

2.1 Inngangur 

Menn hafa án efa alltaf búið til ný orð þegar þeim hefur fundist þess þurfa. Þannig 

styrkja menn íslenskt mál og nýta málið sem best í nútímanum. Eins og fram kemur 

hjá Guðrúnu Kvaran (2005:104) fer nýyrðasmíð oft fram meðvitað samkvæmt mál-

fræðilegum reglum sem menn læra en auðvitað gerist hún líka oft ómeðvitað. 

Samkvæmt Guðrúnu Kvaran (2005:104) eru langflest ný orð af innlendu bergi 

brotin og þau eru nafnorð. Hún segir að þau ásamt lýsingarorðum og sögnum tilheyri 

opnum orðflokkum sem þýðir að þeir eru opnir í þeim skilningi að við þá er sífellt 

verið að bæta nýjum orðum. Þessi innlenda nýsköpun gerist á tvennan máta segir 

Eiríkur Rögnvaldsson (1990:14, 18). Annars vegar er eitt orð myndað af tveimur 

orðum, þá er orðið kallað samsett, og hins vegar með forskeyti eða viðskeyti en þá er 

talað um afleitt orð.
1
  

Tilgangurinn með þessum kafla er að sýna nokkra helstu þætti orðmyndunar í 

íslensku. Til glöggvunar verða sýnd dæmi um aðferðirnar sem er rætt um. Í sambandi 

við afleidd orð verða kynnt og skýrð hugtökin forskeyti og viðskeyti. Í seinna þætti 

kaflans verður sagt frá virkni og óvirkni forskeyta og viðskeyta sem skipta miklu máli 

við orðmyndun og síðan gerð grein fyrir því hversu stórt hlutverk viðskeyti hafa í 

myndun orða. Að lokum verður kynnt viðskeytið -ildi, sýndar skrár yfir orð sem eru 

mynduð með viðskeytinu -ildi, þ.e. afleidd orð og afleiddar samsetningar, og auk þess 

verður sýnd beyging afleidda orðsins fiðrildi.  

 

                                                 
1
 Auk þessara tveggja samsetningarleiða er til svokölluð bandstafssamsetning. Ég ræði ekki um hana 

hér þar sem hún skiptir ekki máli í þessari ritgerð. 
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2.2 Samsetning 

Ari Páll Kristinsson (2004:13) segir að algengasta aðferðin við myndun nýrra orða í 

íslensku sé samsetning sem felst í því að tvær eða fleiri rætur eða stofnar eru sett 

saman til að mynda samsett orð. Á þessum punkti ritgerðarinnar er nauðsynlegt að 

útskýra hugtökin rót og stofn sem koma oft fyrir í ritgerðinni. Guðrún Kvaran 

(2005:95) vísar til Höskuldar Þráinssonar (1995) um hugtakið rót sem segir að rót sé 

smæsti orðhluti, þ.e. aðalhlutinn af merkingu orðsins. Hins vegar skilgreinir hún 

(2005:97) stofn á eftirfarandi hátt:  

 

(1) Stofn er sá hluti orðs sem beygingarending bættist við. Hann er ýmist rótin ein 

eða rótin ásamt forskeyti og/eða viðskeyti ef orðið er afleitt. 

 

Eiríkur Rögnvaldsson (1990:37) nefnir tvær tegundir samsettra orða, annars vegar 

stofnsamsett (fast samsett) en hins vegar eignarfallssamsett (laust samsett). Guðrún 

Kvaran (2005:152) skilgreinir þetta þannig að sé orð stofnsamsett þá sé fyrri samsetn-

ingarliður stofn en stofnliðurinn geti verið ýmsir orðflokkar eins og má sjá í (2):  

 

(2) a. hestvagn d.  illræði 

 b.  sólbruni e.  einoka 

 c.  hjartveiki  f.  úthaf  

 

Auk þess bendir Þorsteinn G. Indriðason (1999:107, 110) á að í stofnsamsetningum 

tengist stofnarnir beinlínis, þ.e. ekkert fari þar á milli, og stofnarnir í forliðum séu oft 

ósamsettir en samt ekki alltaf, t.d. í orðinu saltfiskverkun er forliðurinn sjálfur 

samsettur.  

Guðrún Kvaran (2005:154) segir að laust samsett orð sé þar sem fyrri samsetn-

ingarliður er í eignarfalli eintölu, fleirtölu eða hvort tveggja og er oft nafnorð. 

Þorsteinn G. Indriðason talar um endingar sem geta komið fyrir í forlið eignarfalls-

samsetninga, sbr. Guðrúnu Kvaran (2005:154): 

 

(3) a.  -ar-: vélarhljóð d.  -na-: sagnamaður 

b.  -a-: bókahilla e.  -u-: kirkjuskip 

c. -s-: landslög f.  -ur-: sængurkona 
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Eiríkur Rögnvaldsson (1990:37) bendir á að samsetningarleið við myndun orða 

afmarki ekki nákvæmlega hvenær stofn eða eignarfall sé notað til að mynda samsett 

orð. Hann skýrir þetta þannig að í sumum tilvikum verði að mynda stofnsamsetningu 

vegna erfiðra samhljóðaklasa. Þannig höfum við kosið stólfót en ekki *stólsfót af því 

að -lf- er þægilegri klasi en -lsf-. Hins vegar varð eignarfallssamsetningin ofan á í 

orðinu sóknarprestur enda er klasinn -npr- óþægilegur, sbr. *sóknprestur.
2
 

 

2.3 Afleiðsla 

Afleiðsla er talin önnur helsta aðferðin við myndun orða samkvæmt Guðrúnu Kvaran 

(2005:105). Hún (2005:96) segir að með þessari aðferð sé hægt að skeyta annaðhvort 

forskeyti eða viðskeyti, sem eru oft undir einu nafni aðskeyti, við rót eða stofn. Guðrún 

Kvaran (2005:96) gefur eftirfarandi skýringu á forskeyti og viðskeyti: 

 

(4) Forskeyti er myndan sem skeytt er framan við orð til þess að mynda nýtt orð 

með nýrri merkingu. 

Viðskeyti er myndan sem skeytt er aftan við rót orðs til þess að mynda nýtt 

orð með nýrri merkingu. 

 

Dæmi um forskeyti eru t.d. ó- í óveður og tor- í torveldur en dæmi um viðskeyti eru 

t.d. -legur í góðlegur og -ni í feimni. Orð sem eru mynduð á þessa leið eru kölluð 

afleidd orð og orðmyndunaraðferðin afleiðsla, sbr. Guðrúnu Kvaran (2005:95–96).  

 

2.4 Afleiddar samsetningar  

Auk þeirra orðmyndunaraðferða sem talað hefur verið um er líka önnur leið til að 

mynda ný orð sem Guðrún Kvaran (2005:147) segir að séu stundum nefndar afleiddar 

samsetningar. En þessi sama aðferð nefnist samsett afleiðsla hjá Eiríki Rögnvaldssyni 

(1990:27). Aðferðin felst í því að samsett orð og afleitt orð eru sett saman, þ.e. tvær 

rætur og aðskeyti. Eiríkur Rögnvaldsson (1990:27) nefnir sem dæmi stórhýsi, þar sem 

stór og hús eru ræturnar og -i er viðskeytið. En Ari Páll Kristinsson o.fl. (1991:48–49) 

segja að þessi tegund orða sé talin samsett. Eiríkur Rögnvaldsson (1990:27) bendir á 

að það sé stundum ekki auðvelt að sjá hvort orð sé samsett eða ekki. Hann segir að 

                                                 
2
 En samt er það svo, eins og Guðrún Kvaran (2005:152) segir, að þetta gildi ekki alltaf því það sé 

hægt að finna dæmi þar sem óþægilegur samhljóðaklasi, t.d. -rðv-, myndi bæði stofnsamsetningar, sbr. 

orðið jarðvegur en ekki *jarðarvegur, og eignarfallssamsetningar, sbr. orðið jarðarverð en ekki 

*jarðverð. 
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munurinn á milli samsetts orðs og afleidds orðs sé sá að báðir liðir í samsettu orði séu 

sjálfstæðir, t.d. snjóhús, en á hinn bóginn komi aðskeyti ekki fyrir eitt og sér í afleiddu 

orði eins og forskeytið sam- eða viðskeytið -ingur gera. En samt sé erfitt að greina 

þetta, t.d. í orðinu varamaður sem er samsett orð en ekki afleitt orð því að forliðurinn 

vara- sé sjálfstæður, sbr. orðasambandið kjósa e-n til vara.  

