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Útdráttur 

Tilgangur þessa verkefnis var að skoða hvaða spendýraheiti eru til í íslensku, hvaðan þau 

eru upprunnin og hvernig og hvaðan þau hafa borist inn í málið.  
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Summary 

The objective of this paper was to look into the origins of Icelandic names of mammals, 

their origins and how they arrived in the language and what languages they might have 

come from.  
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1 INNGANGUR 

Hér á eftir verður fjallað um spendýraheiti í íslensku, og verða þá fyrst og fremst skoðuð 

heiti einstakra algengra spendýrategunda. Ekki verður fjallað sérstaklega um heiti 

kvendýra, ungviðis eða annarra aðgreinandi heita innan hverrar tegundar. Megináherslan er 

á orðfræði spendýraheita, leitað er að uppruna heitanna og merkingu þeirra, en einnig 

verður farið að hluta til inn á svið félagsmálfræði, það er að segja í hvaða samhengi 

spendýraheitin bárust inn í íslensku. Farið verður inn á svið málsögu, hvort einstök 

spendýraheiti hafi breyst í gegnum tíðina og þá hvernig. Kannað er hvort heiti hafi almennt 

séð verið þýdd, hvort þau séu tökuorð úr erlendum málum, eða hvort fundin hafi verið 

alveg ný heiti. Með þessu móti er hægt að sjá hvaða menningarstraumar, bæði innlendir og 

erlendir, hafa haft áhrif á nafngiftir spendýra og eftir hvaða leiðum þau hafa borist inn í 

málið.  

Ef litið er á íslensk spendýraheiti sést að nokkur hluti þeirra er af samgermönskum eða 

norrænum uppruna og hafa þau heiti langflest lifað í málinu frá upphafi byggðar hér á landi. 

Einnig er nokkuð um nýlegar íslenskar nýmyndanir og mjög mikið er um tökuorð, sem hafa 

borist um mislanga vegu til Íslands og hafa annaðhvort verið þýdd yfir á íslensku eða löguð 

að málinu. Mjög mismunandi er hvenær spendýraheiti bárust inn í málið og hvaðan, en 

langflest þeirra, fyrir utan þau sem eru af samgermönskum eða norrænum uppruna, virðast 

fyrst hafa komið fyrir í bókum eða tímaritsgreinum sem annaðhvort hafa verið þýddar eða 

frumsamdar á íslensku. Elstu þekktu rituðu heimildirnar um spendýraheiti á íslensku eru frá 

því á miðöldum, en ekki er þó gott að segja til um hvort þau heiti af erlendum uppruna sem 

þar koma fyrir hafi verið þekkt hér áður, þar sem heimildir um það skortir. Þau íslensku 

spendýraheiti sem ekki eru af germönskum eða norrænum uppruna byggjast að miklu leyti 

á þeim heitum sem notuð eru í Norður-Evrópu, sérstaklega í dönsku og ensku, og hefur 

þeim fjölgað smám saman í gegnum aldirnar. Upp úr miðri 15. öld kom fram á sjónarsvið 

Evrópubúa fjöldi spendýra, þegar þeir fóru að kanna áður óþekkt landsvæði í heiminum og 

þessum dýrum þurfti að finna nöfn sem hægt væri að nota í heimalöndum ferðalanganna og 

víðar. Á 18. og 19. öld jókst svo áhugi á náttúruvísindum til muna, meðal annars á 

dýrafræði, og samhliða því var farið að skrá fleiri tegundir dýra og gefa þeim nöfn. Í broddi 

fylkingar voru þar enski náttúrufræðingurinn Charles Darwin, sem þekktastur er fyrir 

kenningu sína um uppruna tegundanna, og sænski náttúrufræðingurinn Carl Linnaeus, sem 
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þróaði einfaldara og skipulagðara kerfi í fræðilegum nafngiftum í plöntu- og dýraríkinu en 

áður hafði þekkst.  

Útgáfa ýmissa fræðibóka jókst um svipað leyti, þar á meðal alls kyns dýrafræðibóka, 

bæði þeirra sem gefnar voru út sem fræði- eða fræðslurit og þeirra sem innihéldu dýrasögur 

af ýmsu tagi, til að mynda um atferli dýra eða veiðisögur. Mjög algengt var einnig að birta 

ferðasögur af ýmsu tagi í tímaritum og koma oft ýmis spendýr fyrir í þeim.  

Fjöldi spendýraheita í íslensku er umtalsverður, og eru heiti sjávarspendýra sérstaklega 

ríkuleg, en hvalir og selir eru stærstu spendýrahóparnir sem tengjast Íslandi. Snemma var 

byrjað að rita sérstaklega um hvali og seli á íslensku, en hins vegar hafa heiti sumra þessara 

dýra breyst í gegnum tíðina. Hins vegar kom stór hluti spendýraheita inn í íslenskan 

orðaforða á 19. og 20. öld, í þeim fræðibókum og greinum sem gefnar voru út þá. 

1.1 Rannsóknarspurningar 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara nokkrum rannsóknarspurningum, sem eru 

þessar: 

 Hverjir ráða tilurð spendýraheita og er einhver stefna ríkjandi þegar kemur að því 

að auka við orðaforðann í spendýraheitum? 

 Hverjar eru helstu aðferðir við myndun nýrra spendýraheita? 

 Er munur á formi og einkennum spendýraheita eftir því hvenær þau komu inn í 

málið, og hvort þau hafa verið tekin beint upp úr öðru tungumáli og aðlöguð að 

íslensku, eða hvort reynt hafi verið að finna íslenskar þýðingar eða jafnvel ný 

heiti? 

 Hafa orðið breytingar á formi dýraheita með tímanum eða hafa þau haldist 

óbreytt? Er vitað hvenær breytingin átti sér stað og var eldra heitið notað áfram? 

 Hvaða heiti á dýrum sem ekki finnast á Íslandi eru af germönskum eða 

norrænum uppruna? 

 Er mikill munur á íslenskum heitum og þeim sem notuð eru í nágrannamálunum, 

það er að segja í Norðurlandamálunum, ensku og þýsku? 

1.2 Skipulag ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum verður, ásamt inngangi, fjallað um helstu 

heimildir sem stuðst hefur verið við í eftirfarandi umfjöllun og þeim skipt eftir tímabilum.  
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Í öðrum hluta verður fjallað um sögu íslenskra spendýraheita og verður þá fyrst litið á 

samgermönsk og norræn heiti og því næst á þau heiti sem bárust inn í málið á miðöldum. 

Þá verða áhrif landafunda, svo sem Ameríku og Ástralíu skoðuð. Einnig verður litið á síðari 

tíma spendýraheiti, það er að segja þau heiti sem bárust inn í málið á 17. öld og eftir það, og 

loks verður fjallað um spendýraheiti í nágrannamálunum og skyldleika þeirra við íslensk 

heiti.  

Í þriðja hluta verður svo fjallað um einstök spendýraheiti, saga þeirra og uppruni skoðuð 

og hvernig þau gætu hafa borist til landsins.  

1.3 Helstu heimildir 

Heimildir um spendýraheiti eru af ýmsum toga, þó að dýra- og náttúrufræðirit séu þar 

mest áberandi. En einnig koma hér við sögu  orðabækur, landafræðibækur, reisubækur, 

ýmis tímarit og jafnvel skáldsögur, og töluvert kemur fyrir af spendýraheitum í Biblíunni. 

Einnig kemur eitthvað fyrir af spendýraheitum í Landnámabók, Íslendingasögum, 

helgisögum og Heimskringlu Snorra Sturlusonar, en það eru yfirleitt bara stök heiti sem 

nefnd eru í frásögnunum. Heimildirnar verða hér á eftir flokkaðar að nokkru eftir 

tímabilum, sem skiptast í miðaldir; Biblíuna; sautjándu og átjándu öld; nítjándu öld; og 

loks tuttugustu og tuttugustu og fyrstu öld. Ekki er hægt að fastsetja áhrif Biblíunnar við 

eitthvert ákveðið tímabil, þar sem hún hefur nokkrum sinnum verið þýdd upp á nýtt að 

hluta til eða alveg frá því að hún kom í fyrsta sinn út í heild sinni á íslensku árið 1584 á 

vegum Guðbrands biskups Þorlákssonar og er umfjöllun um hana því höfð sér.  

Mikið var ritað á miðöldum, bæði hérlendis og á hinum Norðurlöndunum, og ógerningur 

að fara í gegnum allt það safn rita sem til er á norrænni tungu til að leita að spendýraheitum. 

Þess í stað hefur hér verið stuðst við ritmálsskrá Orðabókar Háskólans, sem og Íslenskt 

textasafn Stofnunar Árna Magnússonar. Þessi orðasöfn eru reyndar þeim takmörkunum háð 

að þar eru einungis talin upp þau orð sem þar hafa þegar verið skráð, en ekki hafa enn verið 

skráðar öll þau rit sem komið hafa út á íslenskri tungu. Þessar skrár geta engu að síður gefið 

einhverja hugmynd um það á hvaða öldum orð fóru að koma fram. Því miður reyndist ekki 

unnt að nota orðabók Stofnunar Árna Magnússonar í Kaupmannahöfn um orð í norrænu 

lausamáli (Ordbog over det norrøne prosasprog: A Dictionary of old Norse Prose, 1995-

2005), nema að takmörkuðu leyti, þar sem enn hafa ekki komið út nema þrjú fyrstu bindi 

hennar. Á heimasíðu orðabókarinnar
1
 má einnig nálgast lista yfir þau orð sem verða í þeim 

                                                 
1
 http://www.onp.hum.ku.dk/  
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bindum sem eftir á að gefa út, en ekki er hægt að sjá hvar þau koma fyrir eða nánari 

upplýsingar um orðin.  

Líklegt er að þær bækur sem framan af bárust til landsins hafi einna helst komið frá 

Noregi og Englandi. Ný orð hafa líklegast oftast borist með þýddum bókum og mörg til að 

mynda úr ritum tengdum kristinni trú. Töluvert hefur borist af nýjum orðum með erlendum 

kaupmönnum, framan af með norrænum og enskum og svo með þýskum, sem höfðu algera 

yfirburði í verslunarstarfsemi frá miðri 15. öld fram á miðja þá 16. (Chr. Westergård-

Nielsen 1946:XXXVII). Eftir það var einokunarverslun Dana sett á og erlend áhrif hafa 

borist aðallega í gegnum dönsku. Eftir að siðaskiptin gengu yfir jukust áhrif Dana og 

danskrar menningar enn fremur, þar sem áhrifa kaþólsku kirkjunnar gætti ekki lengur, og 

Íslendingar fóru í meira mæli að sækja framhaldsmenntun í Danmörku (Chr. Westergård-

Nielsen 1946:XLVIII).  

Elstu heimildirnar sem stuðst er við í þessari ritgerð eru frá því á 13. öld. Þar má nefna 

tvær bækur þar sem fjallað er sérstaklega um spendýr, Konungs skuggsjá, sem er eins konar 

handbók í því hvernig bæði kaupmönnum og hirðmönnum beri að hegða sér, og svo 

dýrafræðiritið Physiologus. Það síðarnefnda myndi þó vart flokkast sem eiginlegt 

dýrafræðirit samkvæmt nútímastöðlum, þar sem áherslan var aðallega á að kynna kristileg 

gildi út frá hegðun og útliti dýranna.  

Fjórar gamlar íslenskar orðabækur voru endurútgefnar í lok 20. aldar og voru þær hafðar 

til hliðsjónar hér. Sú elsta þeirra er íslensk-latnesk orðabók Guðmundar Andréssonar 

(1999), sem samin var á árunum 1650-54. Tæpri öld síðar, árið 1738, kom út latnesk-

íslenska orðabókin Nucleus latinitatis í þýðingu Jóns Árnasonar (1994) og árið 1814 

íslensk-latnesk-dönsk orðabók Björns Halldórssonar (1992). Yngsta bókin af þessum 

fjórum er svo orðabók Gunnlaugs  Oddssonar sem gefin var út 1819 og endurútgefin árið 

1991, en í henni eru íslenskar þýðingar á framandi orðum í dönsku.  

Í landafræðibókum má bæði finna frásagnir af fjarlægum slóðum og Íslandslýsingar 

fornar og nýjar. Í þeim er oft einnig fjallað um dýralíf þeirra landa sem um ræðir og í 

Íslandslýsingum er rætt um þau spendýr sem hér er að finna, bæði villt dýr og húsdýr. Elstu 

landafræðibækur um Ísland voru hins vegar flestar skrifaðar á latínu eða dönsku og því lítið 

á þeim að græða hvað varðar spendýraheiti, nema þau komi fyrir á íslensku í textanum eða 

bækurnar hafi verið þýddar síðar. Þýðingarnar komu þó til mun síðar, jafnvel ekki fyrr en á 

20. öldinni, og koma því einnig að takmörkuðu gagni hvað þetta varðar, nema heitið komi 

fyrst fyrir í þýðingunni. Fyrsta Íslandslýsingin sem skrifuð var af íslenskum manni og fyrir 



13 

tilstuðlan Íslendinga var Brevis commentarius de Islandia eftir Arngrím Jónsson lærða 

(1568-1648), en sú bók var upphaflega skrifuð á latínu. Oddur Einarsson Skálholtsbiskup 

(1559-1630) skrifaði einnig Íslandslýsingu á latínu, Qualiscunque descriptio Islandiae, en 

hún var einnig skrifuð á latínu þó að í henni séu allmörg spendýraheiti rituð á íslensku. 

Sonur hans, Gísli Oddsson (1593-1638), sem einnig var biskup í Skálholti, ritaði 

Íslandslýsingu sína De mirabilibus Islandiae, eða Um undur Íslands, árið 1638. Sú bók var 

einnig rituð á latínu, en spendýraheitin í henni á Íslensku og eru þau mestmegnis þau sömu 

og hjá föður hans. Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson gáfu út Íslandslýsingu sem byggðist á 

ferðum þeirra um Ísland á árunum 1752-1757, en sú bók var fyrst gefin út á dönsku. Ýmis 

spendýraheiti voru þó uppgefin á íslensku, til að mynda landselur (Eggert Ólafsson og 

Bjarni Pálsson 1772: 219). Einnig eru þó til Íslandslýsingar sem upphaflega voru skrifaðar 

á íslensku, svo sem rit Jóns Guðmundssonar lærða (1574-1658), Um Íslands aðskiljanlegar 

náttúrur, sem kom út um miðja 17. öldina.  

Mikil gróska var í tímaritaútgáfu á Íslandi á 18. og 19. öld, og það efni sem birt var í 

þeim mjög fjölbreytt, allt frá fréttum og fræðigreinum yfir í ljóð og smásögur. Meðal þeirra 

rita sem fjölluðu um dýrafræði eða fjölluðu á einhvern hátt um spendýr eru Rit þess 

konunglega íslenska Lærdómslistafélags (1780-1794), Klausturpósturinn (1818-1826), 

Íslendingur (1860-1865) og Norðanfari (1862-1885), þau síðarnefndu þó ekki eins ítarlega 

og það fyrsta. Oft voru spendýr einungis nefnd stuttlega í ferðasögum eða smásögum í 

tímaritum. Á 20. öld hóf tímaritið Náttúrufræðingurinn göngu sína, og birtust í því margar 

greinar um spendýr, bæði innlend og erlend.  

1.3.1 Miðaldir 

Kristileg rit Ýmis rit tengd kristinni trú hafa varðveist frá því á miðöldum, en spendýr 

eru aðallega nefnd þar sem hluti af annarri umræðu. Í Íslenskri hómilíubók (1993), sem er 

handbók í stólræðum presta frá því um 1200, er til að mynda talað um úlfalda í umræðu um 

klæðnað Jóhannesar skírara: „Hann lét klippa flóka af úlföldum og gera sér þar kyrtil úr.“ 

(bls. 15). Meðal annarra rita sem nefna má eru Postola sögur (1874), með frásögnum af lífi 

postulanna og annarra samtímamanna þeirra, meðal annarra Jóhannesar skírara, þar sem 

einnig er vikið að klæðnaði hans úr úlfaldahárum: „... Johannes hafði klæði vofin af hari 

þeira kvikvenda sem kameli heita oc ver kollum ulfallda...“ (bls.871).  
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Konungs skuggsjá, 13. öld
2
 Konungs skuggsjá er norskt rit frá 13. öld. Það er byggt upp 

sem samtal milli föður og sonar, þar sem sonurinn spyr föður sinn spurninga og faðirinn 

gefur honum góð ráð. Í fyrri hluta ræða þeir um líf kaupmanna og í þeim síðari um líf 

hirðmanna og hvernig þeim beri að haga sér. Í ýmsum bókum síðari tíma er vitnað til 

Konungs skuggsjár sem fyrsta ritsins þar sem sérstaklega sé verið að lýsa spendýrum á 

íslensku (t.d. Bjarni Sæmundsson 1932:IV). 

Umræðan um spendýr á sér stað í fyrri hluta ritsins, þar sem faðirinn fræðir soninn um 

ýmsar skepnur sem búa í hafinu og við það. Hann telur upp ýmsar hvalategundir sem er að 

finna í Íslandshöfum og eru mörg nöfnin þau sömu eða svipuð og notuð eru í dag, til að 

mynda búrhvalur og hnísa. Útlitseinkennum hvalanna er lýst að einhverju leyti og hversu 

langir þeir geta orðið, en höfundur telur þá reyndar til fiska (Konungs skuggsjá 1955:28-

32). Selum sem lifa við Grænlandsstrendur er einnig lýst og taldar upp sjö tegundir, þar á 

meðal rostungur, sem hefur haldið sínu heiti, en aðrar tegundir sem taldar eru upp, svo sem 

nóselur og skemmingur, virðast hafa hlotið ný. Seli telur höfundur einnig til fiska, þó með 

þeim formerkjum að ekki megi leggja þá sér til munns á föstudögum, hins vegar sé í lagi að 

borða hvali þá daga (Konungs skuggsjá 1955:55-56). Greinamunur hefur því verið gerður á 

selum og hvölum, þar sem ekki mátti borða rautt kjöt á föstudögum í kaþólskum sið, 

einungis fisk. Nokkur önnur villt dýr eru svo talin upp sem lifa á Grænlandi, þau eru: hérar, 

vargar, hreindýr og hvítir birnir (Konungs skuggsjá 1955:58). 

Physiologus, 13. öld (AM 673a 4to I og II)
3
 Physiologus er 13. aldar rit þar sem fjallað 

er um ýmis dýr út frá kristilegu myndmáli. Íslensk útgáfa ritsins byggist líklegast á enskri 

þýðingu þess, sem aftur er talin byggjast á latneskri þýðingu, en upprunalega er það talið 

hafa verið ritað á grísku á 4. öld e. Kr. (Dolzetti Corazza 2005: 227). Í ritinu er atferli og 

útlit dýra borið saman við atferli og útlit venjulegs fólks, en einnig við Krist og djöfulinn. 

Þannig er fuglinn fönix borinn saman við Krist sem rís aftur upp eftir dauðann, og apar 

bornir saman við djöfulinn, líklegast vegna þess hve útlit þeirra minnir á mennskt útlit. 

Dýraheitin eru ýmist á latínu eða norrænni tungu, sum hvoru tveggja.  

Bréf Alexandri magni (AM 226 fol.)Bréf Alexandri magni er norræn miðaldaþýðing á 

latneska textanum Epistola Alexandri Magni ad Aristotelem, eða „bréfi Alexanders mikla 

til Aristótelesar“. Elsta þekkta handrit sögunnar (AM 226 fol.) á íslensku er frá því um 

                                                 

2
 Hér er stuðst við útgáfu frá 1955: Konungs skuggsjá: Speculum regale. 1955. Ritstj. Magnús Már 

Lárusson. Reykjavík: Leiftur.  
3
 Stuðst er við ljósprentanir og texta í: Tozzoli, Carla del Zotto. 1992. Il Physiologus in Islanda. Pisa: 

Giardini editori e stampatori. 
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1360, og er þetta ævintýrasaga af herferðum Alexanders mikla. Í sögunni er nefndur fjöldi 

dýra sem verða á vegi hans og hersveita hans. 

1.3.2 Biblían 

Kristin trú færði Íslendingum, sem og öðrum Norðurlandabúum, framandi 

menningarheim frá suðrænum slóðum. Í Biblíunni eru margar framandi dýrategundir 

nefndar og hefur þurft að þýða heiti þeirra og finna ný heiti fyrir einhver þeirra þegar 

Biblían var þýdd yfir á íslensku. Elstu þekktu norrænu þýðingarnar eru frá 11. öld 

(Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder I:520), Oddur Gottskálksson þýddi síðan 

Nýja testamentið í heild sinni yfir á íslensku og kom sú þýðing út árið 1540, en seinna 

Biblían öll í ritstjórn Guðbrands biskups Þorlákssonar árið 1584 (Íslensk bókmenntasaga II, 

1993:392, 400). Biblían hefur verið þýdd alls sex sinnum, að hluta til eða í heild sinni, nú 

síðast árið 2007.
4
 

1.3.3 Sautjánda og átjanda öld 

Reisubók séra Ólafs Egilssonar, 1627 (Tyrkjaránið á Íslandi, 1906) Séra Ólafur 

Egilsson (1564-1639) var einn þeirra Vestmannaeyinga sem hnepptir voru í ánauð í 

Tyrkjaráninu árið 1627 og var fluttur til Alsír ásamt konu sinni og börnum. Honum var þó 

fljótlega sleppt og hann sendur til Danmerkur til að biðja um lausnargjald fyrir fangana. 

Hann skrifaði síðar bók um raunir sínar og lýsir þar upplifun sinni af þessum framandi 

slóðum. Hann skrifar ekki ítarlega um dýrin sem hann rekst á á ferðum sínum, en nefnir þó 

nokkur sem hafa verið Íslendingum þessa tíma mjög framandi, svo sem marketti og 

pardusdýr. 