 

2.5 Virkni forskeyta og viðskeyta við myndun afleiddra orða  

Ari Páll Kristinsson (2004:21–31) segir að forskeyti og viðskeyti við afleiðslu séu 

notuð til að mynda nafnorð, t.d. einka-: einkatölva og -andi: þýðandi, lýsingarorð, t.d. 

mis-: mislyndur og -óttur: flekkóttur, og sagnir, t.d. van-: vanmeta og -na: blána. En 

auk þess bætir Guðrún Kvaran (2005:133) við að viðskeyti geti líka myndað atviksorð 

eins og t.d. -is: erlendis. Hún (bls. 125, 133) bendir jafnframt á að forskeyti og við-

skeyti séu sjálfsagt misvirk. Sumum er hægt að skeyta framan eða aftan við fleiri en 

einn orðflokk. Sem dæmi má nefna forskeytið ó-: ómenning, ónýta, ólátur og við-

skeytið -legur: barnalegur, breytilegur. Auk þess segir Guðrún (bls. 105, 125, 130–

131) að sum forskeyti og viðskeyti hafi mikið verið notuð til að mynda ný orð í fornu 

máli en hafi hætt að vera notuð í nýmyndunum þótt mynduð orð lifi að sjálfsögðu 

áfram í orðaforða málsins. Í (5) má finna dæmi um þetta, sbr. Eirík Rögnvaldsson 

(1990:32): 

  

(5) a.  viðskeytið -ald í orðunum kafald og rekald 

b.  forskeytið at- í orðunum atburður og atgervi  

 

Erfitt er að segja hve mörg forskeyti og viðskeyti teljist virk í nútímamáli. 

Guðrún Kvaran (2005:125) nefnir forskeytin ó-, sbr. t.d. ófrelsi og ógleði, og sí-, sbr. 

t.d. sígrenjandi og síspyrja, sem þau virkustu. Hún (2005:130–131) segir að 

Alexander Jóhannesson hafi nefnt um 130 viðskeyti allt frá fornmáli sem voru notuð 

til að búa til ný orð. Þrátt fyrir að þau séu svo mörg eru líklega aðeins um 20 viðskeyti 

virk í nútímamáli segja bæði Guðrún Kvaran (2005:131) og Eiríkur Rögnvaldsson 

(1990:32). Eiríkur Rögnvaldsson (1987:9) gerði könnun um tíðni viðskeyta í margvís-

legum textum eftir mismunandi atriðum. Niðurstaða hans var sú að meðal 48 við-

skeyta eru -legur og -ing langvirkustu viðskeytin, sbr. t.d. vinalegur og karlalegur 

annars vegar og t.d. lending og kerling hins vegar. 
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2.5.1 Hlutverk viðskeyta í orðmyndun 

Eins og fram kemur hjá Eiríki Rögnvaldssyni (1990:18, 37) eru viðskeyti miklu stærri 

og breytilegri hópur í íslensku en forskeyti og hafa miklu meiri áhrif á rót eða stofn en 

forskeyti. Hann (1990:29–30) skýrir þetta þannig að viðskeyti geri oft kröfur til 

ákveðinna hljóðbreytinga, til ákveðins atkvæðafjölda og líka til þess að rót eða stofn 

standi í ákveðnu falli.  

Dæmi um viðskeyti sem krefst þess að rót eða stofn standi í ákveðnu falli 

nefnir Eiríkur Rögnvaldsson (1990:29) viðskeytið -legur. Þegar það myndar lýsingar-

orð leitt af nafnorðum þá stendur nafnorðið oftast í eignarfalli, t.d. asnalegur en þrátt 

fyrir það er stofninn stundum notaður, t.d. í orðinu bóklegur.  

Um viðskeyti sem gerir kröfur til ákveðins atkvæðafjölda í rót eða stofni gefur 

Ari Páll Kristinsson (2004:33) dæmi með viðskeytinu -ingur. Orðið yfir íbúa í 

Bolungarvík er myndað þannig að rót eða stofn er stytt niður í tvö atkvæði, t.d. Bol-

víkingur en ekki *Bolungarvíkingur, sbr. Eirík Rögnvaldsson (1990:30). 

Um hljóðbreytingu segir Guðrún Kvaran (2005:114) að hún felist í því að mál-

hljóð, sérhljóð eða samhljóð, breytist ef staða þeirra í orðinu krefjist þess og um-

hverfið gefi ástæður til þess. Ari Páll Kristinsson (2004:33) bendir á að helstu breyt-

ingar í afleiddum orðum séu á sérhljóði í rót eða stofni sem endurspegla reglur hljóð-

breytinga sem giltu á eldri málstigum. Auk þess segir Þorsteinn G. Indriðason 

(1994:76–77) að sum viðskeyti valdi hljóðbreytingum (i- eða u-hljóðvarpi) í rót í 

nútímamáli. Hann skiptir viðskeytum í tvo hópa, þau sem valda hljóðbreytingum í rót, 

sbr. t.d. -lingur, bók-bæklingur og hins vegar í þau sem gera það ekki, sbr. t.d. -ni, 

natinn-natni. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um orð með viðskeytinu -ildi. Það leiðir því af eðli 

málsins að eina hljóðvarpið sem til greina getur komið er i-hljóðvarp. Því verða aðeins 

sýnd dæmi um það. Í (6A) sýni ég dæmi um hvaða hljóð skiptast á samkvæmt i-

hljóðvarpi en í (6B) dæmi um hljóðverpt orð með viðskeytinu -ildi: 

 

(6) A • jó, jú, ú ~ ý: ljós-lýsi, sjúkur-sýking, hús-hýsi 

• (j)u, o ~ y: bjuggum-bygging, þunnur-þynning, þorp-þyrpast 

• au ~ ey: traust-treysta 
 

• á, ó ~ æ: grátur-græta, hól-hælinn 

• a ~ e: Ísland-íslenskur 
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B  • u ~ y: flug-flygildi, þunnur-þynnildi, hnubbur-hnyfrildi 

• o ~ y: hnoðri-hnyðrildi, skrokkur-skrykkildi, trog-tryggildi 

• ú ~ y: hnúfa-hnyfrildi 

 

2.6  Viðskeytið -ildi 

Viðskeytið -ildi er stundum notað í orðmyndun segir Ari Páll Kristinsson (2004:26). 

Þrátt fyrir það er það ekki talið til algengustu viðskeytanna samkvæmt tíðnikönnun 

Eiríks Rögnvaldssonar (1987:9). Viðskeytinu -ildi er skeytt aftan við eina rót eða einn 

stofn og myndar þá afleitt orð eða við tvær rætur eða fleiri og myndar þá afleidda 

samsetningu. Á þennan hátt er viðskeytið -ildi aðeins notað til myndunar hvorug-

kynsorða.  

 

2.7 Orðaforðinn  

2.7.1 Afleidd orð með viðskeytinu -ildi 

Í ROH fundust 26 orð með viðskeytinu -ildi.
3
 Alexander Jóhannesson (1927:35) nefnir 

þessu til viðbótar orðin gaurildi, kakkildi, rafildi og tryggildi og Ásgeir Blöndal 

Magnússon (1989:354) orðið hnyfrildi og krakkildi (2).
4
 Öll orðin má sjá í töflu 1.

5
 

 

ROH AJ ÁBM 

angildi 

baurildi 

fiðrildi 

fifrildi 

flygildi 

gaprildi 

gímildi  

grómildi 

hniprildi 

hnyðrildi 

gaurildi 

kakkildi 

rafildi 

tryggildi 

hnyfrildi 

krakkildi (2) 

                                                 
3
 Skammstöfunin ROH kemur í staðin fyrir ritmálssafn Orðabókar Háskólans. 

4
 Orðið krakkildi er tvenns konar. ROH gefur aðeins dæmi um orðið krakkildi (krakkaldi) ‘krappur sjór’ 

en auk þess nefnir Ásgeir Blöndal Magnússon (1989:500) orðið krakkildi ‘rifrildi, deila’. Þess vegna 

merki ég orðið úr ROH krakkildi (1) og krakkildi (2) frá Ásgeiri.  
5
 Í töflunni hér á eftir vísar skammstöfunin AJ til Alexanders Jóhannessonar (1927) en ÁBM til Ásgeirs 

Blöndals Magnússonar (1989). 
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hrifsildi 

krakkildi (1) 

marildi 

maurildi 

mígildi 

reðrildi 

rifrildi 

rifsildi 

rippildi 

seigildi 

skrípildi 

skrykkildi 

skuðrildi 

þunnildi 

þykkildi 

þynnildi 

 

Tafla 1: Skrá yfir afleidd orð með viðskeytinu -ildi 

 

Eins og sjá má eru sum orðanna alveg óþekkt, sum lítið þekkt en önnur vel. Hér má 

vísa til orða Ara Páls Kristinssonar sem segir (2004:26): 

 

(7) Algengustu orðin með -ildi eru líklega rifrildi og fiðrildi; önnur vel þekkt orð 

eru t.d. þunnildi og þykkildi og þá má nefna orðið skrípildi. 

 

Við leit í Íslenskri orðtíðnibók (1991:117, 374) að orðunum sem Ari Páll Kristinsson 

nefnir að ofan fundust aðeins fimm dæmi um orðið fiðrildi í fimm textum af 100 og 

tvö dæmi um orðið rifrildi í tveim textum af 100.  
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2.7.2. Afleiddar samsetningar með viðskeytinu -ildi 

Auk afleiddra orða fundust 114 afleiddar samsetningar í ROH. Flest orðin eru með 

seinni liðnum fiðrildi (52), þá með rifrildi (38), nokkur eru með þykkildi (15) en 

aðeins fáein með þunnildi (3). Öll orðin má sjá í töflu 2.
6
 

 

Orð með fiðrildi Orð með rifrildi Orð með þykkildi 
Orð með þunn-

ildi 

aðmírálsfiðrildi  

appolófiðrildi  

ástabrallsfiðrildi 

birkifiðrildi  

brasilíufiðrildi  

dagfiðrildi 

farfiðrildi 

fjörfiðrildi 

gestafiðrildi 

grasfiðrildi 

gráfiðrildi 

gullfiðrildi 

haustfiðrildi 

holtafiðrildi 

hrossafiðrildi 

hunangsfiðrildi 

húsgangsfiðrildi 

ísfiðrildi 

karlfiðrildi 

kaupmannsfiðrildi  

kálfiðrildi 

kóngafiðrildi 

kveldfiðrildi 

altaristöflurifrildi 

bekkjarrifrildi  

belgrifrildi 

biblíurifrildi  

blaðarifrildi 

blæjurifrildi 

bókarrifrildi  

bréfrifrildi 

flokkarifrildi  

flyðrurifrildi 

fuglsrifrildi 

guðfræðingarifrildi  

guðrifrildi  

háarifrildi 

hávaðarifrildi 

hjónarifrildi 

hnakkrifrildi 

hörkurifrildi 

keilurifrildi 

klaðarifrildi 

kvennarifrildi 

kverrifrildi 

ofanjarðarrifrildi 

beinþykkildi 

blóðþykkildi 

bólguþykkildi 

hreppstjórafrúarþykkildi 

húðþykkildi 

jarðskorpuþykkildi 

kalkþykkildi 

léreftsþykkildi 

litþykkildi 

ómyndarþykkildi 

reykjarþykkildi 

skorpuþykkildi 

smáþykkildi 

vöðvaþykkildi 

yfirhúðarþykkildi 

fiskþunnildi 

ýsuþunnildi 

þorskþunnildi 

                                                 
6 Auk orðanna í töflu 2 fundust líka í ROH orð eins og beinseigildi, eldmaurildi, hryðjuhniprildi, 

kjaftarippildi og rótarhniprildi sem ég geri ekki grein fyrir. Það eru aðeins eitt eða tvö orð með seinni 

liðnum -maurildi, -hniprildi, -rippildi og -seigildi og þau eru ekki eins vel þekk og -fiðrildi, -rifrildi,  

-þykkildi og -þunnildi. Auk þess útilokaði ég orðið brintyfiðrildi því uppruni þess orðs er óþekktur. 
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kvenfiðrildi 

kvöldfiðrildi 

litfiðrildi 

loðfiðrildi 

lóufiðrildi 

melfiðrildi 

mófiðrildi 

mölfiðrildi 

náttfiðrildi 

netlufiðrildi 

næturfiðrildi 

pappírsfiðrildi 

páfiðrildi 

risafiðrildi 

rökkurfiðrildi 

silkifiðrildi 

skjáþaksfiðrildi 

skrautfiðrildi 

smáfiðrildi 

sóttarfiðrildi 

stelpufiðrildi 

stórfiðrildi 

sumarfiðrildi 

sæfiðrildi 

tatarafiðrildi 

tálfiðrildi 

tússafiðrildi 

þerrifiðrildi 

þistilfiðrildi 

ónýtisrifrildi 

peningarifrildi 

pokarifrildi 

prestarifrildi 

ríkisdagsrifrildi 

skipsrifrildi 

skynsemirifrildi 

skýjarifrildi 

stjórnarskrárrifrildi 

treyjurifrildi 

trúarbragðarifrildi 

vinnukonurifrildi 

voðarifrildi 

þingrifrildi 

þrárifrildi 

 

 

Tafla 2: Skrá yfir afleiddar samsetningar með viðskeytinu -ildi 
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2.8 Beyging orða með viðskeytinu -ildi 

Ofangreind hvorugkynsorð sem eru í töflu 1 og 2 eru sterk, þ.e. enda á -s í eignarfalli 

eintölu. Þau hafa eins nefnifallsform og þolfallsform, bæði eintölu og fleirtölu og eru 

endingarlaus. Sérhljóðið -i er hluti orðstofnsins þess vegna er orðið endingarlaust í 

þágufalli eintölu og auk þess missa þau -i úr stofnum í þágufalli og eignarfalli fleir-

tölu. Eiríkur Rögnvaldsson (1990:83) segir að það gerist vegna þess að tvö áherslulaus 

sérhljóð standi aldrei saman. Orðið fiðrildi var tekið sem dæmi um beygingu framan-

greindra orða sem má sjá í töflu 3. 

 

Eintala                                                        Fleirtala 

 án greinis með greini  án greinis með greini 

nf. fiðrildi fiðrildið nf. fiðrildi fiðrildin 

þf. fiðrildi fiðrildið þf. fiðrildi fiðrildin 

þgf. fiðrildi fiðrildinu þgf. fiðrildum fiðrildunum 

ef. fiðrildis fiðrildisins ef. fiðrilda fiðrildanna 

 

Tafla 3: Beyging hvorugkynsorðsins fiðrildi  
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3. KAFLI 

 

AFLEIDD ORÐ OG AFLEIDDAR SAMSETNINGAR 

MEÐ VIÐSKEYTINU -ILDI 

 

3.1 Inngangur 

Í lok undanfarandi kafla voru nefnd orðin með viðskeytinu -ildi, þ.e. afleidd orð og 

afleiddar samsetningar sem verða tekin fyrir í þessum kafla. Í fyrri þætti kaflans 

verður fjallað um afleiddu orðin með viðskeytinu -ildi. Meðal annars verður skoðað úr 

hvaða rót eða stofni orðin eru mynduð, hvaða orðflokki þau tengjast og helstu hljóð-

breytingar í rót eða stofni. Til glöggvunar verður greining á orðum eins og paurildi, 

maurildi og fiðrildi því að uppruni orðanna er áhugaverður. Auk þess verður rætt 

hvort orð eru með viðskeytunum -ildi eða -rildi og um merkingu þeirra. Það verður 

skoðað hve gömul orðin eru með tilliti til heimilda um elstu dæmi þeirra og hve mörg 

dæmi eru um notkun þessara orða samkvæmt ROH. Í seinni þætti kaflans verður gerð 

nánari grein fyrir afleiddum samsetningum, þ.e. hvort fyrri samsetningarliðurinn er 

stofn eða eignarfall. 

 

3.2 Rót/stofn afleiddra orða með viðskeytinu -ildi 

Eins og fram kom í kafla 2.6 myndar viðskeytið -ildi ný orð meðal annars þannig að 

því er skeytt aftan við rót eða stofn. Í töflu 4 má finna upplýsingar um úr hvaða rót 

eða stofni afleidd orð koma. Í flestum tilvikum er nýtt orð leitt af einni rót eða einum 

stofni, t.d. gímildi af sögninni gíma en stundum getur nýtt orð verið skylt fleiri en 

einni rót eða stofni, t.d. hnyfrildi er skylt hnúfa og hnubbur eins og Ásgeir Blöndal 

Magnússon (1989:354) nefnir. Auk þess kemur fram að viðskeytið -ildi tengist frekar 

rótum en stofnum. 
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Afleidd orð Rót/Stofn 

angildi  

baurildi sjá paurildi  

fifrildi forn mynd af fiðrildi 

fiðrildi  

flygildi 

gaprildi 

gaurildi 

gímildi (gímald) 

grómildi 

hniprildi (hnyprildi)  

hnyðrildi  

hnyfrildi 

 

hrifsildi  

kakkildi  

krakkildi (1)  

krakkildi (2)  

marildi sjá maurildi  

maurildi  

mígildi  

rafildi  

reðrildi
7
  

rifrildi  

rifsildi 

rippildi 

 

seigildi  

skrípildi 

skrykkildi  

skuðrildi  

no. angilja (ÁBM s. 20)  

 

 

so. falda (ÁBM s. 173) 

no. flug, sbr. sögnin fljúga (ÁBM s. 193)  

no. gapi (ÁBM s. 230, AJ s. 34) 

no. gaur (ÁBM s. 234-235, AJ s. 34)  

no. gíma, gima (ÁBM s. 245, AJ s. 34) 

sk. no. gróm (ÁBM s. 281) 

so. hnipra (ÁBM s. 348 og 355, AJ s. 35) 

sk. no. hnoðri (ÁBM s. 354) 

sk. no. hnúfa, hnubbur (ÁBM s. 350, 352 

og 354) 

so. hrifsa (ÁBM s. 372) 

so. kakka (ÁBM s. 440, AJ s. 35) 

so. krakka (ÁBM s. 500, AJ s. 35)  

so. krakka (ÁBM s. 500, AJ s. 35) 

 

no. mar (ÁBM s. 609)  

so. míga (ÁBM s. 620, AJ s. 35) 

no. raf (ÁBM s. 737, AJ s. 35) 

 

so. rífa, rifast (ÁBM s. 760, AJ s. 35) 

so. rifsa (ÁBM s. 760) 

er tengt so. rippa og no. rippa (ÁBM s. 

765) 

lo. seigur (ÁBM s. 802, AJ s. 35) 

no. skrípi (ÁBM s. 864, AJ s. 35) 

no. skrokkur (ÁBM s. 868) 

no. skuð (ÁBM s. 871, AJ s. 35) 

                                                 
7
Uppruni orðsins reðrildi er óljós og engar heimildi eru til um orðið nema dæmið sem orðið er í og það 

segir ekkert. 
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tryggildi  

 

paurildi 

þunnildi sjá þynnildi  

þynnildi
8
  

þykkildi 

sk. no. trog, trygill og trygli (ÁBM s. 