Um Íslands aðskiljanlegar náttúrur (Halldór Hermannsson 1924) Jón Guðmundsson 

lærði (1574-1658) skrifaði rit sitt Um Íslands aðskiljanlegar náttúrur í kjölfar rita þeirra 

sem Íslendingar tóku að rita á sextándu öld um kosti landsins til að leiðrétta alls kyns 

sögusagnir sem gengu um landið erlendis. Í texta þeim sem Halldór Hermannsson gaf út 

(1924) af riti Jóns styðst hann fyrst og fremst við upprunalega handritið, en þar sem vantar í 

það hefur hann einnig stuðst við nokkur afrit sem innbyrðis eru mjög lík (Halldór 

Hermannsson 1924:xxiii). Rit Jóns hefst á stuttri lýsingu á landinu, fjörum þess og nytjum 

þar, síðan fjallar hann um nokkrar eyjar og hólma umhverfis landið. Megináherslan er þó á 

hvali við Ísland, en einnig er fjallað um seli, fiska og hvítabirni. Í umræðunni um hvali telur 

Jón upp nöfn hvalanna og samheiti ef einhver eru, lýsir helstu einkennum þeirra, hegðun og 

                                                 
4
 Upplýsingar um Biblíuþýðingar eru af vef Biblíu 21. aldar: 

http://www.biblian.is/default.aspx?action=generaltopics&id=53  
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stærð og hvaða nytjar sé hægt að hafa af þeim. Hvalaheitin eru mörg hver þau sömu og 

notuð eru í dag, til að mynda búrhvalur, andarnefja og steypireyður. Önnur heiti, svo sem 

skeljungur, hafa ekki náð að haldast í málinu, þrátt fyrir að náttúrufræðingurinn Bjarni 

Sæmundsson hafi reynt að festa það í sessi með því að nota það sem heiti fyrir hnúfubak 

(Megaptera novaeangilae) í bók sinni Spendýr (1932:399). 

Reisubók Jóns Ólafssonar Indíafara, 1661 (Jón Ólafsson 1992) Jón Ólafsson Indíafari 

(1593-1679) var íslenskur ævintýramaður sem ferðaðist víða á sínum yngri árum sem skytta 

á herskipum Danakonungs. Hann sigldi meðal annars til Svalbarða og Indlands, en endaði 

ævi sína sem bóndi á Vestfjörðum. 

Orðabók Guðmundar Andréssonar, 1683 (Guðmundur Andrésson 1999) Guðmundur 

Andrésson (ca. 1615-1654) samdi orðabók sína í Kaupmannahöfn um miðja 17. öldina, en 

hún var ekki gefin út fyrr en árið 1683. Í henni eru latneskar þýðingar á íslenskum orðum 

og hefur hún því frekar verið ætluð erlendum fræðimönnum sem vildu kynna sér íslensku. Í 

orðabókinni koma fyrir nokkuð mörg spendýraheiti, flest þeirra tengjast búfénaði og 

húsdýrum: hestum, kúm, svínum, ám, geitum, hundum og köttum. Orðið rebbi er hins vegar 

gefið upp í stað refur, þó að tekið sé fram að það sé komið af refur. Ekki er mikið um ný 

spendýraheiti, þau helstu sem koma fyrir í bókinni eru rotta og læmingi. Orðið rotta er 

líklegast tekið beint upp úr dönsku, en eldra íslenskt heiti er valska. Orðið læmingi í þeirri 

mynd virðist ekki hafa verið notað áður, eldri íslensk heiti voru lómundi eða læmingur 

(Ásgeir Blöndal Magnússon 1989).  

Ichthyographia Islandica, Jón Ólafsson úr Grunnavík, 1737 (Jón Ólafsson 2007) 

Fiskafræði Jóns Ólafssonar er ekki til í frumriti, en til eru þrjú afrit frá 19. öld. Bókin kom 

upphaflega út bæði á íslensku og dönsku, en voru reyndar ekki þýðingar hvor af annarri, þar 

sem einhver munur er á innihaldi þeirra, danska bókin er meira stíluð inn á þá sem ekki 

þekkja til Íslands og aðstæðna hér á landi (Þóra Björk Hjartardóttir, 2007:18). Bókin kom 

þó ekki út á prenti á íslensku fyrr en árið 2007 og ekki er líklegt að hún hafi hlotið mikla 

útbreiðslu, alla vega virðast seinni höfundar dýrafræðibóka ekki vitna í hana fyrr en eftir að 

Þorvaldur Thoroddsen gerir það árið 1898 (Helgi Hallgrímsson 2007 I:25). Bók Jóns er 

ekki vísindalegt rit sem slíkt, hún virðist byggð að hluta til á hans eigin athugunum, en 

einnig er mikið tekið upp úr eldri ritum eða eftir heimildamönnum (Helgi Hallgrímsson 

2007 I:26). 

Jón telur seli og hvali með fiskum, hann kallar seli hárfiska (2007:49) og hvali stórfiska 

(2007:51). Stór hluti umfjöllunar hans um hvali og seli er tekinn beint upp úr Konungs 
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skuggsjá (Jón Ólafsson 2007:79-83), en einnig hefur hann tekið upp hvalaheiti úr 

nafnaþulum í Eddu Snorra Sturlusonar (Jón Ólafsson 2007:73, 76). Hann virðist einnig hafa 

ætlað að nota rit Jóns Guðmundssonar, Um Íslands aðskiljanlegar náttúrur, sem rætt var 

um hér fyrir ofan, en hefur líklega ekki náð að verða sér úti um það (2007:74). Fyrir utan 

það sem tekið er beint upp úr öðrum ritum er einnig eigin upptalning Jóns á hvölum, þar 

sem höfuðáherslan er á lengd þeirra og útlit að einhverju leyti, en einnig á nytsemi þeirra og 

skaðsemi, það er að segja hvort þeir séu hæfir til átu eða annars brúks og hvort þeir séu 

skaðlegir sæfarendum. Um búrhvalinn stendur til dæmis: 

Búrhvalur (búri) mikið stór og þykkur hvalur, boginn niður í miðjunni eða söðulbakaður. 

Hann hefir tvo blástra, rennur mjög hægt. Búrasmjör er ærið gott til áburðar við ýmsum 

útvortis meinum (2007:54). 

Þau heiti sem notuð eru eru að mestu leyti þau sömu og í dag, svo sem steypireyður, 

hnísa og háhyrningur, en einnig eru notuð heiti sem hafa glatast eða breyst, svo sem 

skeljungur, sem ekki er notað í dag. Nokkrir þjóðsögulegir hvalir eru taldir upp í kaflanum 

„Um þá hvali sem heldur eru illhvelakyns eða skrímsla og óvíst hvert til eru“ (2007:57). 

Þeim er þó lýst sem væru þeir raunverulegir, svo sem skötumóðir sem reynir að draga skip 

niður í djúpin og hrosshvalur, sem sagt er að sé með „fax sem hross og hneggi“ (2007:58). 

Átta selategundir eru taldar upp og þeim lýst lítillega.  

Nucleus latinitatis 1738 (Jón Árnason 1994) Nucleus latinitatis er eina latnesk-íslenska 

orðabókin sem gefin hefur verið út til þessa (Jón Árnason 1994:xviii), en ekki er í henni 

mikið af nýjum spendýraheitum. Orðið nashyrningur er ein þeirra, í myndinni nasa 

hyrningur og er aðlagað úr dönsku, næsehorn.  

Reisubók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar (1772) Eggert Ólafsson (1726-

1768) og Bjarni Pálsson (1719-1779) ferðuðust um Ísland á árunum 1752-1758, en 

ferðasaga þeirra var síðar gefin út. Í ferðinni könnuðu þeir náttúru landsins og hagi og 

gengu til að mynda á Heklu til að afsanna allar sögusagnir um furðuverur sem þar áttu að 

búa. Nokkuð er um dýralýsingar í bókinni, bæði á villtum og tömdum spendýrum á Íslandi.  

Rit lærdómslistafélagsins, 1780-1794 Hið konunglega íslenska lærdómslistafélag, sem 

verður hér eftirleiðis einungis kallað Lærdómslistafélagið, var stofnað árið 1779 af 

íslenskum stúdentum í Kaupmannahöfn, og markmið þess var að miðla fróðleik til 

Íslendinga. Mest áhersla var lögð á hagnýta fræðslu, en einnig á varðveislu íslenskrar tungu 

og almenn vísindi, svo sem náttúrufræði, guðspeki og heimspeki (Íslensk bókmenntasaga 

III, 1996:85). Meðal þess sem félagsmenn vildu fræða landa sína um var dýrafræði, og í 
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ritinu var þýddur hluti af „Doct. Anton Friderich Buschings Undirvísan í Náttúru-

historíunni fyrir þá sem annathvort alz eckert, eðr lítit vita af henni…“ (2. árg. 1781, bls. 

XVIII). Farið var í ýmsa hluta náttúrufræðinnar í nokkrum heftum, en í tíunda heftinu, sem 

gefið var út árið 1789, var komið að dýrafræði. Farið var yfir allmargar spendýrategundir 

og lifnaðarhættir þeirra, útlit og nytsemi rædd. Oft var sérstaklega tekið fram hvort dýrin 

væru æt og þá hvort þau þættu lostæti eða ekki og svo hvaða afurðir væri hægt að vinna úr 

þeim.  

1.3.4 Nítjánda öld 

Orðabók: Íslensk-latnesk-dönsk, 1814 (Björn Halldórsson 1992) Í orðabókinni eru 

íslensk orð þýdd yfir á latínu og á dönsku. Ekki virðast koma fyrirmörg ný spendýraheiti, 

en til að mynda mætti nefna heitið vísundur, sem skýrt er sem „bison, urus, Bøffel“.  

Orðabók sem inniheldur flest fágæt, framandi og vandskilin orð er verða fyrir í 

dönskum bókum, 1819 (Gunnlaugur Oddsson 1991) Orðabók Gunnlaugs Oddssonar var 

hugsuð til þess að útskýra fyrir íslenskum lesendum þau orð af erlendum uppruna sem fyrir 

koma í dönsku. Ekki var mjög mikið um nýmyndanir á spendýraheitum í þessari bók, 

dýraheitið lama er til að mynda þýtt sem „geitakyn“. Það er þó þýtt sem lamadýr í bók sem 

Gunnlaugur tók þátt í að skrifa nokkru síðar, Almennri landskipunarfrædi (1821). 

Almenn landaskipunarfrædi (Grímur Jónsson, Gunnlaugur Oddsson og Þórður 

Sveinbjörnsson, 1821) Árið 1821 kom út bókin Almenn landaskipunarfrædi eftir Grím 

Jónsson, Gunnlaug Oddsson og Þórð Sveinbjörnsson. Bókin er fyrst og fremst 

landafræðibók, en í henni er fjallað um landafræði, landkosti og mannlíf fjarlægra landa, 

skipt eftir heimsálfum, og einnig er þar stutt umfjöllun um dýralíf þessara landa. Mest er 

fjallað um þau dýr sem eru í nálægum löndum, heldur minna um dýrin í fjarlægari 

heimsálfum, en umfjöllunin er oft tengd nytsemi dýranna. Bókin er í fimm bindum, og í 

öðru bindi er fjallað stuttlega um dýralíf í Norður-Evrópu, og einngi örlítið um dýrafræði 

suðurhluta álfunnar. Þó nokkuð af spendýraheitum kemur fyrir í bókunum og nokkur að því 

er virðist í fyrsta sinn, svo sem ísbjörn, kengúra og lamadýr, þó svo að til dæmis hafi 

ísbirnir vissulega verið þekktir hér áður, en þá sem hvítabirnir.  

Eins og sjá má af eftirfylgjandi dæmi, sem tekið er úr 2. bindi, Norðurlönd, er 

umfjöllunin ekki mjög ítarleg og í henni er farið vítt og breitt um völl. Í seinni bindum, þar 

sem fjallað er um dýralíf fjarlægari álfa, er umfjöllunin jafnvel ennþá styttri.  

Í skógunum í Pólínalandi eru uruxar ennþá; í Ungaralandi böffellinn og á ymsum stöðum 

í Rússlandi er elgsdyrit. Í þeim allra norðustu löndum verða menn varir við ísbiörninn, og 
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gammar og steingeitur halda sig í Mundiafjöllum. Syðst í Evrópu lifir pintsvínit, og apa 

eður apinjur eru hvörgi að finna, utan í klettunum við Gíbraltar á Spáni; bæði nautpeningur 

(vænstur í Pólínalandi og Ungaralandi) hestar, (enir bestu í Englandi, Neapel ok Ukrain) 

sauðfé (best á Spáni, Portúgal og Englandi) og svín eru þvínær hervetna; asnar og múlasnar 

eru til á suðurlöndum, og sumstaðar ulfaldar (kamelar). Hreindýrit á heima í þeim 

norðlægustu löndum, ásamt ymsum þeim dýrum, hvörra skinn er dýrseldr varningr og 

grávara, t.d. safali. (II bindi, bls. 5). 

Náttúrufræðirit (Jón Bjarnason, 1845
5
) Náttúrufræðirit Jóns Bjarnasonar frá 

Þórormstungu er skrifað á árunum 1845-1858 og er handritið í sjö bindum. Það hefur ekki 

verið gefið út á prenti og er aðeins til í hans eiginhandarriti. Fyrstu þrjú bindi 

Náttúrufræðiritsins tengjast dýrafræði, hin öðrum náttúrufræðigreinum, meðal annars 

steinafræði og fuglafræði. Í fyrri tveimur bindunum um dýrafræði eru lýsingar á dýrunum 

og í því þriðja myndir af þeim, bæði sem Jón hefur teiknað sjálfur og klippt úr erlendum 

ritum að því er hann segir sjálfur í formála fyrsta bindis. Skriflegi hlutinn er mjög vel 

skipulagður, dýrunum er skipt upp eftir ættum og fræðiheiti þeirra talin upp. Einnig er 

greinargóð umfjöllun um lífshætti dýranna. Reyndar eru einnig taldar með furðuskepnur 

eins og skuggabaldur og marbendill og fjallað um þær líkt og þær sem raunverulegar eru 

og getur því ritið ekki talist vísindalegt að öllu leyti. Jón tekur umfjöllun sína að miklu leyti 

upp úr erlendum fræðibókum, en tilgreinir einnig sem heimildir í formála sínum Konungs 

skuggsjá og Rit Lærdómslistafélagsins.Vitnað verður til ritsins sem Jón Bjarnason, 1845, 

en þar næst fylgir blaðsíðutal, þar sem Jón hefur ekki upp nýtt blaðsíðutal þegar hann byrjar 

á nýju bindi. 

Dýrafræði (Benedikt Gröndal, 1878) Benedikt Gröndal getur þess sérstaklega í formála 

rits síns að bók hans sé ætluð til fræðslu, en sé ekki dýrasögubók. Bókin er skipulega 

uppsett, fjallað er um hryggdýr, þá meðal annars spendýr, fugla og fiska, en einnig 

liðfætlinga, orma, lindýr, skrápdýr, holdýr og hlaupdýr. Þar sem umfjöllun hans var 

töluvert ítarleg talaði hann um fjöldamörg dýr sem ekki hafði verið fjallað um áður á 

íslensku og segir svo í formálanum:  

Eg hefi myndað mörg ný nöfn, sum í líkingu við önnur mál, sumstaðar snúið systems-

nöfnunum, en sumstaðar látið þau standa óhreifð [sic]. Eg hefi notað íslensku þjóðnöfnin 

þar sem ég þekkti þau… (Formáli bls. IV)  

                                                 
5
 Handrit 
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Benedikt segir einnig að hann hafi ekki þýtt öll nöfn sem fyrir koma. Hann hefur alls 

staðar með fræðiheiti dýranna og tekur það sérstaklega fram í formálanum (bls. IV).  

Ágrip af náttúrusögu handa alþýðu (Páll Jónsson, 1884) Bókina segir höfundur í 

formála ætlaða til uppfræðslu handa almenningi og telur hafa verið þörf á slíkum bókum, 

þar sem eldri bækur séu ekki á nógu aðgengilegu máli fyrir hinn almenna lesanda. Hann 

skiptir bókinni upp í mannfræði, dýrafræði og grasafræði, en dýrafræðikaflanum skiptir 

hann upp í hryggdýr, lindýr, orma og liðdýr. Ekki getur hann þess sérstaklega hvaðan hann 

fær þau heiti sem hann notar, en segist í formálanum byggja á ýmsum eldri ritum á 

íslensku. Bókin er mjög skipulega uppsett og aðgengileg, þó að textinn um hvert dýr sé 

ekki ýkja langur, en reyndar eru fræðiheiti dýranna ekki notuð.  

1.3.5 Tuttugasta og tuttugasta og fyrsta öld  

Spendýrin (Bjarni Sæmundsson, 1932) Bjarni Sæmundsson gaf á árunum 1926-1936 út 

ritið Íslensk dýr, en hann nefnir í formálanum að bókinni Spendýrin (1932) að sér hafi 

fundist mikill skortur á íslenskum dýrafræðibókum fyrir almenning. Ritið er í þremur 

bindum og fjallar það fyrsta um fiska, annað bindið um spendýr og það þriðja um fugla og 

er lögð sérstök áhersla á íslensk dýr. Bókin um spendýrin er mjög vel skipulögð, bæði hvað 

efnistök varðar og heimildanotkun. Bjarni skiptir bókinni í tvo hluta, í þeim fyrri er fjallað 

um spendýr almennt, einkenni þeirra og ættbálka, með umfjöllun um ýmsar skepnur sem 

tilheyra þeim. Í seinni hlutanum er svo fjallað sérstaklega um íslensk spendýr á láði og legi. 

Bjarni er með góða heimildaskrá í lok bókarinnar, en vitnar þó aðallega í höfundana í 

textanum ef um beina tilvitnun er að ræða. Latnesk fræðiheiti eru talin upp í textanum, bæði 

eldri heiti og þau sem voru notuð þegar bókin var skrifuð, sem og erlend heiti. 

Talað við dýrin (Konrad Lorenz, 1953) Í þessari bók eru fjöldamargar smásögur af 

höfundinum og samskiptum hans við dýr. Hegðun dýranna er lýst og hún útskýrð. Ekki er 

farið skipulega í gegnum hverja dýrategund, heldur talað um mismunandi tegundir út frá 

því hvaða hegðun er verið að ræða.  

Undraveröld dýranna: Spendýr (1983-1988) Þýðendur: Sturla Eiríksson, Óskar 

Ingimarsson og Þorsteinn Thorarensen. Undraveröld dýranna er ritröð sem koma átti út í 

átján bindum og fjalla um fiska, fugla og spendýr. Bækurnar um fugla voru allar gefnar út, 

en sex bækur áttu að koma út um spendýr. Fimm þeirra voru gefnar út á árunum 1983-

1988, en verkið reyndist þungt í vöfum og dýrt í prentun og þýðingu. Mörg 

spendýraheitanna eru frumþýdd, þar sem afar mikið kemur fyrir af aðgreinandi 
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tegundaheitum svo sem leðurblökuheitin spjótnefja (Phyllostomus hastatus) og blaðnefja 

(Leptonycteris nivalis). 

Dýrin (Burnie, 2008) 

Þýðandi: Guðni Kolbeinsson 

Þetta er ríkulega myndskreytt bók, með stuttum lýsingum á hverju dýri fyrir sig. Tekin eru 

fyrir nokkur dýr innan hverrar ættar og fjallað um búsvæði þeirra, útlit, hegðun og 

mataræði. Mörg af aðgreinandi tegundaheitunum koma ekki fyrir í eldri ritum að því er séð 

verður, og hafa því einhver heiti verið frumþýdd, svo sem apaheitið húmtítuapi (Callicebus 

moloch).  



22 

2 SAGA SPENDÝRAHEITA Á ÍSLENSKU 

Umfjölluninni um spendýraheiti verður hér skipt upp í fimm hluta. Í fyrsta hlutanum 

verður fjallað um þau heiti sem eru samgermönsk eða norræn og hafa líklega flest verið 

þekkt hér frá upphafi byggðar. Þetta eru bæði heiti búsmala og villtra dýra. Fjallað verður 

sérstaklega um heiti hvala og höfrunga, svo og um þjóðsögulegar hvalategundir. Þá verður 

fjallað um elstu þekktu erlendu spendýraheitin, sem bárust inn í málið á miðöldum, og 

helstu heimildir sem stuðst er við frá þeim tíma, fyrst og fremst Biblíuna, Physiologus og 

Konungs skuggsjá. Í þriðja hlutanum verður rætt um landafundi og spendýraheiti sem 

tengjast þeim. Í fjórða hlutanum verða síðari tíma spendýraheiti kynnt, þau sem bárust inn í 

málið á 17. öld og síðar og í fimmta kaflanum um spendýraheiti í nágrannamálunum. 

2.1 Samgermönsk og norræn heiti 

Þegar norrænir menn settust að á Íslandi báru þeir með sér sína eigin tungu og 

menningu. Með þeim í för var einnig eitthvað af búfénaði sem nota hefur átt til ræktunar og 

manneldis. Heiti þessara dýra eru meðal þeirra spendýraheita sem lifað hafa hvað lengst í 

íslensku máli og eru mjög oft náskyld þeim heitum sem notuð eru á hinum 

Norðurlandamálunum, það er dönsku, færeysku, norsku og sænsku, en einnig oft ensku og 

þýsku. Landnámsmenn þekktu þó til fleiri spendýra en einungis búfénaðar. Víða á 

Norðurlöndunum mátti, og má enn, finna alls kyns villt dýr, svo sem úlfa, birni, hirti, héra 

og íkorna.  

2.1.1 Heiti búsmala 

Landnámsmenn hafa að öllum líkindum haft ýmiss konar búfénað með sér til landsins, 

þó að ekki sé talið upp sérstaklega hvaða dýr þeir höfðu með sér. Sagt er frá því í 

Landnámabók (Íslenzk fornrit I, 1986:38) að Hrafna-Flóki og félagar hans hafi fyrsta 

sumarið sitt á Íslandi verið svo uppteknir við veiðar að þeir „gáðu […] eigi fyrir veiðum að 

fá heyjanna, og dó allt kvikfé þeirra um vetrinn“. Ýmis dýr eru þó nefnd meðal búpenings 

landnámsmanna í Landnámabók, þar á meðal uxar, naut, kýr, sauðir, hafrar, geitur og svín. 