1066, AJ s. 35) 

e.t.v. sk. no. paur (ÁBM s. 704) 

 

lo. þunnur (ÁBM s. 1202) 

lo. þykkur (ÁBM s. 1208, AJ s. 35) 

 

Tafla 4: Rót eða stofn afleiddu orðanna með viðskeytinu -ildi 

 

Nokkur orð þarfnast þess að gerð sé nánari grein fyrir þeim. Þar á meðal er 

orðið paurildi. Um það orð segir Ásgeir Blöndal Magnússon (1989:704): 

 

(8) paurildi h. í orðasamb. paurildi og porriró (17. öld), víxlmynd baurildi og 

barraró, einsk. uh., merking óljós. E.t.v. sk. paur, en sbr. nno. paura ‘mora, 

pota, mjakast’ og baura ‘baula lágt’; konunafnið Paurhildur í Paurhildar-

drápa líkl. tengt paur. 

 

Eins og má sjá tengir Ásgeir orðið við orð í orðasambandi sem ekki er í Mergi 

málsins eftir Jón G. Friðjónsson (2006). Og nafnið Paurhildur er heldur ekki í nafna-

bók Guðrúnar Kvaran (2011). 

Um orðið maurildi má lesa í textum hjá Sveini Pálssyni (1945:24); þar kemur í 

ljós að maurildi er það sama og marildi:
 9

  

 

(9) Þegar ég á áttunda tímanum um kveldið fór aftur til Viðeyjar í sótþoku og 

súld, logaði allur sjórinn í maurildi eða marildi (ignis formicarum s. marinus), 

bæði í öldukömbunum, þegar þeir brotnuðu, og á árunum og í áraförunum. 

  

Ásgeir Blöndal Magnússon (1989:609) útskýrir orðið þannig:  

 

(10) maurildi h. (16 öld.) standbundið orð maureldur k., einkum í flt. maureldar 

‘sérstakt ljósfyrirbrigði, einkum í sjó og á sjávarfangi (stafar frá einfrum-

                                                 
8
 Orðið þunnildi hlýtur að vera gamalt vegna merkingar sinnar enda þótt heimildir séu aðeins frá 18. 

öld. Í orðinu þynnildi hefur orðið i-hljóðvarp u ~ y: þunn-þynn. 
9
 Sveinn Pálsson fæddist 25. apr. 1762 og dó 24. apr. 1840. Hann var læknir. Sjá Pál Eggert Ólason 

(1951:372–373). 
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ungum (noctiluca))’; sbr. fær. mureldur, nno. moreld, maureld, sæ. mareld, gd. 

marild. Eldri mynd orðsins er mǫrueld(u)r. Viðliðurinn er eldur (s.þ) og 

forliðurinn e.t.v. tengdar mar (1) eða marinn og merja (2).  

 

Ekki er alveg ljóst hvernig á því stendur að gamla orðið hverfur og til verður nýtt orð. 

En hugsanlegt er að fólk hafi ekki skilið orðið og túlkað það upp á nýtt í huga sér. 

Samkvæmt Ásgeiri Blöndal Magnússyni (1989:173) er orðið fiðrildi myndað 

af stofni falda og er líklega vísað til samanbrotinna vængja. Breytinguna fifrildi → 

fiðrildi segir hann að eigi sér hliðstæðu í sænsku og hún orsakist einnig af 

hugrenningatenglsum við fiður. 

Í töflu 5 er afleiddu orðunum með -ildi úr töflu 4 raðað eftir orðflokkunum 

sem þau eru mynduð af. Flest orðin eru mynduð af nafnorðum og sagnorðum en 

aðeins þrjú af lýsingarorðum, þ.e. seigildi, þunnildi ~ þynnildi og þykkildi. En orðin 

rippildi og paurildi geta bæði verið mynduð af nafnorði eða sögn og þess vegna merki 

ég þau með því að strika undir orðin.  

 

Nafnorð Sagnorð Lýsingarorð 

angildi 

flygildi 

gaprildi 

gaurildi 

gímildi 

grómildi 

hnyðrildi 

hnyfrildi 

marildi = maurildi  

paurildi 

rafildi 

rippildi 

skrípildi 

skrykkildi 

skuðrildi 

tryggild 

baurildi ~ paurildi 

fifrildi → fiðrildi 

hniprildi 

hrifsildi 

kakkildi 

krakkildi (1) 

krakkildi (2) 

mígildi 

rifrildi 

rifsildi 

rippildi 

 

seigildi 

þunnildi ~ þynnildi 

þykkildi 

 

Tafla 5: Orð greind í flokka eftir orðflokki rótar/stofns 
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3.3 Hljóðbreytingar í rót/stofni 

Viðskeytið -ildi veldur stundum ákveðnum hljóðavíxlun, svokölluðu i-hljóðvarpi, í rót 

eða stofni, sbr. 2.5.1 með dæmum í (6B). Þessi hljóðbreyting er í fremur ungum 

orðum, þ.e. frá 19. og 20. öld, sem má sjá dæmi um í (11A) en samt ekki í þeim öllum 

eins og má sjá í (11B). Sem sagt i-hljóðvarp er í orðum ef skilyrðin eru til staðar en þó 

er það ekki einhlítt. 

 

(11) A • u ~ y: þunnur-þynnildi (20. öld) 

• o ~ y: hnoðri-hnyðrildi (19. öld), trog-tryggildi (19. öld) 

• ú ~ y: hnúfa-hnyfrildi (20. öld) 

 

B • gaprildi (20. öld) en ekki *geprildi  

• skuðrildi (20. öld) en ekki *skyðrildi 

  

3.4 -ildi eða -rildi? 

Jón Ófeigsson (1928:236) skrifaði ritdóm um verk Alexanders Jóhannessonar, Die 

Suffixe im Isländischen. Í (12) kemur örstuttur kafli úr þessum dómi. Í fyrri hlutanum 

er vitnað til orða Alexanders sjálfs en svo kemur túlkun Jóns.  

 

(12) (...) að í orðum sem enda á -ild, -ildi (…) muni viðskeytið ekki hafa við annað 

að styðjast en viðskeytið -ald og viðskeytið -rildi (gaprildi) muni myndað eftir 

orðinu fiðrildi, sem hinsvegar sé alþýðleg ummyndun (á fornþýsku vivaltra)! - 

Þetta minnir aftur á það, hversu sum orð eiga erfitt uppdráttar í málinu, þótt 

þau séu hárrétt mynduð og af réttum rótum runnin, en önnur eru á hvers manns 

vörum, þótt þau séu meingölluð.  

  

Upprunalega voru orð eins og angildi, þunnildi, þykkildi og fleiri með við-

skeytinu -ildi og eru það enn. Í undirflokki þeirra geta verið orð sem hafa alltaf verið 

með viðskeytinu -rildi, t.d. gaurildi, hniprildi, hnyðrildi og fleiri. Auk þess eru 

nokkur orð sem hafa fengið r-ið eins og fiðrildi, gaprildi, hnyfrildi, rifrildi og 

skuðrildi. Athyglisvert er að kanna hvort til eru tvímyndir með viðskeytum -ildi og  

-rildi. Við leit í ROH að tvímyndum eins og t.d. *ripprildi, *skríprildi, *þunnrildi, 

o.s.frv. Var niðurstaðan sú að engin dæmi fundust.  
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3.5 Merking orðanna með viðskeytinu -ildi 

Eiríkur Rögnvaldsson (1990:31) segir að notkun orðmyndunarreglnanna tengist ekki 

aðeins myndun nýyrða heldur hjálpi okkur með skilning á orðum sem maður hefur 

ekki heyrt eða séð áður. Hann (bls. 18) bendir á að sum viðskeyti hafi ákveðna 

merkingu, t.d. merki -un í orðinu hönnun verknaðinn sem felist í sögninni hanna. 

Hins vegar er ekki auðvelt að ráða í merkingu annarra viðskeyta. Til þessara við-

skeyta telur Eiríkur Rögnvaldsson (1988:5) viðskeytið -ildi.  

Um merkingu viðskeytisins -ildi segir Ásgeir Blöndal Magnússon (1989:419): 

 

(13) Orð með þessu viðskeyti merkja ýmist ílát (gimildi, gímildi, tryggildi, mígildi, 

gimild, gímald) eða eitthvað sem er óvenjulegt að lögun, ólögulegt, afskræmt, 

kreppt, og er merking þá oft allniðrandi (þunnildi, þykkildi, gaprildi, hnyðrildi, 

hniprildi, krakkildi, rifrildi, seigildi, skrípildi, skuðrildi). 

 

Í töflu 6 raðast orð niður eftir merkingu þeirra sem sýnir að flest orð merkja 

hlut (angildi, hnyðrildi, kakkildi, tryggildi) eða e-ð ljótt (grómildi, hnyfrildi, rifrildi) 

og jafnvel niðrandi um persónur, dýr eða hluti (gaprildi, skrykkildi, skuðrildi). Auk 

þess merkja nokkur orð óvenjulega lögun (flygildi, krakkildi (1), seigildi) eða e-ð sem 

er óhlutstætt. Aðeins tvö orð, þ.e. fiðrildi og hnyfrildi, merkja e-ð lifandi. Auk þess er 

orðið reðrildi en merking þess er óljós. Skiptingin er ekki mjög bundin því sama orðið 

getur tilheyrt fleiri en einum hópi.
10

 Sem dæmi má nefna orðið rifrildi í (14) 

samkvæmt ÍO (2002:1191):
 11

 

 

(14) rifrildi merkir: 

1. orðasenna, áköf deila, orðskipti í vonsku: rifrildisgangur það að rífast 

2. rifnía, slitur, ræksni: rifrildi af bók
12

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Orð eru undirstrikuð þegar þau tilheyra fleiri en einum hópi.  
11

 Skammstöfunin ÍO kemur í staðinn fyrir Íslenska orðabók (2002). 
12

 Auk þess er orðið rifrildi forliður samsetninga til áherslu samkvæmt ÍO (2002:1191) en ég tek ekki 

tillit til þess hér. 
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Hlutur E-ð lifandi Óhlutstætt orð 

E-ð ljótt,  

neikvætt og 

niðrandi 

Óvenjuleg 

lögun 

angildi 

flygildi 

hniprildi 

hnyðrildi 

hrifsildi 

hriprildi 

gímildi 

kakkildi 

mígildi 

rifrildi 

rifsildi 

seigildi 

tryggildi 

þykkildi  

þunnildi ~ þynn-

ildi 

fifrildi →fiðrildi 

hnyfrildi 

krakkildi (2) 

marildi = maur-

ildi 

rafildi 

rifrildi 

gaprildi 

gaurildi 

grómildi 

hniprildi 

hnyfrildi 

hrifsildi 

krakkildi (2) 

baurildi ~ paur-

ildi 

rifrildi 

rifsildi 

rippildi 

skrípildi 

skuðrildi 

skrykkildi 

þunnildi ~þynn-

ildi  

flygildi 

hniprildi 

kakkildi 

krakkildi (1) 

seigildi 

 

 

Tafla 6: Flokkun orðanna eftir merkingu þeirra 

 

3.6 Hve gömul eru orðin með -ildi?  

Flest orðin sem hér eru til skoðunar eru ung eða frá 19. og 20. öld samkvæmt ROH; 

þau má sjá í töflu 7.
13

 Í ROH eru flest dæmi um orðið rifrildi, 44, og 21 dæmi um 

orðið fiðrildi. Um orðið maurildi eru 20 dæmi en um orðin flygildi, seigildi, þunnildi 

og þykkildi eru 10–12 dæmi um hvert. Um orðin sem eftir eru hefur ROH minna en 7 

dæmi um hvert, um flest orðin er raunar aðeins eitt dæmi. Orðin gaurildi, hnyfrildi, 

kakkildi, krakkildi (2), rafildi og tryggildi eru ekki til í ROH. Um öll þessi orð talar 

                                                 
13

 Í töflunni kemur skammstöfunin f sem vísar til fyrsta þriðjungs aldarinnar, m til miðbiks aldarinnar 

og s til síðasta þriðjungs aldarinnar. 
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Ásgeir Blöndal Magnússon, þó ekki kakkildi og rafildi. Hann aldursgreinir orðið 

gaurildi frá 20. öld, orðið hnyfrildi frá 20. öld, orðið krakkildi (2) frá 17. öld og orðið 

tryggildi frá 19. öld. 

 

16. öld 17. öld 18. öld 19. öld 20. öld 

s 

 maurildi 

f 

 marildi 

s 

 fiðrildi 

 rifrildi 

 

f 

 skrípildi 

m 

 þykkildi 

 seigildi 

s 

 krakkildi (1) 

 þunnildi 

  

f 

 gímildi 

m 

 reðrildi 

s 

 paurildi 

 hnyðrildi 

f 

 angildi 

 fifrildi 

 flygildi 

 þynnildi 

m 

 baurildi 

 gaprildi 

 grómildi 

 hrifsildi 

 mígildi 

 rifsildi 

 rippildi 

 skrykkildi 

 skuðrildi 

s  

 hniprildi 

 

Tafla 7: Flokkun eftir aldri orðanna 

 

3.7  Afleiddar samsetningar með viðskeytinu -ildi 

Auk afleiddra orða myndar viðskeytið -ildi afleiddar samsetningar en skrá yfir þær 

var sýnd í 2.7.2. Eins og kom fram í 2.4 eru þær þannig að samsett orð og afleitt orð 

eru sett saman, sbr. t.d. bréfrifrildi. Fyrri samsetningarliðurinn getur verið stofn eða 

eignarfall eintölu eða fleirtölu eins og í samsettum orðum, sbr. 2.2. Orð þar sem fyrri 

liðurinn er stofn kalla ég afleiddar stofnsamsetningar og á hinn bóginn þar sem er 

eignarfall kalla ég afleiddar eignarfallssamsetningar. Í dæmi (15a) má sjá að stofninn 

er oftast nafnorð en aðeins þrír stofnar eru lýsingarorð í (15b): 
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(15) a.  belgrifrildi, dagfiðrildi, beinþykkildi, fiskþunnildi 

b.  gráfiðrildi, smáþykkildi, stórfiðrildi 

 

Í afleiddum eingarfallssamsetningum er fyrri samsetningarliðurinn oftast nafnorð eins 

og í laust samsettum orðum, sbr. 2.2. Sem dæmi má nefna t.d. bekkjarrifrildi, 

hunangsfiðrildi, bólguþykkildi, blaðarifrildi, hjónarifrildi, gestafiðrildi og fleiri. 

 

3.8 Fyrri samsetningarliður afleiddra samsetninga með viðskeytinu -ildi 

Í töflum 8, 9 og 10 er afleiddum samsetningum með seinni liðunum fiðrildi, rifrildi, 

þykkildi og þunnildi raðað niður í hópa eftir því hvort fyrri samsetningarliðurinn er 

stofn, eignarfall eintölu eða fleirtölu.
14

 Í töflu 11 eru sýndar niðurstöður frá þessum 

þremur töflum. 

 

Afleiddar 

stofnsamsetningar 

Afleiddar 

eignarfallssam-

setningar í eintölu 

Afleiddar 

eignarfallssam-

setningar í fleirtölu 

Afleiddar 

eignarfallssam-

setningar í 

eintölu/fleirtölu 

appolófiðrildi  

birkifiðrildi 

dagfiðrildi 

farfiðrildi 

fjörfiðrildi 

grasfiðrildi 

gráfiðrildi 

gullfiðrildi 

haustfiðrildi 

ísfiðrildi 

karlfiðrildi 

kálfiðrildi 

kveldfiðrildi 

aðmírálsfiðrildi  

ástabrallsfiðrildi 

brasilíufiðrildi 

hunangsfiðrildi  

húsgangsfiðrildi 

kaupmannsfiðrildi  

lóufiðrildi 

netlufiðrildi 

næturfiðrildi 

pappírsfiðrildi 

risafiðrildi 

skjáþaksfiðrildi 

sóttarfiðrildi 

gestafiðrildi 

holtafiðrildi 

hrossafiðrildi 

kóngafiðrildi 

 

tatarafiðrildi 

tússafiðrildi 

 

                                                 
14

 Það er óljóst til hvaða dálks orðið háarifirldi tilheyrir því háa- er forliður nafnorðsins rifrildi. Hér 

má vísa til ÍO (2002:540) um há-, háa- þar sem segir að það merki að m.a. láta hátt og er háarifirldi 

notað sem dæmi.  
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kvenfiðrildi  

kvöldfiðrildi 

litfiðrildi 

loðfiðrildi 

melfiðrildi 

mófiðrildi 

mölfiðrildi 

náttfiðrildi 

páfiðrildi 

rökkurfiðrildi 

silkifiðrildi 

skrautfiðrildi 

smáfirðildi 

stórfiðrildi 

sumarfiðrildi 

sæfiðrildi 

tálfiðrildi 

þerrifiðrildi 

þistilfiðrildi 

stelpufiðrildi 

 

 

Tafla 8: Flokkun á fyrri samsetningaliðum með orðinu fiðrildi 

 

Afleiddar 

stofnsamsetningar 

Afleiddar 

eignarfallssam-

setningar í eintölu 

Afleiddar 

eignarfallssam-

setningar í fleirtölu 

Afleiddar 

eignarfallssam-

setningar í eintölu/ 

fleirtölu 

belgrifrildi 

bréfrifrildi 

guðrifrildi  

hnakkrifrildi 

kverrifrildi 

skynsemirifrildi 

þingrifrildi 

þrárifrildi 

altaristöflurifrildi 

bekkjarrifrildi  

biblíurifrildi  

blæjurifrildi 

bókarrifrildi  

flyðrurifrildi 

fuglsrifrildi  

hávaðarifrildi 

blaðarifrildi 

flokkarifrildi  

guðfræðingarifrildi  

hjónarifrildi 

peningarifrildi 

prestarifrildi 

skýjarifrildi 

trúarbragðarifrildi 

klaðarifrildi 

pokarifrildi 
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Tafla 9: Flokkun á fyrri samsetningaliðum með orðinu rifrildi 

 