Nefnt er að Hjörleifur, fóstbróðir Ingólfs Arnarsonar, hafi átt einn uxa, sem þrælar hans 

drápu og lugu að honum að bjarndýr hefði valdið (Íslenzk fornrit I, 1986:43). Geirmundur 

heljarskinn á að hafa átt nokkur bú, á einum stað stendur: „…að svín hans gengi á 

Svínanesi, en sauðir á Hjarðarnesi…“ (Íslenzk fornrit I, 1986:154, 155). Hafur-Björn er 
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sagður hafa samið við bergbúa um velgengni og kom þá „hafr til geita hans, ok tímgaðisk 

þá svá skjótt fé hans, at hann varð skjótt vellauðigr; síðan var hann Hafr-Björn kallaðr“. 

(Íslenzk fornrit I, 1986:330) Óvinir Arnar nokkurs í Vælugerði komu á hann höggi og vógu 

hann þegar hann rak naut úr landi sínu (Íslenzk fornrit I, 1986:354) og kýrin Brynja gekk úti 

með „fjóra tigu nauta“ í dal sem við hana var kenndur (Íslenzk fornrit I, 1986:57-58). Villt 

dýr eru ekki nefnd fyrir utan birni og seli, þeir síðarnefndu í örnefnum svo sem Selalón 

(Íslenzk fornrit I, 1986:71). Björninn sem nefndur var í sögunni af Hjörleifi var vissulega 

uppspuni, en hins vegar á landnámsmaðurinn Ingimundur gamli að hafa séð raunverulega 

birni, „…beru og húna tvá hvíta á Húnavatni. Eptir þat fór hann útan og gaf Haraldi 

konungi dýrin; ekki höfðu menn í Nóregi áður séð hvítabjörnu“. (Íslenzk fornrit I, 

1986:219). Töluvert er af örnefnaskýringum í Landnámabók með tilvísun í dýrahald 

landnámsmanna, en ekki þarf svo sem að vera fótur fyrir þessum skýringum, þar sem 

töluvert vinsælt var á miðöldum að skálda sögur út frá örnefnum til að skýra þau (Helgi 

Guðmundsson 1997:195-196). 

Þau heiti sem notuð eru á íslensku fyrir búsmala, auk heita hunda og katta, eru af 

samgermönskum uppruna, skyld heiti eru notuð á hinum Norðurlandamálunum og oft 

einnig á þýsku og ensku. Þó svo að ekki hafi verið hugsunin að ræða sérstaklega um heiti 

búsmala í þessari ritgerð verður hér engu að síður litið á nokkur algeng heiti sem eru af 

samgermönskum eða norrænum uppruna. Ítarlega umfjöllun um heiti búfjár í germönskum 

málum má hins vegar finna í riti Oskars Bandle, Studien zur Westnordischen 

Sprachgeographie (1967).  

Kýr (fær. kúgv, dan., sæ. ko, no. ku, en. cow, þý. Kuh). Orðið kýr er af samgermönskum 

stofni, *kwō-, sem komið er af indóevrópskum stofni, *gʷōw- sem merkti uxi. Þau heiti sem 

notuð eru í Norðurlandamálunum, ensku og þýsku eru öll dregin af germönsku rótinni. 

Latneska heitið bubalus er einnig dregið af indóevrópsku rótinni og kemur inn í íslensku 

sem buffall (lat. bubalus > franska buffle > lágþýska buffel > dan. bøffel > ísl. buffall) 

(Katlev 2000). Orðið uxi (fær. oksi, dan., no. okse, sæ. oxe, en. ox, þý. Ochs) er einnig af 

samgermönskum uppruna, *uχan, af indóevrópsku orði, *ukʷsen, með merkinguna ‘naut‘ 

og er aftur leitt af orði sem hefur merkt ‘væta, votur‘, þannig að orðið hefur upphaflega 

tengst því að „væta eða sprauta á e-ð“ og vísar þá ef til vill til þess að um „sæðisdýr“ sé að 

ræða (Katlev 2000, Ásgeir Blöndal Magnússon 1989). 

Hestur/hross (fær. hestur/ross, dan., no. hest, sæ. häst, en. horse, þý. Pferd). Orðið 

hestur er af fornnorrænum uppruna, *hāhistaR, og mun upprunalega hafa átt við um fola 
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eða graðhest. Það orð hefur verið af samgermönskum uppruna, *χanχistaz, og af því voru 

dregin fornenska orðið hengest, sem merkti ‘graðfoli‘ eða ‘geldhestur‘, og lágþýska orðið 

hingst eða „foli“, sem er tökuorð í dönsku, norsku og sænsku og notað um fola (Katlev 

2000, Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Hellquist 1970). Enska orðið horse er aftur á móti 

skylt íslenska orðinu hross og færeyska orðinu ross. Þessi orð eru af samgermönskum 

uppruna, en óvíst er um hvernig orðmyndin hefur verið, þó mögulega *hrussa, sem með 

hljóðvíxlun hefur orðið *hursa í vesturgermönskum málum, og af því er orðið horse þá 

dregið. Þýska orðið Pferd er hins vegar komið úr fornháþýsku, pfarifrit, úr mið-latínu, 

paraverēdus, eða „pósthestur“. Skylt Pferd er íslenska tökuorðið frá 17. öld, perta eða pert, 

sem merkir ‘hryssa‘ (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Seebold 2002).  

Hundur (fær. hundur, dan., no., sæ., þý. hund, en. dog/hound). Orðið hundur er af 

samgermönskum stofni, *χunda-, sem aftur er komið af indóevrópsku orði, *kʲuntó-, afleiða af 

*kʲwon, sem hefur merkt ‘hundur‘ . Af því orði eru svo komin gríska orðið fyrir ‘hund‘, kýōn, 

og það latneska, canis (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 2000, Seebold 2002). Enska 

orðið dog er aftur á móti af óljósum uppruna og virðist í eldra máli hafa verið notað yfir stóra 

og kröftuga hundategund. Orðið hound, sem skylt er íslenska heitinu hundur, er aftur á móti í 

dag aðeins notað í ensku fyrir ákveðnar hundategundir (Onions 1996).  

Svín (fær. svín, dan., no., sæ. svin, en. pig/swine, þý. Schwein). Orðið svín er af 

samgermönskum uppruna, *swīna-, sem er komið af nafngerðu indóevrópsku lýsingarorði, 

*suwīno-, yfir það sem tengdist svínaafurðum, en stofninn hefur verið *sūw-, ‘svín‘. Skyld 

heiti sömu merkingar eru latnesku heitin suīnus og gríska heitið hýènos, sem íslenska 

dýraheitið hýena er dregið af (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Onions 1996, Katlev 2000, 

Seebold 2002). Í ensku eru bæði notuð orðin swine, sem er komið úr fornenska heitinu 

swīn, sem og orðið pig, sem einnig merkir ‘grís‘. Það má finna í fornenskum samsettum 

orðum, en óvíst er um uppruna þess (Onions 1996). Tengt heitinu svín er einnig orðið sýr, 

sem er skylt latneska orðinu sūs (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989), sem merkir ‘svín, sýr‘. 

Geit (fær., no. geit, dan. ged, sæ. get, en. goat, þý. Geiss). Orðið geit er af óljósum 

uppruna, en hefur verið tengt við orð af indóevrópskri rót, *ǵhaid-, að ‘hoppa‘ eða 

‘stökkva‘. Germönsku heitin eru öll af samgermönskum stofni, *gaita-, en skylt þeim er 

latneska heitið fyrir kiðling, haedus (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 2002). 

Sauður (fær. seyður, no. sau, dan., sæ. får, en. sheep, þý. Schaf). Orðið sauður er af 

samgermönskum stofni, *sauþi-, og er skylt orðinu ‘sjóða‘. Upphaflega hefur orðið því átt 
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við um dýr sem hægt var að sjóða kjötið af (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Bjorvand og 

Lindeman 2000). Færeysku og norsku heitin eru skyld því íslenska, hins vegar eru danska 

og sænska heitið får skylt íslenska heitinu fé. Fornnorræn mynd þess orðs er *fahaR, af 

samgermanska orðinu *faχas, og hefur merkt ‘sauðfé‘ eða annað loðið dýr, en orðið fax er 

einnig skylt þessu orði. Fé tengist gríska orðinu pékō, „að rýja“, og eru orðin af 

indóevrópskri rót, *peḱ, sem merkir ‘reyta, rýja‘. (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 

2000, Bjorvand og Lindeman 2000). Enska orðið sheep og þýska orðið Schaf eru aftur á 

móti af öðrum stofni, vesturgermanska stofninum *skæp-, en ekki er ljóst hvaðan það er 

upprunnið (Seebold 2002, Onions 1996). Íslenska orðið ær er hins vegar af germönskum 

uppruna, *awi-z, eignarfallið af því hefur verið *awjōz og er latneska heitið ovis skylt því. 

Enska heitið fyrir kvendýr sauðkindarinnar, ewe, er einnig skylt orðinu ær (Ásgeir Blöndal 

Magnússon 1989, Onions 1996). Íslenska orðið kind tengist aftur á móti þýska orðinu Kind, 

eða ‘barn‘. Upphafleg merking orðanna hefur verið ‘ætt, afkvæmi‘, samanber sauðkind, 

sem orðið kind er stytting úr (Ásgeir Blönal Magnússon 1989). 

2.1.2 Heiti villtra dýra 

Á Norðurlöndunum er að finna töluvert af villtum dýrum sem mörg hafa einnig nöfn af 

germönskum uppruna og eru þau mörg hver skyld íslensku heitunum, líkt og heiti búfjárins. 

Þetta eru bæði heiti á dýrum sem veidd hafa verið til matar, svo sem hérum eða hjörtum, og 

rándýrum svo sem úlfum og björnum, en dæmi um skyldleika nokkurra af þessum orðum 

milli germönsku málanna má sjá í töflu 1.  

Ef litið er á heitin sem fyrir koma í töflunni hér fyrir ofan má sjá að mörg þeirra eru afar 

svipuð á milli tungumálanna. Þau heiti sem notuð eru í Norðurlandamálunum og íslensku 

eru innbyrðis mjög svipuð, en það eru einna helst ensku og þýsku heitin sem skera sig úr, 

enda eru þau mál fjarskyldari. Orðin þar eru þó oftast skyld þeim sem notuð eru í 

Norðurlandamálunum. Einungis þrjár af þessum spendýrategundum hafa verið hér á eða við 

land á landnámsöld, refir, selir og hvalir, þar sem hreindýr voru ekki flutt til landsins fyrr 

en á 18. öld (Skarphéðinn Þórisson 1993:253). Hin heitin gætu hafa lifað í málinu frá 

upphafi byggðar, en erfitt að segja til um það í mörgum tilfellum, þar sem heimildir um það 

skortir, en hins vegar hafa þessi dýr þó vart verið í daglegri umræðu hér á landi. Orðið refur 

er líklega sérnorrænt heiti, sem hefur verið notað sem einhvers konar feluheiti til að kalla 

ekki óvart á refinn með því að nefna hann sínu rétta nafni. Refurinn heitir á færeysku revur, 

á dönsku ræv¸ á norsku rev og räv á sænsku, hins vegar kallast hann fox á ensku og Fuchs á 
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þýsku, en þessi heiti eru af germanskri rót (Onions 1996, Seebold 2002), þeirri sömu og 

norræna orðið fóa (Bjorvand og Lindeman 2000).  

Tafla 1. Nokkur dæmi um heiti villtra dýra í germönskum málum. 

Íslenska Færeyska Danska Norska Sænska Enska  Þýska 

bifur/bjór bævur bæver bever bäver beaver Biber 

björn bjørn bjørn bjørn björn bear Bär 

elgur elgur elg elg älg elk Elch 

héri hara hare hare hare hare Hase 

hjörtur hjørtur hjort hjort hjort heart Hirsch 

hreindýr reindjór/reindýr rensdyr reinsdyr rendjur reindeer Ren(tier) 

hvalur hvalur hval hval val whale Wal 

hús mús mus mus mus mouse Maus 

íkorni íkorni egern ekorn ekorre squirrel Eichhörnchen 

mörður márur/mørður mår mår mård marten Marder 

otur otur odder oter utter otter Otter 

refur revur ræv rev räv fox Fuchs 

selur selur sæl sel säl seal Robbe 

úlfur úlvur/vargur ulv ulv varg wolf Wulf 

 

2.1.3 Heiti hvala og höfrunga 

Í Konungs skuggsjá er að finna elstu samantektina sem vitað er um á norrænu máli á 

heitum og lýsingum þeirra hvala sem menn þekktu til á Íslandshöfum á þeim tíma. Þetta rit 

var lengi vel eina heimildin um hvali við Ísland og heiti þeirra, þar til Jón Guðmundsson 

lærði (1574-1658) skrifaði rit sitt Um Íslands aðskiljanlegar náttúrur (Halldór 

Hermannsson 1924), en þar helgar hann hvölum stóran hluta ritsins. Bjarni Sæmundsson 

(1932:IV) gefur ekki mikið fyrir hvalalýsingar Jóns og telur mikið af vitleysum í þeim og 

telur slæmt að bók Jóns hafi orðið grunnrit í hvalafræðum á Íslandi í margar aldir. Bæði í 

Konungs skuggsjá og í riti Jóns Guðmundssonar eru hvalategundir sem erfitt er að giska á 

hvað heita í dag, þar sem nöfnin eru ekki lengur notuð og lýsingar á þeim í ritunum 

takmarkaðar. Jón Ólafsson frá Grunnavík (1705-1779) taldi einnig upp nokkuð margar 

hvalategundir í riti sínu Ichthyographia Islandica (1737), en rit hans virðist lítið hafa verið 
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lesið fyrr en í lok 19. aldar (Helgi Hallgrímsson 2007 I:24-25) og var ekki gefið út á prenti 

fyrr en árið 2007.  

Í töflu 2 má sjá þau hvalaheiti sem koma fyrir í Konungs skuggsjá frá 13. öld, riti Jóns 

Guðmundssonar lærða frá 17. öld og riti Jóns Ólafssonar frá Grunnavík frá 18. öld. Í töflu 4 

má svo sjá þau hvalaheiti sem hafa lítið sem ekkert breyst og eiga að öllum líkindum við 

um sömu tegundir og í dag, en lýsingarnar voru oft af fremur skorum skammti, sérstaklega í 

Konungs skuggsjá. Tilvitnanir í höfunda eru svo betur skýrðar í umfjöllun um einstakar 

hvalategundir samkvæmt nútímaheitum þeirra eins og þau eru gefin upp í töflunum. 

Nafngiftir hvala virðast hafa verið eitthvað á reiki hér áður fyrr, væntanlega þar sem fólki 

gafst sjaldan færi á að sjá þessar skepnur í návígi og átti ef til vill erfitt með að bera saman 

hvali sem það sá með löngu millibili. Einnig er reyndar mögulegt að um hafi verið að ræða 

mismunandi heiti milli landshluta. Sem dæmi má nefna að lýsingarnar á háhyrningum og 

skjaldhvölum í riti Jóns Guðmundssonar geta hvorar tveggja átt við um háhyrninga 

(Orcinus orca), en skjaldhvalir eru sagðir vera með „hvítgula skjöldu utan á báðum 

kinnarvöngum“ (Halldór Hermannsson 1924:6), sem stemmir við útlit háhyrninga.  

Tafla 2 Hvalaheiti sem eru lítið sem ekkert breytt eða talið er víst að vitað sé hver þau eru nú. 

Konungs skuggsjá 

ca. 1200 

Jón Guðmundsson lærði, 

17. öld 

Jón Ólafsson frá 

Grunnavík, 18. öld 
Heiti nú 

andhvalur andarnefja/andhvalur andarnefja andarnefja¹ 

búrhvalur 
búrhvalur, nauthvalur, búri, 

durnir 
búrhvalur búrhvalur¹ 

fiskreki síldreki/fiskreki síldreki/fiskreki langreyður¹ ² 

hnísa hnísa hnísa hnísa¹ 

hrafnhvalur ² hrafnreyður hrafnreyður hrefna¹ ² 

hvítingur ² hvítingur / miall ² mjallur mjaldur¹ 

náhvalur náhvalur - náhvalur 

norðhvalur norðhvalur - norðhvalur 

svínhvalur svínhvalur - svínhvalur/blásnjáldri 

- háhyrningur/hafurhvalur 
háhyrna/háhyrningur/ 

háskerðingur 
háhyrningur¹ ² 

reyður ² steypireyður steypireyður steypireyður¹ 

- höfrungur höfrungur höfrungur¹ 

¹ Helgi Hallgrímsson 2007  ² Bjarni Sæmundsson 1932 

Í þessum ritum eru einnig töluvert mörg heiti sem hafa glatast í málinu eða þar sem 

óljóst er um hvaða tegund er að ræða og sjást þau í töflu 3. Athyglisvert er að „sandlægja“ 

hjá Jóni Guðmundssyni lærða og hjá Jóni Ólafssyni á líklega ekki við um sömu 

hvaltegundina. Jón Guðmundsson á líklega við gráhval (Eschrichtius robustus), sem oft 
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liggur á grunnsævi en er nú útdauður við strendur Íslands, en Jón Ólafsson notar heitið 

líklegast fyrir hrefnu (Bjarni Sæmundsson 1932:367, Helgi Hallgrímsson 2007 II:95). Í 

Konungs skuggsjá (1955) er nefnt sjávardýr sem kallast barðhvalur, en líklegast er þar átt 

við hákarlategundina beinhákarl (Cetorhinus maximus), en samheiti fyrir hann er 

barðfiskur, rýnir eða barði (Íslensk orðabók 1993). Jón Ólafsson telur hann til hvala þar 

sem hann er ekki með skráp, heldur slétta húð, og mögulegt er að höfundur Konungs 

skuggsjár hafi hugsað á sama veg.  

Heitið leiftur kemur aðeins fyrir í Konungs skuggsjá (1955), en Bjarni Sæmundsson 

(1932: 312) notar þetta heiti fyrir höfrungategundina Lagenorhynchus acutus og hefur það 

heiti haldist fyrir tegundina.  

Tafla 3 Hvalaheiti sem ekki er vitað með vissu hver eru í dag 

Konungs skuggsjá 

ca. 1200 

Jón Guðmundsson lærði, 

17. öld 

Jón Ólafsson frá 

Grunnavík, 18. öld 
Heiti líklega nú 

geirhvalur geirreyður geirreyður líkl. sandreyður¹ 

hafurkitti  hafurkitti hafurkitti 
líkl. sléttbakur eða 

hnúfubakur¹ 

hnýðingur hnýðingur hnýðingur 

háhyrnings- eða 

marsvínskálfar eða 

höfrungar¹ 

sléttibaka sléttbakur/ höddunefur sléttbakur 
sléttbakur ² eða 

norðhvalur¹ 

skeljungur skeljungur/svarfhvalur skeljungur 
hnúfubakur ² eða 

gráhvalur ¹ 

skjaldhvalur skjaldhvalur   

vagnhvalur vagnhvalur  líkl. háhyrningar ² 

 hafreyður hafreyður 
langreyður ¹ eða 

steypireyður ² 

 sandlægja  líkl. gráhvalur¹ 

barðhvalur   líkl. beinhákarl 

leiftur   leiftur ² 

 höfrungshnísa   

  hnúðurbaki hnúfubakur ¹  

  flugfiskur 
háhyrningur, andarnefja² 

eða höfrungategund ¹ 

  katthveli 
líkl. sandreyður ² eða 

svínhvalur ¹ 

  nauthveli líkl. búrhvalur ³ 

  snefja/sandlægja líkl. hrefna ² 

¹ Helgi Hallgrímsson 2007  

² Bjarni Sæmundsson 1932³ Jón Guðmundsson lærði (Halldór Hermannsson 1924:8) 
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2.1.4 Þjóðsögulegar hvalategundir 

Ýmsar hvalategundir sem að öllum líkindum eru þjóðsögulegar eru nefndar í Konungs 

skuggsjá og ritum Jóns Guðmundssonar og Jóns Ólafssonar frá Grunnavík og verða hér 

taldar upp nokkrar þeirra:  

 Flyðrumóðir: Er einnig nefnd í kaflanum hjá Jóni Ólafssyni: „Um þá hvali sem 

heldur eru illhvelakyns eða skrímsla og óvíst hvert til eru“ (2007:58) og er 

þjóðsagnadýr (Helgi Hallgrímsson 2007 II:88). 

 Hrosshvalur: Kallast einnig stökkull eða blökuhvalur hjá Jóni Guðmundssyni lærða 

(Halldór Hermannsson 1924:8), en í Konungs skuggsjá (1955:30) og hjá Jóni 

Ólafssyni og Gísla Oddssyni (1917:45) er einungis notað hrosshvalur (2007:58).  

 Lyngbakur Nefndur hjá Jóni Ólafssyni í kaflanum „Um þá hvali sem heldur eru 

illhvelakyns eða skrímsla og óvíst hvert til eru“ (2007:58). Er þjóðsagnadýr (Helgi 

Hallgrímsson 2007 II:95), en lýsingunni á honum svipar til lýsingarinnar á 

illhvelinu sem nefnt er í Physiologusi og kallast þar aspedo (AM 673a 4to II, 3r:3-7, 

Tozzoli 1992), en báðum er lýst með bak sem líkist eyju og stendur upp úr sjónum.  

 Rauðkembingur: Kemur fyrir í Konungs skuggsjá (1955:30) og ritum Jóns 

Guðmundssonar (Halldór Hermannsson 1924:8), Gísla Oddssonar (1917:45) og 

Jóns Ólafssonar (2007:57). Gæti verið þjóðsagnakennt dýr eða mögulega einhver 

útdauð hvalategund (Helgi Hallgrímsson 2007 II:93-94). 

 Skötumóðir: Nefnd hjá Jóni Ólafssyni í kaflanum „Um þá hvali sem heldur eru 

illhvelakyns eða skrímsla og óvíst hvert til eru“ (2007:58). Er þjóðsagnadýr (Helgi 

Hallgrímsson 2007 II:95). 

 Strokkhvalur Jón Guðmundsson talar um strokkhval, hann er einnig nefndur hjá Jóni 

Ólafssyni í kaflanum „Um þá hvali sem heldur eru illhvelakyns eða skrímsla og 

óvíst hvert til eru“ (2007:57). Gæti átt við um grindhval (Bjarni Sæmundsson 

1932:318,322), eða hnúfubak, en líklegra er að um sé að ræða þjóðsagnadýr (Helgi 

Hallgrímsson (2007 II:96).  