Afleiddar 

stofnsamsetningar 

Afleiddar eignarfallssam-

setningar í eintölu 

fiskþunnildi 

þorskþunnildi 

ýsuþunnildi 

beinþykkildi 

blóðþykkildi 

húðþykkildi 

kalkþykkildi  

litþykkildi 

smáþykkildi 

 

 

 

bólguþykkildi 

hreppstjórafrúarþykkildi 

jarðskorpuþykkildi 

léreftsþykkildi 

ómyndarþykkildi 

reykjarþykkildi 

skorpuþykkildi 

vöðvaþykkildi 

yfirhúðarþykkildi 

 

Tafla 10: Flokkun á fyrri samsetningaliðum með orðunum þunnildi og þykkildi  

 hörkurifrildi 

keilurifrildi 

kvennarifrildi 

ofanjarðarrifrildi 

ónýtisrifrildi 

ríkisdagsrifrildi 

skipsrifrildi 

stjórnarskrárrifrildi 

treyjurifrildi 

vinnukonurifrildi 

voðarifrildi 
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Með seinni 

liðnum 

Afleiddar 

stofnsamsetningar 

Afleiddar 

eignarfallssamsetningar 

í eintölu 

Afleiddar 

eignarfallssamsetningar 

í fleirtölu 

fiðrildi 32 (3 lo., 29 no.) no. 14/16 no. 4/6 

rifrildi no. 8 no. 19/21 no. 8/10 

þunnildi no. 2 no. 1 ekkert dæmi 

þykkildi 6 (1 lo., 5 no.) no. 9 ekkert dæmi 

saman 48 43/47 12/16 

 

Tafla 11: Fjöldi afleiddra stofnsamsetninga og eignarfallssamsetninga þar sem orðin 

fiðrildi, rifrildi, þunnildi og þykkildi er seinni liður 

 

Viðskeytið -ildi myndar flestar afleiddar stofnsamsetningar og afleiddar 

eignarfallssamsetningar eintölu en aðeins fáeinar afleiddar eignarfallssamsetningar í 

fleirtölu. Eins og fram kom í 2.7.2 eru flestar afleiddar samsetningar með seinni 

liðunum fiðrildi og rifrildi. Orðið fiðrildi er í yfirgnæfandi meirihluta þar sem stofn er 

fyrri samsetningarliðurinn og hins vegar orðið rifrildi þar sem eignarfall er fyrri sam-

setningarliðurinn. Orðin þunnildi og þykkildi mynda aldrei afleiddar eignarfalls-

samsetningar í fleirtölu heldur í eintölu og auk þess afleiddar stofnsamsetningar. 

Flestir fyrri liðir í afleiddum samsetningum eru nafnorð. Aðeins í afleiddum stofn-

samsetningum með seinni liðnunum fiðrildi og þykkildi getur stofninn verið lýsingar-

orð í fyrri lið. Auk tvíliðaðra afleiddra samsetninga má finna nokkrar sem eru með 

þremur eða fjórum liðum eins og má sjá í dæmi (16): 

 

(16) a. altaristöflurifrildi  f. skjáþaksfiðrildi 

b. ástabrallsfiðrildi  g. stjórnarskrárrifrildi 

c. hreppstjórafrúarþykkildi  h. trúarbragðarifrildi 

d. jarðskorpuþykkildi  i. ivinnukonurifrildi 

e. ríkisdagsrifrildi 

 

3.9 Stutt yfirlit um viðskeytið -ildi 

Í þessum kafla var rætt um helstu atriði viðskeytisins -ildi sem eru tekin saman í töflu 

12. Það var skoðað hvernig viðskeytið -ildi myndar ný orð af innlendum rótum, hvort 
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það getur tengst fjölbreyttum flokkum rótar eða stofns og hvaða hljóðbreytingar eiga 

sér stað við orðmyndun með -ildi. Auk þess var fjallað um hvað orð merkja með -ildi, 

hve gömul orðin eru og hve mörg dæmi má finna um þau. Öll þessi atriði eru mikil-

væg og verða notuð í næsta kafla til að gera grein fyrir hvort viðskeytið -ildi er notað í 

lærðri eða virkri orðmyndun og hvort -ildi er frjótt eða ekki í nútímáli. 

 

Viðskeytið 

 

Tegundir 

myndana 

Orðflokkar 

rótar/stofns 

Hljóðbreyting 

í rótum/ 

stofnum 

Merking 

 

Aldur 

 

-ildi afleidd orð og 

afleiddar sam-

setningar  

nafnorð og 

sagnorð, 

sjaldan 

lýsingarorð 

stundum 

 i-hljóðvarp 

hlutur,  

e-ð lifandi, 

óhlutstætt, 

e-ð ljótt, 

neikvæð 

og 

niðrandi 

eða 

óvenjuleg 

lögun 

flest orð 

frá 19. og 

20. öld 

 

Tafla 12: Yfirlit um viðskeytið -ildi 
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4. KAFLI 

 

TÚLKUN 

 

4.1 Inngangur 

Á grundvelli 3. kafla verða teknar saman mikilvægustu ályktanirnar í þessum kafla. 

Fyrst verður gerð grein fyrir áhugaverðum atriðum varðandi afleiddar samsetningar 

með viðskeytinu -ildi. Síðan verður fjallað nánar um merkingu viðskeytisins -ildi og 

hvort það séu til önnur viðskeyti með sömu merkingu. Með tilliti til umfjöllunarinnar 

um merkingu orða með viðskeytinu -ildi og hljóðbreytingar sem það veldur verður 

skoðað hvort myndun nýyrða með -ildi sé lærð eða virk. Auk þess verður reynt að búa 

til ný orð með -ildi og skoðað hvort viðskeytið -ildi getur myndað ný orð með því að 

bæta öðrum viðskeytum aftan við það. Að lokum verða hugmyndir Bauers kynntar og 

verður athugað hvort -ildi er frjótt í nútímamáli.  

 

4.2 Greining á áhugaverðum atriðum varðandi afleiddar samsetningar með 

viðskeytinu -ildi 

4.2.1 Afleiddar eignarfallssamsetningar veikra kvenkynsorða 

Veik kvenkynsorð sem enda á -a eins og ýsa, stelpa og fleiri, þar sem rótin eða stofn-

inn er ýs- og stelp-, mynda venjulega ekki afleiddar stofnsamsetningar heldur eignar-

fallssamsetningar í eintölu sem má sjá í dæmi (17):  

 

(17) a. ýsuþunnildi  *ýsþunnildi  

b. stelpufiðrildi *stelpfiðrildi  

 

Hér má vitna til Margrétar Jónsdóttur (2007:190) sem vísar til Íslenskrar orðtíðni-

bókar (1991) um að eingarfall sé sjaldgæfasta fall fleirtölunnar í kvenkyni. Einnig 

vísar hún til orða Cleasby og Gudbrands Vigfussonar (1874:xviii) að orð af þessari 

beygingu séu oft í eignarfalli eintölu í samsetningum í stað fleirtölu. Meðal allra 

afleiddra eignarfallssamsetninga fann ég aðeins eina í fleirtölu, þ.e. kvennarifrildi.  
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Ég tók eftir að sérstaklega mörg veik kvenkynsorð eru fyrri liður í afleiddum eignar-

fallssamsetningum með orðinu rifrildi. Öll orðin eru sýnd í (18): 

 

(18) a. altaristöflurifrildi f. keilurifrildi, 

b. biblíurifrildi g. kvennarifrildi 

c. blæjurifrildi  h. treyjurifrildi 

d. flyðrurifrildi  i. vinnukonurifrildi  

e. hörkurifrildi 

 

4.2.2 Afleiddar eignarfallssamsetningar veikra karlkynsorða 

Veik karlkynsorð geta myndað afleiddar eignafallssamsetningar í eintölu og fleirtölu. 

Þegar við skoðum beygingu veikra karlkynsorða er erfitt að segja hvort orðið stendur í 

eignarfalli eintölu eða fleirtölu því að það hefur sömu formbeygingu. Orðið poki er 

t.d. eins í eignarfalli beggja talna. Þar sem það er óljóst má nefna afleiddar eignar-

fallssamsetningar eins og klaðarifrildi, pokarifrildi, tússafiðrildi og tatarafiðrildi. Í 

sumum afleiddum eignarfallssamsetningum fær forliður hlutverkið að magna grunn-

merkingu seinni liðar, t.d. í orðum hávaðarifrildi, risafiðrildi og voðarifrildi. Áður 

var minnst á sambærilegt efni með há-, háa- í 3.8. 

 

4.2.3 Lýsingarorð í afleiddum stofnsamsetningum  

Í mjög fáum afleiddum stofnsamsetningum er stofninn lýsingarorð, þ.e. gráfiðrildi, 

smáfiðrildi, smáþykkildi og stórfiðrildi en hann finnst í kvenkyni eintölu í sterkri 

beygingu, sbr. Höskuld Þráinsson (1995:210). Öll þessi lýsingarorð hafa sömu 

yfirborðsgerð í karlkyni í nefnifalli, þ.e. grár, smár og stór. Ásta Svavarsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir (1998:49) segja að munurinn á þessum lýsingarorðum sé að í öðru 

tilvikinu er stofninn grá- og smá- því að -r er beygingarending eins og í lýsingar-

orðinu hár (kvk.nf. há-) en hinu tilvikinu er stofninn stór- því að r-ið er stofnlægt.  

 

4.3 Merking orða með viðskeytinu -ildi og einnig -ald, -aldi og -aldur 

Eins og kom fram í 3.5 geta nýyrði með viðskeytinu -ildi flokkast í nokkra hópa. Flest 

orð merkja hlut (flygildi) eða e-ð ljótt og niðrandi um hlut, dýr eða persónu (skrípildi). 

Auk þess merkja nokkur orð e-ð lifandi (hnyfrildi), óhlutstætt (rafildi) eða óvenjuleg 

lögun (hniprildi). Það er engan geranda að finna eða verknaðarheiti meðal orða með  

-ildi eins og má sjá, t.d. hjá orðum með viðskeytinu -ari, leikari og bakari.  
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Svipaða merkingu hafa orð með viðskeytunum -ald, -aldi og -aldur sem sam-

kvæmt Ásgeiri Blöndal Magnússyni (1989:419) eru skyld -ildi. Þetta var nefnt í 1. 

kafla. Flest orð með viðskeytinu -ald hafa hlutræna merkingu segir Ari Páll Kristins-

son (2004:23), t.d. kerald, rekald og rambald, en sum merkja óvenjulega lögun, t.d. 

hrúgald, eða e-ð neikvætt, t.d. farald, kafald og skafald. Með viðskeytinu -aldi merkja 

flest orðin e-ð neikvætt, ljótt og jafnvel niðrandi, t.d. glópaldi, hímaldi, kumbaldi og 

tasaldi, eða óvenjulega lögun eins og gúfaldi. Ég fann ekki mörg orð með viðskeytinu 

-aldur en þau virðast hafa neikvæða merkingu, t.d. faraldur, snjáldur (um fólk) og 

rysjaldur. 

 

4.4 Virk eða lærð orðmyndun með viðskeytinu -ildi? 

Guðrún Kvaran (2005:104) segir um lærða orðmyndun að málnotandi myndi ný orð 

meðvitað í ákveðnum tilgangi samkvæmt reglum sem hann hefur lært. Eiríkur Rögn-

valdsson (1982:5) segir að myndun gerist á grundvelli annarra orða sem fyrir voru í 

málinu, e.t.v. í fornu máli. Á hinn bóginn er virk orðmyndun sem Eiríkur 

Rögnvaldsson (1982:4–5) lýsir vel:  

 

(19) Með virkar reglur er þá átt við þær reglur sem málnotendur geta beitt til að 

mynda ný orð þegar þeirra er þörf; og geta jafnframt gert mönnum kleift að 

greina niður og skilja orð sem þeir hafa aldrei heyrt áður. Það er reyndar ekki 

ljóst hvort þetta tvennt hljóti alltaf að fara saman. 

 

Eiríkur (1990:26) segir enn fremur að samsetningar séu oftast myndaðar í virkri orð-

myndun en afleidd orð aðeins ef forskeyti eða viðskeyti hafi gagnsæja og afmarkaða 

merkingu. Hann (bls. 26) segir líka að það verði ekkert vandamál fyrir málnotanda að 

mynda ný lýsingarorð með -legur vegna þess að merkingin sé gagnsæ og viðmæland-

inn myndi vita hvað orðin þýddu. Hins vegar bendir Eiríkur á að (1988:5) merking 

viðskeytanna -ildi, -indi og -átta sé ekki sérlega skýr eða afmörkuð og það gæti verið 

hæpið að byggja á þeim.  

Þorsteinn G. Indriðason (1994:76) skiptir viðskeytum í tvo flokka, þ.e. 

viðskeyti I og viðskeyti II. Þessi flokkun byggir á hugmyndum um virkni hljóðkerfis-

reglna. Nokkur dæmi má sjá í (20): 



30 

(20) Vsk. I Vsk. II  

 -ildi- -laus- 

 -indi- -leg- 

 -ing- -ling- 

 -nað- -næmi- 

 -ul- -ung- 

  

Samkvæmt þessari skiptingu tilheyrir viðskeytið -ildi viðskeyti I. Þorsteinn (1994:81) 

segir að viðskeyti I séu ekki merkingalega gagnsæ eins og viðskeyti II, t.d. -leg-. Í 

þessum skilningi verður auðveldara fyrir málnotanda að greina rótina frá viðskeyti II 

en frá viðskeyti I. Þannig segir hann (bls. 81) að merking orða með viðskeytinu -leg- 

t.d. líflegur eða asnalegur, þ.e. líkur e-u, verði ljósari í huga málnotandans en með 

viðskeytinu II, t.d., nað-: hernaður eða sparnaður. Þorsteinn segir enn fremur (bls. 

80) að viðskeyti I krefjist oft hljóðbreytinga í rót eða stofni vegna þess að þau séu 

fastbundin við rót eða stofn og það valdi því að viðskeyti I hafa litla orðmyndunarlega 

virkni en viðskeyti II mikla.  

Viðskeytið -ildi veldur hljóðbreytingum í sumum rótum eða stofnum sem voru 

virk á eldri málstigum en málnotandi þekkir þær og beitir til að mynda ný orð með 

viðskeytinu -ildi, þ.e. i-hljóðvarpi, t.d. hnoðri-hnyðrildi, sbr. 2.5.1, dæmi (6B). Eins 

og kom fram í 3.3 er i-hljóðvarpið í nokkrum ungum orðum, t.d. hnyðrildi, hnyfrildi, 

tryggildi og fleiri en samt ekki öllum, t.d. gaprildi, skuðrildi og fleiri. Þar sem i-

hljóðvarpið kemur fyrir í orðum með viðskeytinu -ildi gefur það okkur engar upp-

lýsingar eins og t.d. orðið bækur um það að orðið er í fleirtölu heldur gerir það orðið 

jafnvel flóknara og fjarlægara uprunna sínum, t.d. þunnildi ~ þynnildi.  

Niðurstaðan er því sú að viðskeytið -ildi er lært og þeir sem nota það eru 

líklega þeir sem kunna að búa til orð. Í töflu 13 má hugsanlega sjá ný orð með -ildi 

sem voru búin til á grundvelli lærðra orðmyndunarreglna og kunnáttu um núverandi 

orð með -ildi og þau gætu verið skilin af málnotanda. Ef til eru t.d. orð eins og 

flygildi, gímildi, kakkildi, mígildi, seigildi og þynnildi af hverju getum við þá ekki 

myndað orð leidd af sagnorðum eins og *hlaupildi og *pissildi, af nafnorðum, 

*geimildi og *kekkildi eða af lýsingarorðum, *hráildi, *magildi og fleira. 
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Af sögnum Af nafnorðum Af lýsingarorðum 

aka - *akildi  

grípa - *grípildi  

hlaupa - *hlaupildi  

stökkva - *stökkvildi  

pissa - *pissildi 

geimur - *geimildi 

garmur - *garmildi  

hrak - *hrakildi  

kekkur - *kekkildi  

klumpur - *klumpildi 

óþokki - *óþokkildi 

hrár - *hráildi 

magur - *magildi 

rýr - *rýrildi  

smár - *smáildi  

 

 

Tafla 13: Hugsanleg ný orð með viðskeytinu -ildi 

 

4.5 Viðskeyti bætt við -ildi 

Athyglisvert var að athuga hvort önnur viðskeyti geta bæst við -ildi. Var niðurstaðan 

sú að líklega getur algengasta viðskeyti málsins, -legur, myndað lýsingarorð (og 

atviksorð) með -ildi og dæmi um það finnast í ROH og á vefsíðunni snara.is: 

 

(21) a. hnyfrildislegur  d. rippildislegur 

b. maurildislegur  e. þykkildislegur 

c. rifrildislegur  

 

Þorsteinn G. Indriðason (1994:78–79) gerir grein fyrir því hvaða viðskeyti eigi að 

standa fyrst í sama orðinu. Niðurstaða hans var sú að viðskeyti I kemur alltaf á undan 

viðskeyti II. Vegna þess að viðskeytið -ildi telst til viðskeyta I og viðskeytið -legur til 

viðskeyta II þá kemur viðskeytið -ildi á undan viðskeytinu -legur, t.d. þykkildislegur 

en ekki *þykk-leg-ildi-ur. 

 

4.6 Frjósemi og virkni viðskeytisins -ildi 

Þorsteinn G. Indriðason (2008:95) skilgreinir virka orðmyndun á svipaðan hátt og 

Eiríkur Rögnvaldsson, sbr. 4.4. Þorsteinn (bls. 95) segir ennfremur að myndun orða sé 

þáttur af hæfileika okkar til þess að tala málið. Hann vitnar til Bauers sem (2001:205–

207) skiptir virkni í tvo þætti, þ.e. aðgengi/tiltækileika (e. availability) og arðsemi (e. 

profitability). Hann (2001:205) segir að fyrri þátturinn feli í sér að orðmyndunarreglur 

séu tiltækar ef hægt sé að nota þær til að mynda ný orð þegar það er nauðsynlegt. 
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Hann bendir á að orðmyndunarreglur geti verið fyrir hendi til að búa til ný orð en séu 

það ekki alltaf. Til dæmis er hægt að búa til nafnorð með viðskeytinu -ildi. En auk 

þess getur aðgengi breyst eftir tímabilum. Um hinn þáttinn, arðsemina, segir Bauer 

(2001:207–209) að hann sýni hversu mörg ný orð séu mynduð samkvæmt orð-

myndunarreglum. Bæði aðgengi og arðsemi virðast samkvæmt Bauer (2001:209–210) 

hafa sömu áhrif á fjölda orðmyndanna en áhrifin sem þessir svipuðu þættir hafa eru 

mismunandi. Aðgengi er þáttur sem málkerfið ákveður en á hinn bóginn er arðsemi 

hlutur sem er stjórnað af venjum málsins. Í raun og veru hefur það verið almenn venja 

að líta á áhrif beggja þessa þátta sem sama hlut.  