 Stökkull/dettir/léttir/blökuhvalur: Jón Ólafsson (2007:55-56) telur upp þessi fjögur 

samnefni fyrir sama illhvelið, en Jón Guðmundsson notar heitin hrosshvalur, 

stökkull og blöðkuhvalur (Halldór Hermannsson 1924:8). Gísli Oddsson (1917:45) 

telur upp heitin stökkull eða springhvalur, en ekkert framangreindra heita kemur 

fyrir í Konungs skuggsjá. Bjarni Sæmundsson telur að stökkull eigi við um 
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höfrungategundina Tursiops truncatus, sem er mjög stökkfim (1932: 315-317), en 

sú tegund hefur kallast stökkull síðan Bjarni gaf henni það heiti.  

 

2.2 Miðaldir og endurreisnin 

Erfitt er að gera sér grein fyrir nákvæmlega hvenær hvaða heiti bárust inn í málið á 

miðöldum, þó að hægt sé að giska á það að einhverju leyti út frá því hvenær þau komu fyrst 

fyrir í handritum. Hins vegar er ekki loku fyrir það skotið að einhverjir vel lesnir eða 

víðförlir landnámsmenn og þeirra afkomendur hér á Íslandi hafi þekkt til ýmissa framandi 

dýra svo sem fíla og ljóna, þó að þau virðist ekki koma fyrir í riti fyrr en í bókinni 

Physiologus, en handritsbrot úr því riti eru til frá 13. öld.  

Af útgefnum ritum frá miðöldum er hér fyrst og fremst lögð áhersla á Physiologus og 

Konungs skuggsjá, sem báðar eru til í handritum frá 13. öld. Physiologus er ein af 

útbreiddustu dýrafræðibókum sem ritaðar voru á miðöldum og var þýdd á fjöldamörg 

tungumál. Konungs skuggsjá er reyndar ekki dýrafræðibók sem slík, heldur frekar handbók 

um hvernig beri að hegða sér sem kaupmaður eða hirðmaður. Umræðan um spendýr tengist 

fyrst og fremst verslunarleiðunum, þar sem faðirinn í bókinni segir syni sínum frá þeim 

undrum sem á vegi hans geta orðið, hvölum á Íslandshöfum og selum við 

Grænlandsstrendur. Það voru vissulega ritaðar fleiri dýrafræðibækur en Physiologus, til að 

mynda bókin Dyalogus creaturarum moralizatus, sem mætti þýða lauslega sem 

„siðbætandi samræður um skepnurnar“ og kom út í Svíþjóð árið 1483, en var upphaflega 

gefin út í Hollandi nokkrum árum áður (Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, 

1958). Sú bók er hins vegar á latínu og virðist ekki hafa borist til Íslands, eða að minnsta 

kosti ekki verið þýdd yfir á íslensku. 

Dýrafræðibækur miðalda gegndu töluvert öðru hlutverki en dýrafræðubækur í dag. Útliti 

dýranna er lýst lítillega, heldur ítarlegar þó í Dyalogus creaturarum moralizatus en í 

Physiologusi, þar sem lýsingarnar eru af frekar skornum skammti. Í báðum bókunum er 

hins vegar sagt frá dýrunum með það fyrir augum að koma ákveðnum skilaboðum á 

framfæri, annaðhvort með dæmisögum eða myndlíkingum þar sem dýrunum er líkt við 

Krist, djöfla, eða jafnvel venjulegt fólk. Nokkur dæmi um spendýraheiti sem koma fyrst 

fyrir á miðöldum má sjá í töflu 4. 
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Tafla 4. Dæmi um spendýraheiti sem fyrst koma fyrir í heimildum frá miðöldum 

Dýrategundir Bækur
6
 Ártal 

asni, úlfaldi Íslensk hómilíubók ca. 1200 
api, fíll, ljón Physiologus 13. öld 
búrhvalur, hnísa, hnýðingur, 

höfrungur, hvítingur, leiftur, 

náhvalur, rostungur, sléttbakur, 

svínhvalur 

Konungs skuggsjá 13. öld 

kamel Postola sögur 13. öld 
leðurblaka Bréf Alexandri magni  ca. 1360  
greifingi, hýena, moldvarpa Biblíuþýðingar úr Guðbrandsbiblíu, 1584 
safali Íslendingasögur ca. 12.-14. öld  

 

Mörg þeirra dýra sem fjallað er um í dýrafræðibókum frá miðöldum myndu seint teljast 

eiga erindi í nútíma dýrafræðibækur, en þetta eru alls kyns fantasíudýr, svo sem fönix og 

kentár, sem til að mynda eru nefnd í Physiologusi. Í dýrafræðibókum miðalda er fjallað um 

þessar skepnur á sama hátt og væru þau raunveruleg, þ.e.a.s. einkennum þeirra er lýst á 

svipaðan hátt og hjá raunverulegum dýrum. Fyrir Evrópubúum miðalda hafa þessi 

fantasíudýr eflaust allt eins getað verið raunveruleg eins og aðrar skepnur sem þeir heyrðu 

um eða lásu, sem ekki voru þekkt í heimalöndum þeirra. Það hefur verið erfitt fyrir fólk 

sem ekki hafði ferðast og hafði ekki aðgang að nákvæmum myndum eða teikningum að átta 

sig á því hvernig dýrin sem það las um liti út, hvort sem þau voru raunveruleg eða ekki. Í 

Physiologusi eru fílar til að mynda teiknaðir með klaufir og með lítil, kringlótt eyru og í 

bókinni Dyalogus creaturarum moralizatus líkist myndin sem teiknuð er af gíraffa (kafli 

98) einna helst hesti, hann er hafður með stuttan háls og fax líkt og hestur, en er svo einnig 

teiknaður með klaufir og svínstrýni. Reyndar olli þekkingarleysi á framandi dýrum og útliti 

þeirra stundum einnig vandkvæðum í þýðingum, og þýðendur hafa í sumum tilfellum reynt 

að setja inn heiti sem þeir þekktu í staðinn. Til að mynda eru villiasnar í Jobsbók (Job 24:5) 

í sumum eldri norrænum Biblíuþýðingum látnir heita elgir, en það voru skepnur sem 

þýðendurnir hafa kannast við (Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder III:117).  

2.2.1 Konungs skuggsjá 

Heiti hvala og sela hafa mörg hver breyst töluvert í aldanna rás. Í Konungs skuggsjá 

(1955) frá 13. öld eru taldar upp rúmlega tuttugu hvalategundir: andhvalur, barðhvalur, 

búrhvalur, fiskreki, geirhvalur, hafurkitti, hnísa, hnýðingur, hrafnhvalur, hrosshvalur, 

                                                 
6
 Dæmi úr Íslenskri hómilíubók og Íslendingasögum eru fengin úr Textasafni Orðabókar Háskólans, dæmi 

úr Biblíunni úr Ritmálsskrá Orðabókar Háskólans, önnur dæmi með því að fletta í gegnum bækurnar.  
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hvítingur, leiftur, náhvalur, norðhvalur, rauðkembingur, reyður, skeljungur, skjaldhvalur, 

sléttibaka, svínhvalur og vagnhvalur. Eins og sjá má eru nokkur þessara heita, svo sem 

hnísa og búrhvalur, nöfn sem notuð eru enn í dag. Einnig koma þar fyrir nokkur heiti þar 

sem erfitt er að átta sig á við hvaða hvalategundir er átt, til að mynda skjaldhvalur, 

geirhvalur og barðhvalur, þar sem lýsingarnar á þeim eru af skornum skammti. Bjarni 

Sæmundsson (1932) reyndi að endurvekja heitin skeljungur og stökkull, en í Konungs 

skuggsjá er óljóst um hvaða dýr er að ræða, þar sem lýsingin á þeim er fremur knöpp. 

Bjarni notar heitið stökkull fyrir tegundina Tursiops truncatus, sem er höfrungategund og er 

heitið í dag notað um þá tegund, en hvort höfundur Konungs skuggsjár hefur átt við hana er 

erfitt að geta sér til um. Í Íslenskri orðabók (1993) stendur hins vegar að stökkull sé 

þjóðsöguleg hvalategund. Jón Ólafsson úr Grunnavík (2007:55) og Jón Guðmundsson lærði 

(Halldór Hermannsson 1924:8) nota báðir þetta heiti, en um hvalategund sem þeir segja 

mjög árásargjarna. Heitið skeljungur notar Bjarni hins vegar um hnúfubak, Megaptera 

novaeangilae, en það heiti náði ekki að festa sig í sessi.  

Taldar eru upp sjö selategundir í Konungs skuggsjá (1955:55-56): nónselur, orknselur, 

flettuselur, granselur, opnuselur, skemmingur og rostungur, en það síðastnefnda er það eina 

sem ekki hefur glatast í málinu.  

2.2.2 Physiologus 

Physiologus er eins konar náttúrufræðirit sem upphaflega var gefið út á grísku í 

Alexandríu á fyrstu öldum eftir Krist og hefur líklegast verið ritað á annarri öld eftir Krist 

(Flores 1996:xi). Hér er þó ekki um að ræða náttúrufræðirit í þeim skilningi sem lagður er í 

það í dag, þar sem skepnum í náttúrunni er lýst með tilliti til útlits, umhverfis, næringar og 

æxlunar. Grunntónninn í Physiologusi er trúarfræðilegs eðlis, þar sem dýr, bæði 

raunveruleg og ímynduð, eru notuð til að útskýra eða kynna ýmis atriði kristinnar trúar. 

Fjallað er um ímynduðu dýrin á sama hátt og önnur dýr, líkt og þau væru einnig 

raunveruleg, ef til vill, eins og áður var getið, vegna þess að þau hafa þótt jafn framandi og 

sum raunverulegu dýranna og því allt eins þótt geta verið til. Titill ritsins er líklega til 

kominn vegna þess að sumir kaflarnir hefjast á eða innihalda orðin: „Physiologus segir…“ 

Orðið physiologus mætti þýða sem náttúrufræðingurinn, og það er hann sem færir fram þá 

visku sem fram kemur í textanum.  

Physiologus var snemma þýddur yfir á fjöldamörg tungumál og virðist hafa borist á 

miðöldum til þjóða sem töluðu germönsk mál (Tozzoli 1992:10). Til eru tvö íslensk 

handritsbrot af Physiologusi, og eru þau frá 13. öld, AM 673a 4to I og II. Handritsbrotin 
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byggjast líklegast á enskum útgáfum af ritinu, en elsta enska handritið sem þekkt er af 

textanum er frá því á síðari hluta 9. aldar (Dolzetti Corazza 2005: 227). Physiologus var 

þýddur á nokkur af germönsku málunum, og fyrir utan norræna tungu eða íslensku voru það 

einnig fornháþýska og fornenska. Þau handrit eru byggð á latneskri útgáfu af Physiologusi 

sem er skráð sem Versio B og er til í um 20 handritum (Dolcetti Corazza 2005: 227). Engin 

spendýr eru nefnd í fyrra handritsbrotinu, AM 673a 4to I. 

AM 673a 4to II 

Í þessu handritsbroti er fjallað um nítján dýr, auk þess sem eitt er nefnt í umræðu um annað 

dýr. Af þessum heitum eru níu spendýraheiti, sem hér verða talin á eftir. Nöfn dýranna eru á 

íslensku eða latínu, sum hvort tveggja. Þetta sést í listanum hér fyrir neðan á því að sé 

nafnið einungis á latínu er íslenska heitið í sviga á eftir, annars er skástrik á milli séu bæði 

heitin nefnd og orðin eru í þeirri röð sem þau koma fyrir í textanum. Orðið geit er reyndar 

skrifað gāt og er því skýring á orðinu í sviga á eftir, en gāt er fornenska heitið fyrir geit og 

bendir það sterklega til tengsla við ensk handrit (Dolcetti Corazza 2005: 229). 

 gāt (geit)/dorcas/capra 

 onager (skógarasni) 

 simia/api 

 pantera (hlébarði) 

 cervus/hjörtur 

 göltur 

 elefans/fíll 

 hreysiköttur 

 leo (ljón) 

 

Einhver þessara heita ættu að hafa verið þeirra tíma lesendum kunn fyrir, svo sem geit, 

hreysiköttur og göltur, en eins og sjá má eru hér aðeins notuð norræn heiti. Lesendur gætu 

jafnvel hafa þekkt heitið api, mögulega þá reyndar í öðru samhengi, þar sem orðið „api“ 

getur samkvæmt Íslenskri orðabók (1993) fyrir utan spendýraættbálkinn einnig merkt 

‘kjáni, auli‘, og er einnig skáldlegt heiti fyrir jötunn. Orðið api er þekkt úr fornum ritum, til 

að mynda úr Hávamálum, svo sem í setningunni „margur verður af aurum api“ (Hávamál 

1996:36), en hér er það líklega fremur merkingin ‘kjáni‘ eða ‚auli‘ sem á við. Þýðandi 

Physiologusar hefði reyndar einnig átt að þekkja til hjartardýra, sem algeng eru á 

Norðurlöndum, en nefnir hér aðeins latneska heitið. Fílar eru nefndir bæði á íslensku og 
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latínu, en orðið fíll er greinilega ráðandi, en í textanum segir: „Elefans heitir dýr á latínu en 

á óra tungu fíll.“ (AM 673a 4to II 6v:1-2, Tozzoli 1992) og bendir þetta til þess að orðið 

hafi verið þekkt fyrir ritun handritsins. Ekki virðist mikið um nýmyndanir á 

spendýraheitum, að minnsta kosti ekki út frá þeim dæmum sem tiltæk eru úr 

handritsbrotinu, og það eina af latnesku heitunum sem hefur haldist í íslensku er „leo“ sem 

þróaðist yfir í nútímaheitið ljón út frá latneska eignarfallinu, leonis. Ekki virðist vera mikið 

um tilraunir til þess að íslenska latnesk heiti, einungis eru gefnar upp íslenskar þýðingar á 

þremur dýraheitum, fyrir fíl, hjört og apa.  

Eins og áður sagði er áherslan í Physiologusi meira á að koma á framfæri boðskap 

kristinnar trúar en að lýsa útliti eða hátterni dýranna sem slíku. Dýrunum er líkt við Krist 

eða djöfulinn, en einnig við venjulegt fólk. Eina dýrið sem ekki fellur inn í þann ramma er 

fíllinn, en talað er um hversu öflugur hann sé í hernaði og reyndar vitnað til þess að hann 

hafi verið notaður í hernaði samkvæmt Makkabeabók, sem er eina Biblíutengda tilvitnunin í 

textanum um fílinn: 

Elefans heitir dýr á latínu, en á vora tungu fíll. Það er haft í orrustum á útlöndum. 

Það er svo sterkt og máttugt að það veldur x tigum manna og […] með hermönnum 

öllum og virki, því er gjört er úr trjám, sem kastali sé, er þeir þurfa að hafa, þá er 

þeir berjast í örrustum, svo sem skrifað er í Machabeorum bók (AM 673a 4to II, 

6v:1-8,Tozzoli 1992).  

Þau dýr sem virðist litið hvað neikvæðast á eru apar, geltir, hreysikettir, ljón og 

skógarasnar (onager), en þeim er líkt við djöfulinn eða menn sem taldir hafa verið til 

illmenna; til að mynda er geltinum líkt við rómversku keisarana Vespasianus og Titus, sem 

sigruðu Gyðinga í stríðum á 1. öld eftir Krist (AM 673a 4to II, 6r:1-6, Tozzoli 1992). Öpum 

er aftur á móti líkt við sjálfan djöfulinn: 

 Simia hefir líkneski djöfuls, því að svo sem api hefir höfuð en engi hala […] Svo 

 hefir og djöfull höfuð en eigi hala (AM 673a 4to II, 2r:1-4, Tozzoli 1992). 

Líklegt er að aparnir hafi fengið þessa umsögn vegna þess hversu þeir að forminu til 

líkjast að miklu leyti mannfólki, án þess þó að vera mennskir, og það sama hefur verið talið 

eiga við um djöfla eða púka, en í Maríu sögu (Unger 1871: 535)
7
 er talað um að djöfullinn 

hafi birst í líkingu apa.  

                                                 
7
 Dæmið tekið úr Ordbog over det norrøne prosasprog: A Dictionary of old Norse Prose, vol. 1, 1995.  
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Hlébarðar, hirtir og geitur fá aftur á móti mjög svo jákvæða umfjöllun og það sést 

glöggt til að mynda í umfjölluninni um hirtina: 

Er kykvendi það er heitir cervus. Davíð mælir: „Svo sem hjörtur girnist til brunna 

svo girnist önd mín til þín guð.“ En þá er hann drekkur og kennir höggorm vera í 

munni sér, spýtir hann honum út og treður hann undir fótum til bana. Svo sér 

drottinn vor Jesús Kristur djöful, óvin vorn, og með brunni guðlegrar spektar rekur 

hann á braut hann frá hjörtum órum (AM 673a 4to II, 5r:6-13, Tozzoli 1992). 

Nokkrar fuglategundir eru nefndar, sem og skriðdýrategundir, en einungis eru nefnd tvö 

fantasíudýr, honocentaurus (kentár) og aspedo, sem lýst er sem einhvers konar hval. Þar 

sem lýsingin er afar fjarstæðukennd er hæpið að um raunverulegt dýr sé að ræða: 

Er hvalur í sæ er heitir aspedo og er of bak sem skógur sé. En í miðju hafi skýtur 

það upp baki sínu sem skipverjar ætla ey vera og festa skip sitt þar og kynda eld 

síðan. En aspedo kennir hita og drekkir sér í sjó og öllum skipverjum (AM 673a 4to 

II, 3r:3-7, Tozzoli 1992). 

Svipaða lýsingu á hval er reyndar að finna í bók Jóns Ólafssonar frá Grunnavík sem 

hann skrifaði um miðja 18. öld, Ichthyographia Islandica. Þar lýsir hann í kafla sem kallast 

„Um þá hvali sem heldur eru illhvelakyns eða skrímsla og óvíst hvert til eru“ (2007:58), 

hvalategund sem hann kallar lyngbak og líkist bak hans eyju.  
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2.2.3 Biblían 

Biblían er höfuðrit kristinnar trúar og skiptist, eins og kunnugt er, í Gamla testamentið, 

sem ritað var á hebresku á öldunum fyrir Krists burð, og Nýja testamentið, sem ritað var á 

grísku á fyrstu öld eftir Krists burð. Fyrstu latnesku þýðingarnar hafa líklega verið gerðar á 

fjórðu öld e. Kr. Farið var að þýða Biblíuna, eða hluta af henni, þó nokkuð snemma yfir á 

norræna tungu, þó svo að latneska útgáfan hafi verið sú sem mest var notuð hér á landi fram 

að siðaskiptunum. Elstu þekktu norrænu þýðingarnar á hlutum Biblíunnar eru frá því á 11. 

öld (Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder I:520). Oddur Gottskálksson þýddi 

síðan Nýja testamentið í heild sinni yfir á íslensku og kom það út árið 1540, en Biblían öll 

fyrir tilstuðlan Guðbrands biskups Þorlákssonar árið 1584 (Íslensk bókmenntasaga II. 

1993:392, 400), en svo aftur, og með einhverjum breytingum árið 1644 á vegum Þorláks 

biskups Skúlasonar. Biblían hefur verið þýdd nokkrum sinnum á nýjan leik, í heild sinni 

síðast árið 2007, þegar Biblía 21. aldar kom út og er það 6. þýðingin og 11. útgáfan. Í 

Biblíuútgáfunni frá 1981 voru hlutar Nýja testamentisins þýddir upp á nýtt, en Gamla 

testamentið ekki, heldur var áfram notuð þýðing frá árunum 1908-1914.
8
 

Fjöldamörg dýr eru nefnd í Biblíunni, en of langt yrði að telja þau öll upp. Mörg þeirra 

koma þó fyrir í þriðju Mósebók, í þeim kafla þar sem Móses fær fyrirmæli frá Guði um hvaða 

dýr séu hrein eða óhrein. Í 3. Mós. 11:4-7 eru talin upp fjögur dýr; þrjú þeirra, úlfaldi, héri og 

svín, sem eins og sjá má í töflu 4 eru óbreytt í Biblíuþýðingum í Guðbrandsbiblíu, Biblíunni 

frá 1981 og Biblíu 21. aldar. Þýðingin á heiti fjórða dýrsins virðist hafa verið eitthvað á reiki, 

það er þýtt sem „klettagreifingi“ í Biblíu 21. aldar, sem „stökkhéri“ í Biblíuþýðingu frá 1981 

og sem „kanína“ í Biblíu Þorláks Skúlasonar frá 1644. Eins og bent var á hér fyrir ofan áttu 

þýðendur fyrri alda oft erfitt með að ímynda sér hvernig framandi dýr litu út og var því 

stundum gripið til þess ráðs að nota heiti dýra sem þeir þekktu í þýðingunni, eins og þegar 

villiasnar í Jobsbók (Job 24:5) voru þýddir sem elgir (Kulturhistorisk leksikon for nordisk 

middelalder III:117), og kann það að vera skýringin á að minnsta kosti hvers vegna 

klettagreifingjar hafi áður verið taldir hérar eða kanínur. Einhver dýranna sem nefnd eru hafa 

þó verið þekkt á Norðurlöndunum fyrir, eins og svín og héri, sem einnig er nefndur. Úlfaldar 

hafa vissulega eflaust verið flestum Íslendingum framandi, en eru þó þekktir í rituðu máli að 

minnsta kosti frá því um árið 1200. Þeirra er getið í Íslenskri hómilíubók (1993:15), sem var 

eins konar handbók um stólræður fyrir presta.  