Þorsteinn G. Indriðason (2008:103) útskýrir að það sem Bauer kallar tiltæki-

leika sé virkni en arðsemi frjósemi. Hann (2008:95–96) segir að vegna þess að að-

greining milli virkni og frjósemi sé ekki alltaf ljós verðum við að skoða hver 

frjósemin sé í raun og veru til að finna út um virknina, þ.e. á hvaða hátt virknin komi í 

ljós í töluðu og rituðu máli. Hann vísar til hugmyndar Bauers (2001) um sögulega og 

samtímalega virkni. Söguleg virkni segir Þorsteinn G. Indriðason (2008:102–103) 

felist í því að við skoðum öll ný orð með viðkomandi viðskeyti eftir tímabilum. Á 

grundvelli 3.6 getum við skoðað hvenær og hve mörg ný orð með -ildi voru mynduð á 

ákveðnum tímabilum. Þá kemur í ljós að -ildi er frjósamast frá 19. til 20. aldar því að 

flest dæmi fundust um ný orð frá þessum tíma, u.þ.b. 20 orð, sbr. 3.6. Hins vegar er 

viðskeytið ekki frjósamt frá 16. til 18. aldar því aðeins fundust u.þ.b. 10 ný orð frá því 

tímabili, sbr. 3.6. Viðskeytið -ildi er í samanburði við önnur viðskeyti, t.d. -leg, ekki 

frjótt. Það fær líka rökstuðning af því að viðskeytið tengist aðeins 32 mismunandi 

grunnorðum
15

 samkvæmt ROH, Ásgeiri Blöndal Magnússyni og Alexander Jóhannes-

syni á tímabilinu frá 16. til 20. aldar. Hins vegar segir Þorsteinn G. Indriðason 

(2008:104–105) að með viðskeytinu -leg finnist u.þ.b. 2300 ný orð í ROH á um 400 

ára tímabili sem þýðir að -leg er sögulega virkt viðskeyti.  

Við rannsókn á samtímalegri virkni viðkomandi viðskeytis segir Þorsteinn G. 

Indriðason (2008:103) að séu notaðar alls konar aðferðir, þ.e. textasafn, vefsíður eins 

og t.d. Google, spjallsíður og jafnvel spurningar eða próf fyrir málnotendur. Hann 

bendir á að Eiríkur Rögnvaldsson (1986, 1988) fjalli um samtímalega virkni í tveim 

verkum sínum. Eins og kom fram í 2.6 rannsakaði Eiríkur Rögnvaldsson (1987) 

virkni 48 viðskeyta í ýmiss konar textum úr íslensku nútímamáli, alls um 1,4 milljónir 

                                                 
15

 Grunnorð er rót eða rót með beygingarendingu samkvæmt Guðrúnu Kvaran (2005:112). 
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lesmálsorða. Niðurstaðan var sú að viðskeytið -ildi var ekki meðal þeirra. Frá 

samtímalegu sjónarhorni er -ildi því ekki virkt viðskeyti. 

Viðskeytið -ildi er án efa ekki virkt eða frjósamt í ljósi þess sem fram hefur 

komið. En það er ekki dautt vegna þess að flest ný ildi-orð eru ung, frá 19. og 20. öld. 

Samkvæmt hugmyndum Haspelmath (2002:124) er stærð beygingarflokks, þ.e. orða-

fjöldinn meðal annars það sem sýnir kraft hans og stærð flokks eykur líkur þess að 

hann geti dregið að sér fleiri orð. Beygingarflokkurinn með -ildi er ekki lítill og flest 

orðin eru ung þess vegna getum við sagt að hægt sé að draga að honum fleiri ný orð. 

Þorsteinn G. Indriðason (2008:111) talar um ástæður fyrir aukningu nýmyndunar orða 

með viðskeytinu -ald á 20. öld sem mér finnst varða líka viðskeytið -ildi. 

 

(22) Aukninguna á 20 öld má að tölverðu leyti rekja til þess að fylgismenn ríkjandi 

málstefnu voru áfram um að nota viðskeytið við nýyrðasmíð. Slík nýyrðasmíð 

er þá sem við getum kallað lærð, þ.e. menn reyna meðvitað að koma „týndum“ 

viðskeytum í umferð aftur, freista s.s. að endurvekja notkun þeirra. 

 

4.7  Lítil frjósemi viðskeytisins -ildi 

Í töflu 14 eru dregin saman helstu atriði sem sýna fram á að viðskeytið -ildi er ekki 

frjótt. Það tengist frekar rótum en stofnum og getur krafist i-hljóðvarps til rótar eða 

stofns, sbr. 3.3. Rótin eða stofninn eru yfirleitt aðeins af tveimur orðflokkum, oftast 

sagnorð eða nafnorð en mjög sjaldan lýsingarorð. Þorsteinn G. Indriðason (2008:115) 

segir að það hafi líka áhrif á frjósemi tiltekins viðskeytis hvort viðskeytið geti tengst 

grunnorðum með margvíslega byggingu (rætur, stofnar, afleidd orð, samsett orð, jafn-

vel setningahlutar og heilar setningar). Hann (bls. 112) tekur sem dæmi viðskeytið  

-leg-ur sem er frjósamast af öllum viðskeytum. Það getur bæst við einfaldan stofn, 

samsett orð, setningahluta eða heilar setningar, sbr. utanviðsig-legur og Hann varð 

svona ‘ég-veit-þetta-allt-betur-en-þið-legur’ í framan. Hins vegar um viðskeytið -ildi 

má segja að það geti verið aðeins af tveimur gerðum, þ.e. afleidd orð og afleiddar 

samsetningar. Merking viðskeytisins -ildi er ekki sérlega skýr eða afmörkuð. En samt 

er fjöldi orða með -ildi ekki lítill, þ.e. 32 afleidd orð og 114 afleiddar samsetningar og 

flest orðin eru ung sem þýðir að -ildi er ekki dautt. 
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Viðskeytið -ildi 

tengist 

frekar 

rótum en 

stofnum 

tveir 

orðflokkar  

stundum 

hljóðvarp 

tvær 

gerðir 

myndana 

merking 

ekki mjög 

skýr eða 

afmörkuð 

fjöldi 

orða er 

146 

flest orð 

eru frá 19. 

og 20. öld 

 

Tafla 14: Helstu niðurstöður um að viðskeytið -ildi er ekki frjótt. 
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5. KAFLI 

 

LOKAORÐ 

 

Í Inngangi var lögð á það áhersla að tilgangur ritgerðarinnar væri að skoða viðskeytið 

-ildi, einkum hvernig -ildi myndar ný orð og hvort það sé frjótt í nútímamáli. Kynntar 

voru helstu orðmyndunarleiðir á íslensku og sýnd voru hlutverk viðskeyta í 

orðmyndun í 2. kafla og síðan var viðskeytið -ildi tekið til umfjöllunar í 3. og 4. kafla. 

Fundust 146 orð með -ildi hjá Alexander Jóhannessyni, Ásgeiri Blöndal Magnússyni 

og í Ritmálssafni Orðabókar Háskólans og þau voru nákvæmlega skoðuð. Það kom í 

ljós að viðskeytið -ildi er aðeins notað til myndunar hvorugkynsorða. Það er skeytt 

aftan við eina rót eða einn stofn og myndar þá afleitt orð eða við tvær eða fleiri rætur 

og myndar þá afleidda samsetningu. Flest afleidd orð voru mynduð af naforðum og 

sagnorðum en aðeins þrjú af lýsingarorðum. Í sumum rótum eða stofnum á ungum 

orðum krefst viðskeytið -ildi að i-hljóðvarp eiga sér stað ef skilyrðin eru fyrir hendi. 

Merking orða er margs konar. Flest orð merkja hlut eða e-ð ljótt og eru jafnvel 

niðrandi um persónur, dýr eða hluti. Að auki merkja nokkur orð óvenjulega lögun eða 

eitthvað sem er óhlutstætt eða lifandi. Við skoðun á afleiddum samsetningum 

reyndust flestar vera stofnsamsetningar og eignarfallssamsetningar í eintölu.  

Með tilliti til umfjöllunarinnar um merkingu orða með -ildi og hljóðbreytingar 

sem það veldur kom í ljós að -ildi er lært viðskeyti. Þeir sem nota það eru líklega þeir 

sem kunna að búa til orð. Við athugun hvort viðskeytið sé frjótt var niðurstaðan 

einnig sú að -ildi er ekki mjög frjótt en heldur ekki alveg dautt. Tala orða með við-

skeytinu -ildi er ekki lítil og flest orðin eru frá 19. og 20. öld.  
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