                                                 
8
 Upplýsingar um Biblíuþýðingar eru af vef Biblíu 21. aldar: 

http://www.biblian.is/default.aspx?action=generaltopics&id=53  

http://www.biblian.is/default.aspx?action=generaltopics&id=53
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Eins og sést í töflu 5 er sums staðar töluverður munur á þýðingum á dýraheitum í 

textanum í 3. Mós. 11:29-30. Elsti textinn virðist vera þýddur beint upp úr latínu eins og sést 

á dæminu hér fyrir neðan. Til samanburðar er texti Gamla testamentisins í Biblíu 21. aldar 

þýddur úr hebresku (Guðrún Kvaran, 2007)
9
 og virðist þetta benda til einhvers misræmis í 

hebresku og latnesku textunum. Ef latnesku heitin eru skoðuð sést að í nokkur þeirra hafa 

haldist í öllum þýðingum og eru þetta sömu heiti og eru notuð sem ættkvíslarheiti þessara 

skepna í dag, en þetta eru camelus (úlfaldi), lepus (héri), sus (svín) og mus (mús). Latneska 

heitið talpa hefur verið réttilega þýtt sem moldvarpa í Guðbrandsbiblíu, en erfiðara er að 

skýra hvers vegna það hefur verið þýtt á þessa leið yfir á latínu, þar sem þýðingin úr 

hebreskunni verður kamelljón. Það heiti sem í dag er þýtt sem moldvarpa, var í latnesku 

þýðingunni mustela, sem í Guðbrandsbiblíu var réttilega þýtt sem hreysiköttur. Hvað 

mismunandi þýðingar á latneska heitinu chaerogryllus varðar, geta þær stafað af 

þekkingarskorti þýðenda á framandi dýrategundum, eða misræmi í eldri þýðingum.  

Tafla 5. Samanburður á nokkrum dýraheitum úr 3. Mós 11:4-7 og 3. Mós 11:29-30 í 

nokkrum mismunandi Biblíuþýðingum. Stafsetning er færð til nútímahorfs og latnesk heiti 

tekin úr Biblia Sacra, 1965. 

Staðsetnin

g 

Latína Guðbrandsbiblía Biblían 

(1981) 

Biblía 21. 

aldar 3. Mós 

11:4 

camelus úlfaldi úlfaldi úlfaldi 

3. Mós 

11:5 

chaerogryll

us 

kunis stökkhéri klettagreifingi 

3. Mós 

11:6 

lepus héri héri héri  

3. Mós 

11:7 

sus  svín svín svín 

3. Mós 

11:29 

mustela hreysiköttur hreysivísla moldvarpa 

3. Mós 

11:29 

mus mús mús mús 

3. Mós 

11:30 

talpa moldvarpa kamelljón kamelljón 

 

2.3 Landafundir 

Tímabil landkönnuða og landafunda hófst á 15. öld, þegar Evrópuþjóðir hófu leit að nýjum 

verslunarleiðum til að komast framhjá yfirráðasvæðum Tyrkja, sem réðu á þessum tíma yfir 

þeim landsvæðum sem helstu verslunarleiðir til Indlands lágu um. Kristófer Kólumbus sigldi 

svo á vegum Spánverja yfir Atlantshafið í leit að beinni sjóleið til Indlands í vesturátt árið 

1492 og fann þá Vestur-Indíur. Í kjölfar hans fylgdi fjöldi ævintýramanna, landkönnuða og 

                                                 
9
 http://www.biblian.is/default.aspx?action=generaltopics&id=11  

http://www.biblian.is/default.aspx?action=generaltopics&id=11


38 

 

landnema sem dreifðu sér á næstu öldum yfir Suður- og Norður-Ameríku. Ástralía „fannst“ á 

miðri 18. öld og á 19. öld var farið að kanna innviði Afríku, en í þessum leiðöngrum hafa 

ferðamennirnir eflaust rekist á fjölda áður óþekktra spendýra sem nú þurfti að finna nöfn á.  

2.3.1 Suður- og Norður-Ameríka 

Ferð Kristófers Kólumbusar sem heitið var til Indlands árið 1492 markaði þáttaskil í því 

hvernig menn litu á heiminn. Eins og flestum er líklega kunnugt komst hann vissulega ekki til 

Indlands sjóleiðina í vesturátt, heldur rakst hann á heimsálfu sem var flestum Evrópubúum 

líkast til algerlega ókunn, hann „fann“ Ameríku eða nánar tiltekið Vestur-Indíur og Mið-

Ameríku. Við landafundinn komu fram á sjónarsviðið fjölmörg dýr sem áður voru óþekkt í 

Evrópu, þó að reyndar hafi umfjöllun um flest þessara dýra ekki borist til Íslands fyrr en á 18. 

og 19. öld. Meðal þeirra dýra sem nú urðu kunn voru til að mynda beltisdýr, letidýr og 

lamadýr í Suður-Ameríku og posur og þvottabirnir í Norður-Ameríku. Heiti suðuramerísku 

dýranna bárust með Spánverjum eða Portúgölum til Evrópu og dreifðust þaðan um álfuna. 

Þetta gátu verið bæði heiti komin úr frumbyggjamálum og spænsk eða portúgölsk orð. 

Skemmtilegt dæmi um ferðasögu orðs er heitið letidýr. Letidýrið er að finna í Suður-Ameríku 

og kallast þessu nafni þar sem það er alveg sérstaklega hægfara. Spánverjar kölluðu dýrið 

perezoso, sem dregið er af spænska lýsingarorðinu perezoso, sem merkir ‘latur, silalegur‘ og 

var það heiti svo þýtt á 17. öld yfir á þýsku sem Faultier (Seebold 2002), eða „letidýr“. Danir 

þýddu heitið úr þýsku sem dovendyr (Katlev, 2000), sem var síðan þýtt yfir á íslensku um 

miðja 19. öld sem letidýr. Orðið púma er aftur á móti heiti sem upphaflega var tekið úr 

suðurameríska frumbyggjamálinu quetchua (Katlev 2000, Onions 1996, Taylor 1997) og 

barst með Spánverjum til Evrópu og þaðan vítt og breitt um álfuna án þess að breytast mikið. 

Það kemur líklegast fyrst fyrir á íslensku árið 1932 (Bjarni Sæmundsson, bls. 129). Heiti 

norðuramerískra dýra hafa aftur á móti borist í gegnum enskumælandi lönd. Orðið posa 

(Undraveröld dýranna 1988, 12:49) er dæmi um orð sem líklega er tekið beint úr ensku og 

lagað að íslensku. Enska heitið er opposum og er tekið beint úr máli Algoquin-indíana í 

Norður-Ameríku, þar sem það merkir ‘hvítt dýr‘ (Cutler, 2002:112). Íslenska heitið posa er 

svo lagað eftir því, bæði með tilliti til þess hversu líkt orðin hljóma, en einnig hljómar posa 

líkt og posi, og vísar þannig til þess að þetta sé poka-dýr.  

2.3.2 Afríka 

Evrópubúar hafa þekkt og verið í samskiptum við Afríku í þúsundir ára. Alexander mikli 

lagði undir sig Egyptaland á 4. öld fyrir Krist og Rómverjar lögðu undir sig stóra hluta 
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Norður-Afríku á öldunum í kringum burð Krists. Það var hins vegar ekki fyrr en á 19. öld að 

landkönnuðir frá Vesturlöndum tóku að fikra sig upp frá ströndinni í könnunarleiðöngrum.  

Þó svo að fjöldamörg afrísk spendýr hafi verið þekkt fyrir 19. öld voru töluvert mörg ný 

sem komu fram á sjónarsviðið. Af þeim dýrum sem þekkt hafa verið öldum saman má til að 

mynda nefna ljón og fíla. Bæði dýrin eru nefnd í íslenska handritinu af Physiologusi frá 13. 

öld, en hafa verið þekkt í Evrópu töluvert lengur, ljón voru til að mynda notuð í sýningar í 

rómverskum hringleikahúsum til forna og herforinginn Hannibal flutti fíla í hernaðarskyni 

yfir til Evrópu frá Norður-Afríku á 3. öld fyrir Krist. Górillur, sem nú eru vel kunnar, urðu 

hins vegar ekki þekktar Vesturlandabúum fyrr en um miðja 19. öldina, en það var bandaríski 

náttúrufræðingurinn Thomas S. Savage (1804-1880) sem lýsti þeim fyrst árið 1847 (Savage 

1847:417). 

2.3.3 Ástralía 

Um miðja 16. öld, í kjölfar þess að Evrópubúar fóru að kanna norðurhluta Kyrrahafsins, 

hölluðust ýmsir að þeirri skoðun að einhvers staðar í suðurhöfum hlyti að vera ein óþekkt 

heimsálfa í viðbót. Þessi óþekkta heimsálfa fékk heitið Terra Australis Incognita, sem merkir 

‘óþekkta landið í suðri‘ (Aughton 2007:84). Fyrstu Evrópubúarnir sem vitað er til að hafi 

komið til Ástralíu voru Hollendingurinn Willem Jansz og áhöfn hans, sem sigldu að 

austurströnd Ástralíu árið 1606. Aðrir leiðangrar fylgdu í kjölfarið, en það var hins vegar 

James Cook sem fyrstur skrásetti nákvæmar upplýsingar um landafræði og íbúa Ástralíu, 

Nýja-Sjálands, Nýju-Gíneu og Tahítí á árunum 1768-1771 og teiknaði mjög nákvæm 

landakort af þessum löndum eða stórum svæðum af þeim (Nielsen, Hvidtfeldt og Greve, 

1982:107). Hann færði einnig skrá yfir framandi spendýr, og skrifaði til að mynda um 

kengúrur, en það heiti er tekið úr áströlsku frumbyggjamáli (Onions, 1996, Dixon, Moore, 

Ramson og Thomas 2006) og hefur borist í gegnum ensku og þaðan í dönsku og loks yfir í 

íslensku. Í Ástralíu eru fjöldamörg dýr sem ekki eiga sinn líka annars staðar í heiminum. Þar 

á meðal má nefna breiðnef, sem er sérstætt dýr að mörgu leyti. Hann er með nef sem líkist 

andargoggi, fætur sem líkjast otrafótum og skott sem líkist bjóraskotti. Að auki gýtur 

kvendýrið eggjum og er ekki með spena sem slíka, aðeins mjólkurraufar, og karldýrið getur 

gefið frá sér eiturgusur. Meðal annarra dýra í þessari heimsálfu má til að mynda nefna vamba, 

pokabirni og pokagreifingja.   
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2.4 Síðari tíma spendýraheiti 

Vísindabyltingin átti upphaf sitt á meginlandi Evrópu, en upphaf nútímavísinda markast 

ekki af einum ákveðnum atburði, heldur urðu margar uppgötvanir til þess að breyta sýn 

manna á heiminn. Vísindamenn tóku að byggja vinnu sína á tilraunum, gagnaöflun og 

afleiðslu, og miklar framfarir urðu á hinum ýmsu sviðum vísindanna, þar á meðal innan 

dýrafræðinnar. Þar ber einna hæst enska náttúrufræðinginn Charles Darwin (1809-1882), sem 

setti fram þróunarkenninguna, og sænska náttúrufræðinginn Carl von Linné (1707-1778), sem 

þróaði samræmt nafngifta- og flokkunarkerfi fyrir fyrirbæri í náttúrunni, bæði plöntur og dýr, 

þó svo að hann legði sjálfur fyrst og fremst áherslu á plöntufræði. 

Straumur spendýraheita inn í íslensku var nokkuð hægur fram á 18. öld, en fram að því má 

í raun segja að það hafi verið tilfallandi hvaða heiti komu inn í málið, eftir því hvort þeirra 

var getið eða ekki í þeim textum sem voru þýddir eða hvort einstakra dýra var getið í 

frumsömdum textum. Þetta breyttist þó þegar vísindabyltingin barst til Íslands á síðari hluta 

18. aldar og náttúrufræðirannsóknir tóku að eflast hér á landi. Fjöldi fræðrita var gefinn út 

með niðurstöðum þessara rannsókna, þar sem reynt var að sýna fram á að fyrirbæri í 

náttúrunni mætti skýra með vísindalegum hætti, en ekki með yfirnáttúrlegum skýringum. 

2.4.1 Sautjánda og átjánda öld 

Eins og sést í töflum 6 og 7, þar sem sýnd eru nokkur spendýraheiti sem komu fram í 

íslensku á 17. og 18. öld, tengjast 17. aldar heitin aðallega sjávarspendýrum í kringum Ísland. 

Af þeim heitum landspendýra sem hér koma fram kemur þó ekkert þeirra fram í dýrafræðiriti, 

heldur í orðabók og í reisubókum.  

Tafla 6. Spendýraheiti í heimildum frá 17. öld. 

kameldýr
10

, marköttur 1627 Ólafur Egilsson
11

 

andanefja, blöðruselur, hnúfubakur, mjaldur, 

sandlægja, stökkull, útselur, vöðuselur 

1637 Jón Guðmundsson lærði
12

 

rotta 1650-

1654 

Guðm. Andrésson (1999) 

 

 

                                                 
10

 Kamelus í Postola sögu (1874:871), frá seinni hluta 13. aldar. 
11

 Reisubók séra Ólafs Egilssonar (Tyrkjaránið, 1906). 
12

 Jón Guðmundsson lærði (Halldór Hermannsson 1924). 
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Tafla 7. Spendýraheiti í heimildum frá 18. öld. 

tígrisdýr 1706 Eitt Gyllene Reikelsis…
13

 

nashyrningur 1738 Nucleus latinitatis (1994) 

landselur 1772 Eggerts Ólafsson  

drómedari, sebra, sæljón, tígur, vatnahestur, 

nykur, Nílhestur 

1789 Rit Lærdómslistafélagsins  

 

Á 18. öld fara svo að berast fleiri heiti framandi dýra, svo sem tígrisdýra og nashyrninga, en 

það er ekki fyrr en í lok aldarinnar, þegar rit Lærdómslistafélagsins hóf göngu sína, að 

þessum heitum fer að fjölga eitthvað að ráði.  

 

2.4.2 Nítjánda öld 

Á síðari hluta 19. aldar fóru að koma út íslenskar dýrafræðibækur, oft myndskreyttar, þar 

sem gefið var kerfisbundið yfirlit yfir dýrategundir, þeim skipt í flokka eftir ættum og rætt um 

útlit dýranna, búsvæði og lífshætti. Fyrsta dýrafræðibókin í nútímaskilningi sem gefin var út 

hér á Íslandi er bók Benedikts Gröndal sem kom út árið 1878. Bókinni er skipt upp í nokkra 

hluta og fjallað er meðal annars um spendýr, fugla, skriðdýr og froskdýr. Það sem skilur 

þessa bók frá eldri bókum er að mun nákvæmar er farið í líffræðilegar lýsingar heldur en 

áður, helstu einkenni líkamsbyggingar spendýra eru rakin, einkenni spendýraflokka og helstu 

tegundir innan hvers flokks.  

Líkt og sjá má í töflu 8 jókst fjöldi spendýraheita í íslensku töluvert á 19. öld miðað við 

það sem verið hafði á öldinni á undan. Þetta voru ýmist heiti sem komu fyrir í 

dýrafræðibókum, landafræðibókum eða tímaritum af ýmsu tagi. Heitin eru fyrst og fremst 

heiti dýra frá framandi slóðum, með örfáum undantekningum þó, ísbjörn kom líklega fyrst 

fyrir 1821 og hringanóri og kampselur virðast hafa komið fyrst fyrir árið 1845.  

 

 

 

 

                                                 
13

 Eitt Gyllene Reikelsis Altare[…] Vr Eingelsku Tungumaale fordanskad af Conrado Sassio. Enn nu 

Islendskad (12v). 
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Tafla 8. Dæmi um spendýraheiti í heimildum frá 19. öld.  

vísundur 1814 Björn Halldórsson (1992)  

antilópi, coula (pokabjörn/kóala), ísbjörn,  

kengúra (kengúrú), lamadýr 

1821 Gunnl. Oddsson, Grímur 

Jónsson, Þórður Sveinbj.son  

nefdýr 1824 Klausturpósturinn  

bavían(i), gullmoldvarpa, jarðsvín,     

maur(a)æta, þvottabjörn 

1845 Jón Bjarnason  

hringanóri, kampselur 1845 Jónas Hallgrímsson  

gíraffi, jagúar 1862 Íslendingur 

letidýr 1865  Norðanfari 

broddgöltur, hamstur, sjakali 1874 Þórarinn Böðvarsson  

górilla 1877 Skuld  

beltisdýr
14

, breiðnefur, gasella, gemsa,   

mjónefur 

1878 Benedikt Gröndal  

órangútan
15

, simpansi 1884 Páll Jónsson  

 

2.4.3 Tuttugasta öld 

Næsta stóra spendýrabók á íslensku var ekki gefin út fyrr en árið 1932, Spendýrin eftir 

Bjarna Sæmundsson. Umfjöllun hans er töluvert ítarlegri en umfjöllun Benedikts Gröndal, 

bókin skiptist í tvo hluta, fyrri hlutinn er allsherjarlýsing á spendýrum, þar sem 

líkamsbyggingu þeirra er lýst, farið er yfir sögulega þróun, helstu ættir og ættkvíslir og 

þekktustu tegundirnar innan þeirra. Í seinni hlutanum einbeitir Bjarni sér að íslenskum 

spendýrum og fer mjög ítarlega yfir útlit þeirra, heimkynni, lífshætti, óvini og loks nytsemi 

og skaðsemi. Einnig telur hann upp þekkt samheiti og erlend heiti úr nágrannamálum, þar á 

meðal grænlensku. Í bókinni eru þó nokkuð margar svarthvítar, teiknaðar myndir og virðist 

þetta vera fyrsta myndskreytta spendýrabókin sem gefin var út hér á Íslandi.  

Eins og sjá má í töflu 9 barst einnig töluverður fjöldi spendýraheita inn í íslensku á 20. öld. 

Þó að ekki séu mörg heiti talin upp hér er fjöldi þeirra samt umtalsverður, en meira er um að 

tegundir séu aðgreindar með einhvers konar lýsingu á einkennum eða heimkynnum til 

viðbótar við eldri tegundaheiti sem geta hafa lifað í málinu lengi. Sem dæmi um þetta má 

                                                 
14

 Beltadýr hjá Jóni Bjarnasyni (1845).  
15

 Orang-outang í tímaritinu Skuld (1877:169). 
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nefna moldvörpuheitin Evrópumoldvarpa (Talpa europaea), Rómarmoldvarpa (Talpa 

romana),  blindmoldvarpa (Talpa caeca), Kínamoldvarpa (Talpa micrura) og eyjamoldvarpa 

(Talpa insularis) (Spendýrin 1988, 12:108). Aðgreinandi heiti sem þessi byggja mörg hver á 

latneska fræðiheitinu, líkt og í framangreindum dæmum, en geta einnig byggt á erlendum 

heitum, líkt og de Brazza-marköttur (Cercopithecus neglectus) (Jackson 2007:23), sem á 

ensku kallast DeBrazza‘s monkey. 

 

Tafla 9. Dæmi um spendýraheiti sem bárust inn í málið á 20. öld. 

20. öld 

flóðhestur
16

 1914 Morgunblaðið 

buffall, hreisturdýr, minkur, naggrís,  

pokabjörn, púma 

1932 Bjarni Sæmundsson  

lemúr 1945 Undur veraldar 

blettatígur, hnubbur, posa, snjáldra, vallafía,  

vambi 

1983- 

1988 

Undraveröld dýranna  

 

Eftir síðari heimsstyrjöld hafa verið gefnar út nokkrar bækur sem einvörðungu fjalla um 

íslensk spendýr, en lítið virðist hafa verið um almennar fræðilegar dýrafræðibækur á íslensku 

fram til þess að ritröðin Undraveröld dýranna var þýdd á 9. áratugnum. Ritröðin er ríkulega 

myndskreytt, með teiknuðum myndum í lit og umfjöllun um spendýrin og lífshætti þeirra 

mjög ítarleg. Í upphafi umfjöllunar um hverja ætt spendýra er almenn lýsing á henni og hvaða 

ættkvíslir eru innan hennar, síðan fylgja kaflar um ættkvíslirnar og loks kaflar um einstök dýr 

innan þeirra. Upplýsingar eru gefnar um heimkynni dýranna, helstu einkenni, hátterni, fæðu 

og ungviði, en einnig hafa upplýsingar verið staðfærðar og sagt frá tengslum spendýra við 

Ísland þar sem við á, til að mynda er nokkuð góð greinargerð um heimsóknir ísbjarna til 

Íslands í 14. bindi (1987:100). Gríðarlega mikil þýðingarvinna hefur farið í verkið, þar sem 

fjöldamörgum tegundum dýra er lýst. Til að mynda má nefna að í ritröðinni er sjö tegundum 

af gullmoldvörpum lýst: Höfða-gullmoldvörpu (Chrysochloris asiatica), Sambíu-

gullmoldvörpu (Chrysochloris stuhlmanni), sand-gullmoldvörpu (Eremitalpa granti), skóga-

gullmoldvörpu (Amblysomus), loðnu gullmoldvörpu (Chrysopalax villosus), risa-

gullmoldvörpu (Chrysopalax trevelyani) og auðna-gullmoldvörpu (Cryptochloris) 

                                                 
16

 Eldri heiti úr riti Lærdómslistafélagsins (1789 X:113): nykur, Nílhestur eða vatnahestur 
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(Undraveröld dýranna 1988, 12:84). Sjálft heitið gullmoldvarpa kemur fyrir þegar árið 1845 

í Náttúrufræðiriti Jóns Bjarnasonar, en þau aðgreinandi tegundaheiti sem koma fyrir hér fyrir 

ofan virðast fyrst koma fyrir í Undraveröld dýranna og eru því að öllum líkindum sköpun 

þýðenda ritraðarinnar, þeirra Sturlu Eiríkssonar, Óskars Ingimarssonar og Þorsteins 

Thorarensen.  

 

2.5 Spendýraheiti í nágrannamálunum 

Áhugavert er að bera saman íslensk spendýraheiti og þau sem notuð eru á Norðurlöndum 

og í þýsku- og enskumælandi löndum. Þegar hefur verið fjallað um samgermönsk og norræn 

spendýraheiti, þannig að ekki verður farið nánar í þau aftur, en ef litið er á þau heiti sem 

komu inn í íslensku á miðöldum og síðar, sést að í mörgum tilfellum er ekki mikill munur á 

milli íslensku, Norðurlandamálanna, ensku og þýsku. Eins og í heitum búsmalans hér að ofan 

eru það einna helst íslenska og enska sem skera sig úr, íslenska með orðunum fíll og úlfaldi, 

og enska með orðunum monkey (api), donkey (asni) og badger (greifingi), en þýska með 

orðunum Dachs (greifingi) og Trampeltier (úlfaldi), en þar er Kamel reyndar samheiti. Þetta 

er ekki tæmandi listi, en gefur nokkra hugmynd um þróunina.  

Tafla 10. Nokkur spendýraheiti sem komu inn í málið á miðöldum og fram að 18. öld. 

Íslenska Danska Norska Sænska Enska Þýska 

api abe ape apa monkey/ 

ape 

Affe 

asni æsel esel åsna donkey Esel 

fíll elefant elefant elefant elephant Elefant 

greifingi  grævling grevling grävling badger Dachs 

ljón  løve løve lejon lion Löwe 

moldvarpa muldvarp muldvarp mullvad mole Maulwurf 

úlfaldi kamel kamel kamel camel Trampeltier /  

Kamel 

  

Ef heiti sem bárust inn í íslensku á 18. og 19. öld eru skoðuð í töflu 11 má sjá að aftur er 

það enska sem sker sig úr, annars eru heiti málana mjög svipuð, annaðhvort að forminu til 

eða hvað varðar gegnsæi nafnsins, það er að segja hversu lýsandi það er. Sem dæmi um heiti 

með svipað form heita á milli tungumála má nefna orðið kanína, þar sem er mjög lítill munur 
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á milli allra málanna nema hvað varðar stafsetninguna, en þar sker enska sig úr og dýrið heitir 

þar rabbit. Beltisdýr er aftur á móti dæmi um heiti sem er fremur gegnsætt, norrænu 

myndirnar eru mjög svipaðar og sú þýska hefur sömu merkingu. Enska sker sig reyndar enn 

og aftur úr, dýrið heitir á ensku armadillo, sem mun merkja ‘brynvarinn‘ á spænsku. Eitthvað 

er um að latneskt heiti dýranna sé notað sem enskt heiti, til að mynda platypus (breiðnefur) 

og rhinoceros (nashyrningur), en það síðarnefnda er reyndar einnig notað sem samheiti á 

þýsku.  

Tafla 11. Nokkur spendýraheiti frá 18. og 19. öld. 

Íslenska Danska Norska Sænska Enska Þýska 

beltisdýr bæltedyr beltedyr bältdjur armadillo Gürteltier 

breiðnefur næbdyr nebbdyr näbbdjur platypus Schnabeltier 

broddgöltur pindsvin piggsvin igelkott hedgehog Kleinohrigel 

gaupa los gaupe lodjur lynx Luchs 

gíraffi giraf giraff/Sjiraff giraff giraffe Giraffe 

gullmoldvarpa guldmuldvarpe gullmoldvarpe guldmullvad golden mole Goldmulle 

jarðsvín jordsvin jordsvin jordsvin aardvark Erdferkel 

kanína kanin kanin kanin rabbit Kaninchen 

kengúra kænguru kenguru känguru kangaroo Känguru 

leðurblaka flagermus flaggermus fladdermus bat Fledermaus 

letidýr dovendyr dovendyr sengångare sloth Faultier 

mauraæta myrsluger maursluker myrslok anteater Ameisenbären 

mjónefur/ ígull myrepindsvin maurpiggsvin myrpiggsvin echidna Ameisienigel 

nashyrningur næsehorn neshorn noshörning rhinoceros Nashorn/ 

Rhinozeros 

sebra zebra zebra sebra/zebra zebra Zebra 

tígrisdýr tiger tiger tiger tiger Tiger 

vísundur  bison bison bisonoxe bison/buffalo Wiesent / Bison 

þvottabjörn vaskebjørn vaskebjørn tvättbjörn racoon Waschbär 

Sé litið á heitin sem bárust inn í íslensku á 20. öldinni, samanber töflu 12, má sjá að aftur 

er það helst enska sem sker sig úr. Hér sést hins vegar að algengara var orðið að nota 

séríslensk heiti, svo sem pokabjörn og naggrís. Á 20. öldinni fór að koma fram meira af 

aðgreinandi tegundaheitum, svo sem kengúruheitin risakengúra (Macropus rufus) og 

grákengúra (Macropus giganteus), sem eiga við um tvær mismunandi kengúrutegundir.  
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 Tafla 12. Dæmi um spendýraheiti frá 20. öldinni. 

Íslenska Danska Norska Sænska Enska Þýska 

blettatígur gepard gepard gepard cheetah Gepard 

flóðhestur
17

 flodhest flodhest flodhäst hippopotamus Flusspferd 

hlébarði leopard leopard leopard leopard Leopard 

hnubbur klippegrævling klippegrevling hyrax hyrax Schliefer 

hreisturdýr skældyr skjelldyr myrkott pangolin Schuppentier 

lemúr maki lemur lemur lemur Lemur 

minkur mink mink mink mink Nerz / Mink 

naggrís marsvin marsvin marsvin guinea pig Meerschweinchen 

pokabjörn/ 

kóala
18

 

koala koala koala koala Koala/  

Beutelbär 

posa pungrotte pungrotte pungråtta opossum Beutelratte/ 

Opossum 

púma puma puma puma puma Puma 

snjáldra spidsmus spissmus näbbmus shrew  Spitzmaus 

vallafía wallaby v/wallaby wallaby wallaby Wallaby 

vambi wombat wombat vombat wombat Vombat 

 

Ef á heildina er litið sést að þau norrænu heiti sem notuð eru, eru í flestum tilfellum skyld, til 

að mynda kanína – kanin, eða að notaðar hafa verið þýðingar milli málanna, svo sem orðið 

þvottabjörn – vaskebjørn – tvättbjörn. Þýsku orðin eru líka mjög skyld þeim, kanína er þar 

Kaninchen og þvottabjörn Waschbär, það er ekki nema í einstaka tilfellum að heitin eru mjög 

afbrigðileg frá þeim norrænu. Í þessum tilfellum er þá oft um að ræða tvö mismunandi heiti 

sem bæði eru notuð, eins og í orðinu minkur, sem á þýsku heitir Mink, líkt og á 

Norðurlandamálunum og ensku, en einnig er notað heitið Nerz, sem er sér þýskt. Enska víkur 

aftur á móti mjög oft frá hinum málunum, en þar eru notuð orð úr ýmsum áttum í staðinn, oft 

úr latínu, svo sem hippopotamus (flóðhestur), eða úr öðrum málum, aardvark (jarðsvín) er til 

                                                 
17

 Eldri heiti úr riti Lærdómslistafélagsins (1789 X:113): vatnahestur, Nílhestur eða nykur. 
18

 Samheitið koala kemur fyrst fyrir í myndinni coula í lok 18. aldar (Gunnlaugur Oddsson, Grímur Jónsson 

og Þórður Sveinbjarnarson IV:427).  
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að mynda tekið úr hollensku og armadillo (beltisdýr) úr spænsku. Íslensku heitin, sérstaklega 

þau sem fram komu á í lok 19. og byrjun 20. aldar, víkja einnig oft frá þeim norrænu og 

þýsku, með því að búin eru til íslensk heiti sem eiga sér ekki samsvörun annars staðar, en 

breiðnefur og naggrís eru til að mynda séríslensk heiti.  
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3 UMFJÖLLUN UM EINSTÖK SPENDÝRAHEITI  

Hér fyrir neðan verður fjallað nánar um nokkur algeng spendýraheiti, sem dæmi má nefna 

ljón, letidýr, fíll og gíraffi. Litið verður á uppruna orðanna, sögu þeirra og eldri heiti, en ekki 

verður fjallað sérstaklega um aðgreinandi tegundaheiti innan hverrar ættkvíslar, þar sem 

verkefnið yrði þá alltof umfangsmikið. Aðgreinandi tegundaheiti eru yfirleitt frekar lýsandi, 

til dæmis með tilliti til útlits eða heimkynna, samanber þrítæða letidýr og fjórtæða letidýr eða 

Afríku-fíll og Asíu-fíll. Í nokkrum tilfellum er þó fjallað um einstakar tegundir dýra, til að 

mynda apategundir svo sem górillur og simpansa, og einnig er sérstaklega rætt um 

hvalategundir, þar sem hvalaheiti eiga sér langa sögu á íslensku og eru afar fjölbreytt. Þau 

heiti sem standa sem fyrirsögn í hverri grein eru þau sem notuð eru í dag, en eldri heiti eru oft 

talin upp í umfjölluninni. Ef tvö heiti eru í notkun eru bæði í fyrirsögninni, síðan kemur 

fræðiheitið í sviga á eftir. Þar sem mörg spendýraheiti byggja á ýmsum einkennum dýranna, 

svo sem útliti eða lífsháttum, verður hér á eftir að einhverju leyti fjallað um þessa þætti, þar 

sem við á. 

Í flestum tilvikum hefur verið stuðst við ritmálsskrá Orðabókar Háskólans til að finna 

hvenær orð komu fyrst fyrir. Þetta á þó ekki við um þau heiti sem tekin eru úr Konungs 

skuggsjá (1955), Physiologusi (AM 673a 4to II, Tozzoli 1992), Bréfi Alexandri magni 

(Skårup, 1991), eldri íslenskum orðabókum, Mariu sögu (1871, ritstj. C. Unger) og Postola 

sögum (1874, ritstj. C. Unger), riti Jóns Guðmundssonar (Halldór Hermannsson 1924), riti 

Jóns Ólafssonar frá Grunnavík (2007) eða riti Jóns Bjarnasonar (1845). Né heldur á þetta við 

um þau orð sem er að finna í Undraveröld dýranna (1983-1988) og ritum sem gefin hafa 

verið út eftir það. Taka verður fram að ritmálsskrá Orðabókar Háskólans er ekki tæmandi 

heimild yfir öll þau rit sem gefin hafa verið út á íslensku, í henni eru einungis þau sem hafa 

verið skráð fram að ritunartíma þessa verkefnis. Því er mögulegt að einhver orð hafi komið 

fyrr fram en hér er getið, en þær dagsetningar sem hér eru birtar gætu þó gefið einhverja 

hugmynd um hvenær þau voru fyrst notuð.  

3.1.1 Flokkun spendýraheita 

Spendýrum er skipt upp í 29 ættbálka (Wilson og Reeder 2005), sem byggjast á ýmsum 

líffræðilegum og erfðafræðilegum eiginleikum sem dýrin innan þeirra eiga sameiginleg. Til 

að mynda eru pokadýr með húðfellingu sem líkist poka, þar sem ungviði þeirra þroskast eftir 

got, í stað þess að þroskast í legi eins og hjá flestum spendýrum, og nefdýr eru með trýni sem 
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líkist fuglsgoggi. Hver ættbálkur skiptist svo aftur upp í ættir, sem greinast í ættkvíslir og 

síðan í tegundir.  

Spendýrum má skipta gróflega í nokkra flokka eftir eiginleikum þeirra, til að mynda eru 

nagdýr flokkuð í einn hóp, tannleysingjar í annan og kjötætur í enn annan. Eftirfarandi 

skipting, sem notuð er í þessari ritgerð, byggist lauslega á Macdonald (2006). Þetta er ekki 

skipting eftir ættum, í hverjum flokki geta verið nokkrir ættbálkar spendýra, sem svipar til 

hvorra annarra. Í flokki 17, kjötætum, sem allar eiga það sameiginlegt meginfæða þeirra er 

kjöt, eru hér til að mynda taldar upp sex ættir spendýra: merðir, selir, birnir, hundar, hýenur 

og kettir. Í öðrum flokkum getur verið eitt stakt dýr, til að mynda er jarðsvín (flokkur 5) stakt 

bæði í sínum ættbálki og í þessari flokkun, en er það ólíkt öðrum spendýrum að það passar 

ekki með neinum öðrum.  

1. Nefdýr 

2. Pokadýr 

3. Burstasvín og fílanefjur 

4. Gullmoldvörpur 

5. Jarðsvín 

6. Fílar 

7. Hnubbar 

8. Sækýr og manötur 

9. Tannleysingjar 

10. Beltisdýr 

11. Nagdýr 

12. Héradýr 

13. Prímatar (apar) 

14. Snjáldrur, moldvörpur og broddgeltir 

15. Leðurblökur 

16. Hreisturdýr 

17. Kjötætur 

18. Hófdýr 

19. Hvalir og höfrungar 

Til að hægt sé að glöggva sig betur á þessari skiptingu er hér tekið dæmi um ættgreiningu 

nefdýra. Ensku heitin sem notuð eru við ættargreiningu eru sýnd í sviga á eftir þeim íslensku, 

og latnesk fræðiheiti dýranna eru skáletruð í sviga á eftir íslensku dýraheitunum. Nefdýr 
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tilheyra nefdýraættbálknum, en hann skiptist í tvær ættir, breiðnefi og mjónefi. Í 

breiðnefsættinni er aðeins ein ættkvísl og ein tegund innan hennar, breiðnefur 

(Ornithorhynchus anatinus). Í mjónefsættinni eru tvær ættkvíslir, önnur er Tachyglossus, sem 

í er ein tegund, maurígull (Tachyglossus aculeatus), og hin ættkvíslin er Zaglossus, en í henni 

eru þrjár tegundir, Zaglossus attenboroghi, Zaglossus bartoni og Zaglossus bruijni. Aðeins 

eitt tegundarheiti hefur verið þýtt fyrir þessa ættkvísl, maðkígull, en eitthvað virðist vera á 

reiki hvort það eigi við um Z. bruijni (Johnson 1999) eða Z. bartoni (Burnie 2008). Þessar 

tegundir eru reyndar mjög áþekkar í útliti og ensku heitin eru einnig mjög svipuð: Western 

Long-beaked Echidna (Z. bruijni) og Eastern Long-beaked Echidna (Z. bartoni) og gæti þessi 

ruglingur stafað af því. Aftur á móti mætti svo halda þessari þýðingu fyrir báðar tegundirnar, 

en aðgreina enn frekar, svo sem með forskeytunum austræni og vestræni. 

Ættbálkur (Order): Nefdýr (Monotremata) 

 Ætt (Family): Breiðnefir (Ornithorhynchidae)  

  Ættkvísl (Genus): Ornithorhynchus 

   Tegund (Species): Breiðnefur (Ornithorhynchus anatinus) 

 Ætt (Family): Mjónefir/íglar (Tachyglossidae) 

  Ættkvísl (Genus): Tachyglossus 

   Tegund (Species): Maurígull (Tachyglossus aculeatus) 

  Ættkvísl (Genus): Zaglossus 

   Tegund (Species): Zaglossus attenboroghi (íslenskt heiti er ekki til)

    Tegund (Species): Maðkígull (Zaglossus bruijni) 

   Tegund (Species): Maðkígull (Zaglossus bartoni) 

3.1.2 Fræðileg spendýraheiti
19

 

Árið 1735 kom út ritið Systema naturae eftir sænska náttúrufræðinginn Carl von Linné 

(1707-1778), þar sem hann kynnti nýtt flokkunarkerfi fyrir plöntur. Þar sem Linné var fyrst 

og fremst grasafræðingur lagði hann mesta áherslu á plönturnar; nafngiftarkerfi fyrir dýr kom 

ekki út fyrr en í einni af seinni útgáfum bókarinnar árið 1758. Áður en kerfi Linnaeusar 

komst í notkun hafði frekar flókið kerfi verið notað, sem byggðist á lýsingu á plöntunni eða 

dýrinu og gat heitið orðið töluvert langt. Auk þess gat verið mikið misræmi í nafngiftum, 

                                                 
19

 Upplýsingar um nafngiftarkerfið eru komnar úr: 

1. Leifur A. Símonarson. 1973. Nokkur orð um latneskar nafngiftir dýra. Náttúrufræðingurinn 42, 4. 

hefti, bls. 35-39. 

2. Wilson, Don E. og Reeder, DeeAnn M. 2005. Mammal Species of the World. Baltimore: The John 

Hopkins University Press. Bls. xxxi-xxxiii. 



51 

 

þannig að sama tegundin gat til dæmis verið með fjöldamörg nöfn eftir því hver skráði. Það 

kerfi sem Linnaeus lagði til skipti heiti hverrar plöntu eða dýrs í tvo hluta, fyrra orðið er 

ættkvíslarheiti, sem margar tegundir geta átt sameiginlegt, til að mynda eru ljónið (Panthera 

leo) og tígrisdýrið (Panthera tigris) af sömu ættkvísl, en aðgreinast af eiginheitunum, það er 

að segja leo og tigris. Alþjóðlegur staðall um fræðilegar nafngiftir dýra var þó ekki 

samþykktur fyrr en árið 1892 og árið 1961 kom út nýr alþjóðlegur staðall, International Code 

of Zoological Nomenclature. Helstu atriði sem nú til dags eiga að einkenna fræðiheitin eru að 

ættkvíslarheitið er alltaf skrifað með stórum staf, en eiginheitin eru alltaf skrifuð með litlum 

staf, þó svo að þau séu dregin af mannanafni, samanber Mesoplodon carlhubbsi, sem heitir 

hubbungur á íslensku. Heitin fara alltaf eftir reglum latínu, bæði hvað varðar beygingu og 

stafsetningu. Ef sama tegundin hefur fengið tvö eða fleiri mismunandi nöfn er það elsta 

fræðiheitið sem gefið hefur verið út á prenti eftir 1758 og er nothæft sem gildir, önnur teljast 

þá samheiti. Nafn höfundar heitisins kemur svo á eftir, ásamt ártalinu þegar hann skráði 

nafnið. Eiginheiti tegunda geta verið mjög mismunandi, þau geta verið gömul heiti 

dýrategundarinnar, mannanöfn eða örnefni, einnig geta þau verið lýsandi fyrir dýrið á 

einhvern hátt.  

3.2 Nefdýr 

Nefdýr (Monotremata) 

Orðið nefdýr kom líklega fyrst fyrir í Klausturpóstinum árið 1824 (bls. 189). Nefdýr er lítill 

ættbálkur dýra og í honum eru tvær ættir, breiðnefir (Ornithorhynchidae) og mjónefir. Nafnið 

er dregið af útliti dýrsins, en áberandi einkenni þess er nefið sem líkist goggi á fugli. Ekki er 

greint á milli nefdýrategunda í þessu riti, en til eru tvær tegundir sem Benedikt Gröndal 

virðist vera fyrstur til að aðgreina á prenti á íslensku í Dýrafræði sinni (1878), breiðnefur og 

mjónefur. Hann notar hins vegar orðið nefdýr sem samheiti yfir þessar tegundir. Danska 

heitið næbdyr (nefdýr) er aftur á móti aðeins notað um breiðnefinn (Ornithorhynchus 

anatinus), en samheitið yfir nefdýr er þar kloakdyr, þar sem þessi tegund dýra er aðeins með 

eina safnrauf fyrir getnað, þvagrás og meltingarúrgang, sem á dönsku kallast kloak. Jón 

Bjarnason aðgreinir nefdýr, sem hann notar um breiðnef, og nöðru-dýr, sem er mjónefur 

(1845:771-774).  

Breiðnefur (Ornithorhynchus anatinus) 

Heitið breiðnefur kemur fyrst fyrir í bók Benedikts Gröndal, Dýrafræði, árið 1878 (bls. 42) 

og er líklega hans eigin uppfinning, þar sem danska heitið er næbdyr, sem notað er sem 
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ættarheiti dýrsins á íslensku, þ.e. nefdýr. Mögulegt er að hann hafi komið með þetta nafn sem 

andstæðupar við hina nefdýraættkvíslina, Echidna, sem hann kallar mjónefi.  

Mjónefir (Tachyglossidae) 

Benedikt Gröndal (1878:42) virðist hafa skapað heitið mjónefur fyrir nefdýraættina 

Tachyglossidae og notar Bjarni Sæmundsson það heiti einnig í bók sinni Spendýr (1932:99). 

Jón Bjarnason kallaði dýrið hins vegar nöðru-dýrið (1845:773) og er það líklega útfærsla á 

eldra latneska tegundarheitinu Echidna, sem er einnig heiti á veru í grískri goðafræði sem var 

hálf kona og hálfur snákur. Tvær tegundir mjónefa hafa fengið heiti á íslensku, maurígull 

(Tachyglossus aculeatus) og maðkígull, en ekki virðist ríkja eining um hvort síðara heitið eigi 

að notast um tegundina Zoglossus bruijni (Johnson 1999) eða Zoglossus bartoni (Burnie 

2008). Maurígull kemur fyrst fyrir í tímaritinu Náttúrufræðingnum árið 1931 (Árni 

Friðriksson, bls. 110), og er tilgreint sem samheiti fyrir mjónefi. Það er líklegast þýðing á 

danska heitinu fyrir mjónefi, myrepindsvin, sem þýða mætti sem „maurabroddgöltur“. Bæði 

heitin, maurígull og maðkígull, vísa til meginfæðu hvorrar tegundar um sig. Síðari liðurinn, -

ígull, vísar hins vegar til þess að þeir eru með eins konar brodda á bakinu, svipað og 

broddgöltur, sem áður kallaðist ígulköttr á íslensku. Orðið ígull tengist einnig eldra 

tegundaheitinu fyrir mjónefi, Echidna, sem dregið er af gríska orðinu ekhînos sem merkir 

‘broddgöltur‘ (Onions 1996). Orðið ígull er af samgermönskum stofni, *eγila- eða *eγula-, 

komið af indóevrópsku orði, *egʲhi-, sem mun hafa merkt ‘dýr sem stingur‘ (Katlev 2000). 

Sænska heitið er myrpiggsvin og það norska maurpiggsvin og eru þau bæði skyld danska 

heitinu.  

3.3 Pokadýr 

Pokadýr (Marsupialia) 

Pokadýr er fyrst og fremst að finna í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi, en einnig eru örfáar 

tegundir í Norður- og Suður-Ameríku. Amerísku pokadýrin hafa til aðgreiningar fengið heitið 

posa (Undraveröld dýranna 1988, 12:49), sem bæði vísar til enska heitisins, sem er opossum, 

og þess að þetta eru poka-dýr. Til pokadýra teljast meðal annars ættirnar Macropodidae 

(kengúrur og vallafíur); Vombatidae (vambar); og Peramelemorphia (pokagreifingjar). 

Einnig tilheyra til dæmis tegundirnar Virginíuposa eða norðurposa (Didelphis virginiana) og 

pokabjörn (Phascolarctos cinereus) pokadýrum.  
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Kengúrur (Macropodidae) 

Orðið kengúra hefur verið þekkt í íslensku frá því á fyrri hluta 19. aldar og kom líklega fyrst 

fyrir árið 1821 í bókinni Almenn landskipunarfræði (Grímur Jónsson, Gunnlaugur Oddsson 

og Þórður Sveinbjörnsson) í myndinni kengúrú. Önnur eldri form orðsins eru kengúrudýr 

(Jón Bjarnason 1845:597, Benedikt Gröndal 1878) og kengúrúi (Iðunn 1886 III:128), en 

orðið kengúra í þeirri mynd hefur líklega fyrst komið fyrir í Náttúrufræðingnum árið 1938 

(Árni Friðriksson 1938:8). Orðið er að öllum líkindum tökuorð úr dönsku, en þar heitir 

dýrategundin kænguru, og tekið þar upp úr ensku (Katlev, 2000). Það er þekkt í ensku frá því 

á seinni hluta 18. aldar, en landkönnuðurinn James Cook skráði orðið kangaroo fyrir þessa 

dýrategund árið 1770 (Onions, 1996, Dixon, Moore, Ramson og Thomas 2006). Sú saga 

komst reyndar á kreik að þegar Cook spurði einn innfæddra hvað dýrið héti hafi hann fengið 

svarið „kangaroo“, sem hafi átt að þýða „ég veit ekki“ eða „ég skil þig ekki“. Hins vegar er 

þetta líklega þjóðsaga, þar sem orðið gangurru var að finna í einu af frumbyggjamálum 

Ástralíu, Guugu Yimidhirr, og merkti þar ákveðna kengúrutegund (Dixon, Moore, Ramson og 

Thomas 2006). 

Pokabjörn, kóala (Phascolarctos cinereus)  

Kóala eða pokabjörn er einungis að finna í Ástralíu og er enska heitið koala komið úr 

ástralska frumbyggjamálinu Dharuk. Orðið var á ensku upphaflega skrifað koolah eða coola, 

en virðist fyrir sakir prentvillu hafa orðið koala. Það kom fyrst fyrir á prenti á ensku árið 

1798 (Dixon, Moore, Ramson og Thomas 2006). Í bókaflokknum Almenn landskipunarfræði, 

sem gefinn var út á árunum 1821-1827 (Gunnlaugur Oddsson, Grímur Jónsson, Þórður 

Sveinbjarnarson IV:427), kallast dýrið coula, en Bjarni Sæmundsson virðist vera sá fyrsti 

sem finnur því íslenskt nafn og nefnir það pokabjörn (1932:98). Þetta heiti gæti reyndar verið 

byggt á þýska heitinu Beutelbär, sem þýða mætti sem „töskubjörn“. 

Pokagreifingjar (Peramelemorphia)  

Pokagreifingjar (Undraveröld dýranna 1988, 12:72) kallast á ensku bandicoots og hefur 

það heiti verið íslenskað sem bandikórotta í bókinni Undraheimur dýranna (Burton, 1955). 

Rökréttara hefði þó verið að rita orðið með -ú- í staðinn fyrir -ó-, þ.e.a.s. bandikúrotta, miðað 

við enska framburðinn. Erfitt er að segja til um hvers vegna þetta misræmi er á milli íslensku 

og ensku heitanna, en gæti hafa stafað af þekkingarleysi þýðanda á framburðinum. 

Pokagreifingjar líkjast meira rottum en greifingjum, en kallast greifingjar í því heiti sem 

notað er í dag vegna þess að þeir róta í jörðinni á svipaðan hátt og hinir eiginlegu greifingjar. 
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Enska orðið er komið af orðinu pandi-kokku, sem merkir ‘svína-rotta‘ í indverska málinu 

Telugu (Dixon, Moore, Ramson og Thomas 2006). 

Vallafíur (Macropodidae) 

Orðið vallafía er líklega myndað með hljóðlíkingu af enska orðinu wallaby, sem aftur er 

tekið úr áströlsku frumbyggjamáli og kallast þar wolabā (Onions 1996, Dixon, Moore, 

Ramson og Thomas 2006). Vallafía virðist fyrst koma fyrir á íslensku í bókinni Undraveröld 

dýranna (1988:57), orðið wallaby kom hins vegar fyrst fyrir á prenti á ensku árið 1798 

(Dixon, Moore, Ramson og Thomas 2006). Mögulegt er að bera orðið fram með löngu l-

hljóði [l:], sem samræmist enska framburðinum, eða með -dl-framburði [tl] í samræmi við 

íslenskan framburð.  

Vallafíur eru aðgreindar á ensku með heitum sem eru í tveimur liðum, til dæmis rock 

wallaby. Í samsettum íslenskum heitum er nafnið hins vegar stytt í -fía og skeytt saman við 

forlið sem yfirleitt er bein þýðing á fyrra orði enska heitisins. Ef aftur er tekið sem dæmi 

heitið rock wallaby verður það á íslensku klettafía. Heitin lýsa annaðhvort útliti vallafíanna, 

eins og hérafía, sem líkist héradýrum, eða hvar þær lifa, svo sem fenjafía, en búsvæði hennar 

er helst í fenjum. Í þessu samhengi er orðið vallafía reyndar svolítið ruglingslegt sé það borið 

fram með -dl-framburði [tl], þar sem áætla mætti út frá þessu mynstri að þær lifðu á völlum, 

sem þær gera ekki, heldur eru búsvæði þeirra afar fjölbreytileg og mismunandi eftir 

tegundum, eins og sjá má á heitunum kjarrfía, fenjafía og klettafía.  

Vambar (Vombatidae) 

Vamba er aðeins að finna í Ástralíu, en enska heitið er wombat og er það tekið úr áströlsku 

frumbyggjamáli. Það kom fyrst fyrir á prenti á ensku árið 1798 (Dixon, Moore, Ramson og 

Thomas 2006). Íslenska heitið vambi kemur líklega fyrst fyrir í ritröðinni Spendýrin (1988, 

12:65), en Bjarni Sæmundsson notar hins vegar orðið vombat í bókinni Spendýr (1932:98). 

Íslenska heitið vambi er einkar viðeigandi, þar sem dýrið er fremur vambmikið.  

Virginíuposa/norðurposa (Didelphis virginiana) 

Heitið Virginíuposa byggist á enska heitinu Virginia opossum, sem mun vísa til þess að 

dýrið var upphaflega að finna á austurströnd Bandaríkjanna. Norðurposa virðist minna notað 

heiti, og virðist hafa verið skapað í Undraveröld dýranna (1988: 12:49), til samræmis við 

heitin milliposa og sunnposa, um skyld dýr sem er fyrst og fremst að finna í Mið- og Suður-

Ameríku. Norðurposa á þá við um dýr sem lifa í Norður-Ameríku, en þetta er eina pokadýrið 

í þeirri heimsálfu. Jón Bjarnason (1845:615) notar orðið töskudýr um pokadýrið Didelphis 



55 

 

marsupialis, sem er að finna í Suður-Ameríku, og kallast milliposa í Undraveröld dýranna 

(1988, 12:49). 

3.4 Burstasvín og fílanefjur 

Burstasvín/teinrekur (Tenrecidae) 

Burstasvín eru ætt skordýraæta sem lifa á eynni Madagaskar, þau kallast á ensku tenrecs, 

eða teinrekur á íslensku. Bæði heitin eru gefin upp í Undraveröld dýranna (1988:81), en 

hvorugt virðist koma fyrir hjá Bjarna Sæmundssyni, Benedikt Gröndal eða Páli Jónssyni. 

Hvorugt orðið er að finna í ritmálsskrá Orðabókar Háskólans.  

Fílanefjur (Potamogalinae) 

Fílanefjur eru undirætt spendýra af Tenrecidae-ættinni. Þær eru með ílangt trýni sem 

minnir á fílsrana og er heitið dregið af útliti þeirra. Þær kallast einnig fílabroddmýs eða 

ranahundar (Undraveröld dýranna 1988, 12:85). 

3.5 Gullmoldvörpur 

Gullmoldvörpur (Chrysochloridae)  

Gullmoldvörpur eru spendýraætt sem er frekar lík evrópskum moldvörpum að útliti, en 

þær grafa göng sín í sandi frekar en mold. Þær eru með dökkbrúnan eða dökkgráan feld, en 

þegar birta fellur á hann virðist hann glitra í rauðum, grænum og fjólubláum litum og er 

nafnið komið þaðan. Fræðiheitið er Chrysochloridae, en chryso merkir á grísku ‘gull‘ og 

chloris ‘ljósgrænn‘. Íslenska heitið hefur líklegast fyrst komið fyrir á prenti í ritröðinni 

Spendýr (1988, 12:84), en gæti verið tekið þaðan upp úr handriti Jóns Bjarnasonar 

(1845:638), eða verið dregið af annaðhvort enska heitinu, golden mole, eða því danska, 

guldmuldvarpe.  

3.6 Jarðsvín  

Jarðsvín (Orycteropus afer) 

     Jarðsvín er eina dýrið í sínum ættbálki, ætt og ættkvísl. Heitið jarðsvín virðist fyrst koma 

fyrir á prenti í bókinni Spendýrin eftir Bjarna Sæmundsson (1932:82) en kemur einnig fyrir í 

handriti Jóns Bjarnasonar (1845:153), sem Bjarni vitnar til í heimildaskrá sinni. Þetta er 

líklegast tökuorð úr dönsku, jordsvin. Enska heitið aardvark er hins vegar komið úr 

hollensku, þar sem aarde merkir ‘jörð‘ og varken merkir ‘svín‘ (Onions 1996), og er danska 

heitið mjög trúlega þýðing á því hollenska.  
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3.7 Fílar (Elephantidae)   

Fílar tilheyra spendýraættinni Elephantidae. Íslenska orðið fíll er dregið af arabíska 

orðinu fil (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989) og virðist hafa borist til landsins með orðinu 

fílabein úr arabísku, fyrst í gegnum tyrknesku og svo búlgörsku og serbnesku og þaðan 

norður á bóginn (de Vries 1962). Orðið fíll hefur verið þekkt á íslensku í lok 12. aldar, en það 

kemur fyrir í handritinu af Physiologus frá því um 1200 (AM 673a 4to II 6v:1-2, Tozzoli 

1992). 

Orðið fil eða fíll var einnig notað í eldri dönsku, norsku og sænsku, en í dag hefur orðið á 

öllum Norðurlandamálunum nema íslensku og færeysku vikið fyrir latneska heitinu 

elephantus. Færeyska heitið er fílur, en reyndar er þar einnig notað heitið elefantur. Dönsku, 

norsku, sænsku og þýsku heitin eru elefant og það enska elephant, og eru þau öll dregin af 

latneska heitinu elephantus og því gríska elephas (ef. elephantos). Hins vegar eru íslenska 

orðið úlfaldi og samheiti þess í fornum germönskum málum dregin af elephantus (Ásgeir 

Blöndal Magnússon 1989, Onions 1996). Nánar verður þó rætt um úlfalda og orðsifjar 

tengdar þeim síðar í ritgerðinni.  

3.8  Hnubbar (Hyracoidea) 

Hnubbar tilheyra spendýraættbálknum Hyraciodea. Orðið hnubbur virðist fyrst koma fyrir 

í Undraveröld dýranna (1983,15:149). Samkvæmt Íslenskri orðabók (1993) merkir orðið 

hnubbur ‘feitlaginn drengur eða maður‘ og má alveg yfirfæra þá merkingu á hnubbana, þar 

sem þeir eru litlir og feitlagnir. Eldri íslensk heiti eru klettagreifingi og klifurgreifingi 

(Undraveröld dýranna 15, 1983:149), en það fyrrnefnda er bein þýðing úr klippegrævling á 

dönsku.  

3.9 Sækýr og manötur (Sirenia) 

Sækýr eru ættbálkur sjávarspendýra sem í eru tvær ættkvíslir, Dugongidae og Trichechidae. Í 

þeirri fyrri er einungis ein tegund, Dugong dugon, eða Dúgong-sækýrin á íslensku 

(Undraveröld dýranna 1983, 15:157). Í síðari ættkvíslinni eru þrjár tegundir, sem á ensku 

kallast samheitinu manatee, eða manötur á íslensku. Dúgong-sækýrin kallast á ensku bæði 

dugon og sea cow (Macdonald 2006:103), en orðið dugon eða dugong er komið úr malasísku 

(malay) og virðist fyrst hafa verið skráð á ensku árið 1751, skrifað dugung (Onions 1996). 

Íslenska heitið sækýr er líklegast þýðing á enska heitinu sea cow, en er þó gamalt í íslensku 

máli, því að samkvæmt íslenskum þjóðsögum voru sækýr gráar kýr sem lifðu í sjónum. Þær 

voru með blöðru á milli hornanna eða á nösunum, og tækist að sprengja þessa blöðru mátti 
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reka þær á land og hafa sem venjulegar mjólkurkýr (Sigfús Sigfússon 1982 IV:81-82). Orðið 

manatee virðist fyrst hafa komið fyrir í ensku á 16. öld og hefur komið inn í málið úr 

spænsku, en er upphaflega úr tungumáli í Karíbahafi (Onions 1996).  

3.10 Tannleysingjar 

Tannleysingjar tilheyra ættbálknum Pilosa og til hans heyra meðal annars ætt mauraæta 

(Myrmecophagidae) og ætt letidýra (Bradypodidae).  

Mauraætur (Myrmecophagidae) 

Jón Bjarnason notar heitið mauræta í riti sínu (1845:150), en það virðist ekki koma fyrir á 

prenti fyrr en árið 1932 í bókinni Spendýrin eftir Bjarna Sæmundsson (bls. 81). Eldra heiti, 

frá því í lok 18. aldar, er maurbjörn eða maurabjörn, sem er bein þýðing á latneska heitinu 

sem þá var notað, ursus formicarius og kom fyrst fyrir í Riti Lærdómslistafélagsins árið 1789 

(X:65).  

Letidýr (Bradypodidae)  

Orðið letidýr virðist fyrst koma fyrir á íslensku upp úr miðri 19. öld í tímaritinu 

Norðanfara (1865, 19-20, bls. 38) í umfjöllun um Brasilíu í tilefni þess að margir Íslendingar 

höfðu flutt þangað. Þar er meðal annars rætt um dýralíf í Brasilíu og þá einnig letidýrið, sem 

er sagt vera „…einstaklega fjörlaust og sígalegt í öllum snúningum“. Umfjöllunin í 

Norðanfara er þar sögð tekin upp úr danskri bók, „Nordisk Conversations Lexicon, Kh. 1858-

1863“, og líkt og nefnt var hér áður hefur íslenska heitið líklegast verið þýðing á því danska, 

sem er dovendyr. Það orð er hins vegar þýðing úr þýsku (Katlev, 2000), en þar heitir letidýrið 

Faultier. Það heiti er aftur þekkt síðan á 17. öld og er þýðing á spænska heitinu perezoso, sem 

dregið er af spænska lýsingarorðinu perezoso, sem merkir ‘latur, silalegur‘ (Seebold 2002). 

Jón Bjarnason notar heitið dofindýr (1845:135), en það hefur verið aðlögun á danska heitinu. 

3.11 Beltisdýr (Dasypodidae) 

Beltisdýr tilheyra spendýraætt (Dasypodidae) sem er sú eina sem eftir er í sínum 

ættbálki (Cingulata). Orðið beltisdýr virðist fyrst koma fyrir á prenti í Dýrafræði Benedikts 

Gröndal (1878:43), en Jón Bjarnason notar það einnig og kallar hann dýrið beltadýr, en notar 

einnig heitið gjarðadýr (1845: 169). Beltadýr eða beltisdýr er líklega tökuorð úr dönsku og 

lagað eftir danska heitinu, sem er bæltedyr.  
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3.12 Nagdýr  

Til nagdýra heyra nokkrar ættir, þar á meðal bjórar (Castoridae), hamstrar (Cricetidae), 

íkornar (Sciuridae), læmingjar (Lemmus), naggrísir (Cavia) og mýs og rottur (Muridae). Til 

Muridae-ættarinnar heyra ættkvíslirnar mús (Mus) og rotta (Rattus).  

Bjór/bifur (Castoridae) 

Orðið bjór sem heiti á spendýrinu (Castor) virðist vera töluvert fornt í íslensku máli og 

kemur fyrir á nokkrum stöðum í íslenskum fornritum. Í þessari merkingu virðist orðið yfirleitt 

nefnt í sömu svipan og safali (Mustela zibellina) og er þá verið að tala um skinnið af þessum 

dýrum, en gráskinn (íkornaskinn eða loðskinn) er einnig nefnt með. Í Heimskringlu 

(1991:416, 434) er talað um gráskinn, bjór og safala og einnig í Egils sögu (Íslenzk fornrit II, 

1933:43). Samkvæmt Íslenskri orðabók (1993) getur orðið átt við annaðhvort spendýrið eða 

skinnið af því. Einnig má nota heitið bifur, en það virðist ekki notað í eldri heimildum, en 

kemur alla vega fyrir í Orðabók Guðmundar Andréssonar (1999). Orðin bjór og bifur eru 

reyndar af sama stofni, úr forngermönsku, *bebru, sem komið er af indóevrópsku rótinni 

*bher-, sem merkti ‘brúnn‘ (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Bjorvand og Lindeman 2000, 

Katlev 2000). Í eldri miðdönsku (um 1100-1350) var notað orðið biur, en það vék síðar fyrir 

lágþýska orðinu bever og varð loks bæver á dönsku (Katlev 2000). Íslenska orðið bifur er 

sennilega dregið af danska orðinu.  

Hamstur (Cricetidae) 

Orðið hamstur er nýlegt í íslensku og virðist samkvæmt ritmálsskrá Orðabókar Háskólans 

fyrst koma fyrir í bók Þórarins Böðvarssonar, Lestrarbók handa alþýðu á Íslandi (1874). 

Þetta er tökuorð úr dönsku (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989) og er þaðan komið úr þýsku 

(Katlev 2000). Í þýsku er orðið þekkt frá því á 11. öld og er þangað komið úr vesturslavnesku 

máli (Seebold, 2002). Eldra heiti á íslensku var stúfmús og kemur það fyrst fyrir í Dýrafræði 

Benedikts Gröndal (1878:43). 

Íkorni (Sciuridae)  

Orðið íkorni er dregið af forngermönsku rótinni *aik-wernan. Forliðurinn aik- mun hafa 

merkt ‘að hreyfa sig eða sveifla sér hratt‘ en gæti reyndar einnig tengst trjáheitinu eik. Síðari 

liðurinn, -wer, tengist líklega orði sem merkir ‘bogi‘ eða ‘beygja‘ (Katlev 2000). Heiti 

dýrsins er mjög svipað á öðrum germönskum málum (fær. íkorni; dan. egern; no. ekorn, 

ikorn; sæ. ekorre; þý. Eichhörnchen; engilsaxn. ācweorna), en enska orðið squirrel tengist 

latneska heitinu scurius. Jón Bjarnason notar heitið eikhorni (1845:702). 
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Læmingi (Lemmus) 

Orðið læmingi kemur fyrir í Orðabók Guðmundar Andréssonar (1999), og er 

skilgreiningin á orðinu sögð vera Mures in Norvegia, „mýs í Noregi“. Annars virðist orðið 

ekki koma fyrir fyrr en í bók Bjarna Sæmundssonar, Spendýrin (1932:80). Orðið kemur 

reyndar fyrir í Gísla sögu Súrssonar (Íslenzk fornrit VI 1943:110) sem fuglsheiti, en ekki er 

þekkt fuglategund með þessu heiti í dag og spendýrið kallaðist ekki þessu nafni að fornu 

(Íslenzk fornrit VI 1943:110, nm.). Heitin á hinum Norðurlandamálunum, ensku og þýsku eru 

skyld íslenska heitinu (fær. læmingi; da. lemming; no. lemen, lomhund; sæ. lämmel; en., þý. 

lemming), en forníslenska heitið er lómundi eða læmingur. Uppruni orðanna virðist hins 

vegar óljós (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Seebold 2002), en gæti tengst germönskum 

orðum sem merkja ‚að gelta‘ (Katlev 2000). 

Mús (Mus) 

Mýs hafa líklega borist hingað til lands með landnámsmönnum og í dag eru tvær tegundir 

þekktar hér á landi, húsamús og hagamús (Árni Einarsson, 1980).  

Orðið mús er af germönskum stofni, en upphaflega af indóevrópskum stofni, *mūs- 

(Bjorvand og Lindeman 2000). Færeyska heitið er mús, en mus á hinum 

Norðurlandamálunum, og enska orðið mouse og þýska orðið Maus eru af sama stofni. Til 

samanburðar er latneska heitið svo einnig mūs. 

Naggrís (Cavia porcella) 

Orðið naggrís er frekar nýlegt í íslensku og virðist fyrst koma fyrir í bók Bjarna 

Sæmundssonar, Spendýrin (1932:296). Orðið virðist vera nýmyndun í íslensku, en danska 

heitið er marsvin og er dregið af þýska heitinu Meerschweinchen, fyrri liðurinn meer- merkir 

‘sjór‘ og sá seinni ‘svín‘. Svínsheitið er líklega komið til vegna þess að naggrísinn rýtir eins 

og svín, en mar-hlutinn gæti verið til kominn vegna þess að hann er upprunninn „handan við 

hafið“, samanber að hann heitir Guinea pig á ensku, en Gínea er einmitt staðsett handan við 

hafið (Katlev 2000). Forliðurinn nag- skýrir sig sjálfur á íslensku og seinni liðurinn, -grís, 

hefur líklega tengingu við danska og/eða enska heitið. Danska heitið marsvin hefur ekki þótt 

heppilegt í notkun vegna þess að það var þegar notað um hvalategund (Globiocephala 

melaena), en þó virðist það notað um nagdýrið í bókinni Talað við dýrin eftir Konrad Lorenz, 

sem þýdd var árið 1953.  

Rotta (Rattus) 

Til eru nokkrar tegundir af rottum, en þær sem þekktar eru hér á landi eru svartrotta 

(Rattus rattus) og brúnrotta (Rattus norvegicus), en þær eru einu rottutegundirnar sem lifa 
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villtar hér á landi (Árni Einarsson 1980). Orðið rotta er að öllum líkindum komið hingað til 

lands úr danskri tungu og dregið af orðinu rotte (Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989). Þaðan 

mun orðið vera komið úr lágþýsku og er þekkt í dönsku frá því á miðöldum (Katlev 2000). 

Orðið Ratte er aftur á móti þekkt í þýsku frá því á 9. öld (Seebold 2002). Heitin eru svipuð á 

hinum Norðurlandamálunum (fær. rotta; sæ. råtta; no. rotte) og í ensku (rat), en heitið er 

einnig af sama stofni í rómönsku málunum (fr. rat; span. rato; ítal. ratto). Ásgeir Blöndal 

Magnússon (1989) telur orðið fyrst koma fyrir á 17. öld og hefur það sennilega verið í 

Orðabók Guðmundar Andréssonar (1999), en líklega er það þá tökuorð úr dönsku. Valska er 

aftur á móti eldra íslenskt orð fyrir rottu og virðist það orð bæði samkvæmt ritmálsskrá 

Orðabókar Háskólans og Ásgeiri Blöndal Magnússyni (1989) fyrst koma fyrir í íslensku á 16. 

öld. Samkvæmt þeim síðarnefnda er orðið dregið af forníslensku samsetningunni völsk mús, 

sem merkti þá ‘mús frá Vallandi‘, en heitið valskur var notað um þá sem komu frá Frakklandi 

og Ítalíu.  

Fyrstu heimildir um rottur hér á landi virðast vera frá Snæfellsnesi um miðja 18. öldina, en 

ekki er vitað með vissu hvora tegundina var um að ræða (Undraveröld dýranna 1987, 13:73, 

Árni Einarsson 1980). Líklega hefur Eggert Ólafsson verið sá fyrsti sem lýsti rottum á 

Íslandi, í ferðasögu sinni frá 1772: 

 „Rotte, paa Islandsk Valska Mus domesticus major Auctorum (Faun.Sv.28) findes 

her i alt for stor Mængde, meest Norden for Jökkelen: den skal først for nyelig være 

kommen hid med et Skib, som strandede på Revet.“ 

(Rottur, á íslensku völskur Mus domesticus major Auctorum (Faun.Sv.28) er hér að 

finna í allt of miklu magni, mest fyrir norðan jökulinn: sagt er að þær hafi fyrst komið 

hingað nýlega, með skipi sem strandaði á Rifi.)
20

 

Plum (1800:46), segir einnig í lýsingu sinni á Snæfellsnesi að rottur sé hvergi að finna á 

Íslandi nema á Snæfellsnesi og að þær hafi komið úr skipum sem strandað hafi á Rifi. Það var 

svo ekki fyrr en á 19. öld að brúnrottan hafði náð að dreifa sér um allt land, en ekki er vitað 

með vissu um að sú svarta hafi fundist hér fyrr en árið 1919 (Árni Einarsson 1980).  

 

3.13 Héradýr (Leporidae) 

Til ættar héradýra (Leporidae) heyra hérar og kanínur og skiptast þau í nokkrar ættkvíslir.  

                                                 
20

 Mín þýðing úr dönsku. 
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Héri (Leporidae) 

Héri heitir á hinum Norðurlandamálunum og ensku hare, en hara á færeysku. Í íslenska 

orðinu hefur orðið R-hljóðvarp, en ekki í hinum málunum. Orðið er af germanskri rót, 

*χazan-/*hazan-, og er líklega skylt orðinu hǫs(s), sem merkir ‘grár‘ (Ásgeir Blöndal 

Magnússon 1989, Katlev 2000, Bjorvand og Lindeman 2000).  

Kanínur (Leporidae) 

     Orðið kanína er þekkt í íslensku frá því á 17. öld samkvæmt bæði Ásgeiri Blöndal 

Magnússyni (1989) og ritmálsskrá Orðabókar Háskólans. Þar er fyrsta dæmið sagt vera í 

Biblíuþýðingu Þorláks Skúlasonar frá árinu 1644 í 3. Mósebók 11:5, en þar er talað um hvaða 

dýr megi eða megi ekki leggja sér til munns. Það orð er í seinni tíma Biblíuþýðingum þýtt 

stökkhéri, en kemur í eldri Biblíuþýðingunum fyrir sem kunis (Guðbrandsbiblía, 3. Mós. 

11:5.) og síðar er talað um caninur, eintalan yrði þá canina (Biblía Þorláks Skúlasonar, 3. 

Mós. 11:5.). Orðið kunis er líklega dregið af latneska heitinum cuniculus, en í Nucleus 

latinitatis (1994) er talað um kúnisdýr sem þýðingu á cuniculus. Björn Halldórsson (1992) 

telur í orðabók sinni upp samheitin kúnís, kúnína, kanína og kúningr fyrir orðið kanína. 

Orðmyndin kanína hefur hins vegar borist inn í íslensku úr dönsku, kanin (Ásgeir Blöndal 

Magnússon 1989), þangað er það komið úr þýsku, konîneken (Katlev 2000), sem er tökuorð 

úr eldri frönsku þar sem heitið var conin. Það orð er svo komið úr latneska orðinu cuniculus, 

sem gæti upprunalega verið íberískt, en baskneska orðið fyrir kanínu er unchi (Ásgeir 

Blöndal Magnússon 1989, Katlev 2000, Seebold 2002). Þetta er eflaust ekki svo fjarri lagi þar 

sem Rómverjarnir kynntust kanínum fyrst á Íberíuskaga. Enska orðið rabbit er hins vegar 

komið úr franskri mállýsku og var upphaflega notað um kanínuunga, á meðan fullvaxta dýr 

kölluðust cony og er það einnig dregið af latneska heitinu (Onions 1996).  

3.14 Prímatar/ Apar 

Orðið api er gamalt í íslensku og kemur víða fyrir í fornum ritum. Apar eru til að mynda 

nefndir nokkrum sinnum í Hávamálum, til að mynda í setningunni „Orðum skipta þú ei skalt 

við ósvinna apa“, en þar er merkingin frekar ‚fífl‘ eða ‚auli‘, heldur en að verið sé að tala um 

spendýrið. Minnst er á apa sem spendýr í Physiologusi (AM 673a 4to I og II), og er þeim þá 

líkt við djöfla eða púka, eða talað um að djöfullinn taki form þeirra, líkt og gert er í Maríu 

sögu (Unger 1871: 535)
21

. Orðið api er líklegast gamalt farandorð, uppruni þess er óljós, en 

það hefur líklega borist inn í norræn mál úr fornensku eða fornsaxnesku (Ásgeir Blöndal 
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 Dæmið tekið úr Ordbog over det norrøne prosasprog: A Dictionary of Old Norse Prose, vol. 1, 1995.  
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Magnússon 1989). Örnefnið Apavatn tengist þó ekki öpum, heldur orðinu ap, sem merkir 

‘leir‘ (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989). 

Lemúrar (Lemur) tilheyra undirættbálki apa, en til apaætta teljast meðal annars markettir 

(Cercopithecus), bavíanar (Papio) og órangútanar (Pongo). Nokkrar apategundir eru töluvert 

þekktar, svo sem simpansi (Pan troglodytes) og górilla (Gorilla gorilla). 

Bavían(i) (Papio) 

Heitið bavíani á við um tegund austurapa eða mannapa, en einnig hefur orðið verið notað í 

niðrandi merkingu á íslensku um mannfólk. Orðið virðist fyrst koma fyrir á 19. öld, en í þeim 

dæmum sem gefin eru upp í ritmálsskrá Orðabókar Háskólans er eldri notkun aðallega sem 

lastyrði um aðra
22

. Fyrsta dæmið á prenti sem gefið er upp þar sem vitnað er í dýrategundina 

er í Spendýrum Bjarna Sæmundssonar (1932:54), en einnig notaði Jón Bjarnason þetta heiti 

árið 1845 (tafla 34). Orðið hefur verið skrifað á marga vegu á íslensku: bavían, bavíani, 

bavíáni og bavíanapi. Það er tökuorð úr dönsku, en er í dönsku tökuorð úr hollensku, 

baavian, þaðan úr frönsku, babouin, og gæti verið komið úr suðurfranskri mállýsku í 

Provence og merkt ‘trýni‘ (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989) eða ‘grettur‘ (Onions 1996). 

Einnig gæti orðið verið komið inn í frönsku úr ítölsku, babbuino, sem væri þá komið af 

orðinu babbú sem merkir ‘hræðilegur‘ (Katlev 2000). Skýringarnar eru nokkuð mismunandi, 

en tengjast þó allar ófrýnilegu útliti.  

Górilla (Gorilla gorilla) 

Heitið górilla var fyrst nefnt á íslensku í tímaritinu Skuld árið 1877 (17. tbl. bls. 169) og er 

tökuorð úr dönsku (Ásgeir Blöndal Magnússon 1996). Það er upphaflega grískt og var heiti á 

goðsögulegum afrískum þjóðflokki loðinna kvenna (Katlev 2000, Onions 1996). 

Lemúr (Lemur) 

Orðið lemúr virðist fyrst vera notað í bókinni Undur Veraldar frá árinu 1945 (bls. 458). 

Þetta er fræðslubók með stuttum vísindagreinum fyrir almenning. Orðið er líklega tökuorð úr 

dönsku, en merking orðsins tengist líklega latneska orðinu lemurēs (í fleirtölu), sem merkir 

‘vofur‘ eða „draugar“ og gæti tengst því að dýrið ferðast um á nóttunni, og einnig því að 

andlit þess er fölleitt og draugalegt (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Onions 1996).  
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 http://www.lexis.hi.is/cgi-bin/ritmal/leitord.cgi?adg=daemi&n=37055&s=43809&l=bav%EDan  
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Marköttur (Cercopithecus) 

Fyrsta heimildin þar sem minnst er á marketti er líklega Reisubók séra Ólafs Egilssonar 

(1906-1909:175). Orðið hefur hann líklegast tekið úr dönsku, en þar heitir dýrið marekat, 

komið úr miðlágþýsku, Merkatte (Katlev 2000). Enska dýraheitið meerkat á hins vegar við 

um aðrar apategundir en marköttur á íslensku, það er að segja: Suricata tetradactyla og 

Cynictis pencillata. Í alþýðuskýringum á heitinu til að mynda á ensku, þýsku og dönsku er 

talið að fyrri orðliðurinn tengist mar eða „sjó“ og seinni liðurinn köttum, en orðið mun vera 

komið úr fornindverska orðinu markáta, sem notað er um ákveðna apategund (Katlev 2000, 

Onions 1996, Seebold 2002). 

Órangútan (Pongo) 

Órangútan er fyrst nefndur svo á íslensku í Ágripi af náttúrusögu handa alþýðu eftir Pál 

Jónsson árið 1884 (bls. 53), en áður hafði orðið birst sem orang-outang í tímaritinu Skuld 

(1877:169). Orðið er að öllum líkindum tökuorð úr dönsku og er þar tökuorð úr hollensku, 

orang-oetan(g). Það er hins vegar ættað úr malasísku, ōrang ūtan, og merkir fyrri liðurinn 

‘maður‘ og sá síðari ‘skógur‘, en það voru Hollendingar sem fóru að nota þetta heiti um 

apana, innfæddir notuðu það hins vegar um veiðimannaættbálka í frumskógunum (Katlev 

2000, Onions 1996). 

Simpansi (Pan troglodytes) 

Orðið simpansi kemur fyrst fyrir í Ágripi af náttúrusögu handa alþýðu (Páll Jónsson 

1884:53), en kemur fyrir í myndinni sjimpansi í Spendýrum (Bjarni Sæmundsson 1932:54). 

Þetta er líklegast tökuorð úr dönsku, chimpanse, en upphaflega er þetta heiti apategundarinnar 

komið úr afrísku bantu-máli (Katlev 2000, Onions 1996).     

   

3.15 Snjáldrur, moldvörpur og broddgeltir 

Ættir broddgalta, moldvarpa og snjáldra hafa oft verið flokkaðar saman í einn ættbálk, 

skordýraætur. Nýlegar rannsóknir þykja þó benda til þess að broddgeltir ættu ekki að flokkast 

með hinum tveimur ættunum, heldur út af fyrir sig, þar sem þeir eru að mörgu leyti mjög 

ólíkir þeim (Macdonald 2006:416). Það verður þó engu að síður gert hér, þar sem einhugur 

ríkir ekki um málið.  

Broddgöltur (Erinaceus)  

Orðið broddgöltur virðist vera tiltölulega nýlegt í íslensku og kemur líklega fyrst fyrir í 

ritaðri heimild í Lestrarbók handa alþýðu eftir Þórarin Böðvarsson (1874:166). Orðið er 
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líklegast bein þýðing á danska heitinu pindsvin, en eldri norræn heiti eru þó til og kallaðist 

dýrið til forna ígulköttr eða burstígull (Fritzner 1973, Ásgeir Blöndal Magnússon 1996). 

Liðurinn ígul-/-ígull vísar til broddanna, en -köttr í ígulköttr tengist þó ekki kattardýrum, 

heldur er merkingin „hnöttóttur hlutur“ (de Vries 1962, Hellquist 1970). Sænska heitið 

igelkott og það færeyska, igulkøttur, eru bæði dregin af ígulköttr. Orðið ígull er af 

samgermönskum stofni, *eγila- eða *eγula-, komið af indóevrópsku orði, *egʲhi-, sem mun 

hafa merkt ‘dýr sem stingur‘ (Katlev 2000). Skylt ígull er gríska orðið ekhînos sem merkir 

‘broddgöltur‘ (Onions 1996). Í danska heitinu pindsvin og þar af leiðandi í því íslenska líka 

vísar forliðurinn til broddanna, en síðari liðurinn til þess að trýnið líkist svínstrýni. Annað 

færeyskt heiti er tindasvín, sem er þá líklegast þýðing á danska heitinu. Síðari liðurinn í 

íslensku og dönsku heitunum, -göltur/ -svin, kemur einnig fyrir í enska heitinu hedgehog, en 

þar vísar fyrri liðurinn til þess hvar dýrið heldur sig. Í Guðbrandsbiblíu (3. Mós. 11:30) er 

minnst á pindsuijn, sem er líklegast útfærsla á danska heitinu. Latneska heitið fyrir broddgölt 

er erinaceus, og í Nucleus latinitatis (1994) er það þýtt sem pindtsvijn. 

Moldvarpa (Talpa) 

Moldvörpur virðast fyrst nefndar í Guðbrandsbiblíu (3. Mós. 11:30). Orðið moldvarpa er 

samgermanskt orð (Katlev 2000), það er til í skyldum myndum á öðrum Norðurlandamálum 

og þýsku: da. muldvarp, no. moldvarp, sæ. mullvad, þý. Maulwurf. Enska orðið mole er 

einnig skylt þeim og gæti mögulega hafa verið einhvers konar stytting á orðinu. Erfitt er að 

geta sér til um hvort orðið hefur borist inn í íslensku með dönsku, sem er þó reyndar 

líklegasta skýringin, þar sem moldvörpur eru ekki landlægar hér á Íslandi, eða hvort það er 

gömul arfleifð sem hefur lifað í málinu þrátt fyrir það.  

Snjáldra (Sorex) 

Orðið snjáldra virðist fyrst koma fyrir í ritröðinni Undraveröld dýranna (1988, 12:96). 

Enska heitið er shrew og tengist það íslenska orðinu skröggur, fornháþýska orðinu scrawaz 

sem merkir ‘dvergur‘ og skrugge, orði sem í sænskri mállýsku var notað yfir djöfulinn 

(Onions 1996). Sænska heitið yfir snjáldrur er aftur á móti näbbmus, sem vísar til ílangs 

trýnisins, og það sama gildir um danska heitið spidsmus og norska heitið spissmus og íslenska 

heitið vísar þá til hins sama, nema að hér eru snjáldrurnar ekki kenndar við mýs. 
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3.16 Leðurblökur (Chiroptera)  

Til eru nokkrar ættkvíslir leðurblaka og um það bil fjórðungur allra núlifandi 

spendýrategunda er leðurblökur (Macdonald 2006:442). Þó svo að leðurblökur þrífist almennt 

best á suðlægari slóðum eru samt nokkrar tegundir þeirra til á Norðurlöndum. Norrænu og 

þýsku heitin eru öll skyld og frekar svipuð, en norrænu heitin eru dregin af því þýska (Katlev 

2000), sem er Fledermaus (da. flagermus, no. flaggermus, sæ. fladdermus). Eldra norræna 

heitið var aftur á móti leðurblaka (Onions 1996), sem er íslenska heiti tegundarinnar, og 

kemur það alla vega fyrir í Bréfi Alexandri magni frá því á miðri 14. öld (Opuscula IX, 

1991:67). Í Riti Lærdómslistafélagsins (1789, X:89) eru leðurblökur hins vegar nefndar 

flögrmýs, og aðrar tegundir sem sagðar eru sömu ættar kallast þar flughundar og flugkettir. 

Orðið flögrmús er líklegast aðlögun eftir danska heitinu flagermus. Í Guðbrandsbiblíu er 

heitið flæðarmús notað um leðurblökur (Chr. Westergård-Nielsen 1946), en það orð er annars 

notað fyrir þjóðsagnamús sem átti að geta dregið peninga úr sjó handa eiganda sínum (Íslensk 

orðabók 1993). Einnig kemur heitið leðurmús fyrir á öðrum stað í Guðbrandsbiblíu og mun 

það vera blanda af fornnorræna heitinu leðurblaka og skyldum orðum og svo orðum skyldum 

þýska heitinu Fledermaus (Chr. Westergård-Nielsen 1946).  

 

3.17  Hreisturdýr  

Hreisturdýr (Pangolin) 

Hreisturdýr er eina dýrið í sínum ættbálki og vísar heitið til þess að dýrið er allt brynvarið 

með hornhreistri. Orðið kemur fyrst fyrir í Spendýrum Bjarna Sæmundssonar (1932:8, 82) og 

virðist það hafa verið notað síðan (sjá t.d. Dýraalfræði fjölskyldunnar 2003:15). Benedikt 

Gröndal nefnir dýrið skeldýr í Dýrafræði sinni frá árinu 1878 (bls.43), en það mun vera bein 

þýðing á danska heitinu skjelldyr. Norska heitið er skældyr, en það sænska er gerólíkt, 

myrkott, og vísar fyrri liðurinn þar til höfuðfæðu dýranna, maura. Síðari liðurinn gæti hins 

vegar verið myndaður með sænska heiti broddgaltarins, igelkott, til hliðsjónar. Jón Bjarnason 

fjallar einnig um dýrið og kallar það pangólin eða skeldýr (1845:160).  

3.18   Kjötætur 

Kjötætum, eða dýrum sem lifa á kjöti, má skipta upp í nokkrar ættir: 

1. merðir 

2. selir 

3. birnir 
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4. hundar 

5. hýenur  

6. kettir 

3.18.1 Merðir 

Greifingi (Meles meles) 

Orðið greifingi er tökuorð úr eldri dönsku, greving, en það er svo aftur tökuorð úr 

miðlágþýsku, grevink, og tengist því að grafa (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 

2000). Heitin á Norðurlandamálunum eru öll skyld, da. grævling, no. grevling, sæ. grävling. 

Þýska heitið er aftur á móti Dachs og er það heiti líklega komið úr latínu (Seebold 2002), en 

enska heitið badger er hins vegar af óljósum uppruna (Onions 1996). Greifingja er fyrst getið 

á prenti á íslensku í Guðbrandsbiblíu (2. Mós. 25:5), en þar er getið um „greifingjaskinn“. 

Orðið sjálft, greifingi, kemur að því er virðist fyrst fyrir í Riti Lærdómslistafélagsins (1789, 

X:227), en orðmyndin greifingur kemur fyrir í Nucleus latinitatis (1994).  

Hreysiköttur/Vesla (Mustela erminea) 

Orðið hreysiköttur er gamalt í málinu og kemur til að mynda fyrir í Physiologusi (AM 

673a 4to II 4v:1-5, Tozzoli 1992). Skylt því er norska heitið røyskatt, hins vegar gæti 

forliðurinn í sænska heitinu, lekatt, og því danska, lækat, tengst orðinu læ, sem merkir ‘skjól‘ 

(Katlev 2000). Hreysikettir nefnast einnig hermelin á sænsku og reyndar einnig á þýsku, en 

skinnið af víslum kallast á íslensku hermelín og var áður fyrr verðmæt verslunarvara. Það orð 

kemur líklega fyrst fyrir á íslensku á 17. öld, í Reisubók Jóns Ólafssonar Indíafara (1946, 

I:129), en það er líklegast tökuorð úr dönsku og þangað barst það úr þýsku (Ásgeir Blöndal 

Magnússon 1989, Katlev 2000). Enska heitið ermine er skylt því og á frekar við um dýrið 

þegar feldur þess er hvítur á veturna. Á sumrin, þegar feldurinn er brúnn, er algengara að nota 

orðið stoat, uppruni þess orðs er hins vegar óþekktur (Onions 1996). Almennt heiti dýranna á 

ensku er weasel og er það skylt þýska heitinu Wiesel og íslenska heitinu vesla. Í fornensku 

var til orðið hearma, sem merkti ‘mús‘ eða ‘hreysiköttur‘, og orð skyldrar merkingar í 

fornháþýsku og fornsaxnesku var hermo, en orðið hermelin er myndað af því með 

smækkunarendingu. Það er líklega komið af samgermönsku orði, *kormo-, sem merkir 

‘snjór‘. Orðið vesla eða vísla virðist ekki vera mjög gamalt í málinu og kemur líklega fyrst 

fyrir í tímaritinu Norðanfara (1881, XXI:6). Þetta er einng komið af samgermönsku orði, 

*wisulōn, og merkingin tengist líklega upphaflega orði sem merkti ‘óþefur‘ (Ásgeir Blöndal 

Magnússon 1989, Katlev 2000).  

 



67 

 

Minkur (Mustela vison) 

Minkar voru fyrst fluttir hingað til lands til ræktunar á 20. öldinni. Orðið er líklega tökuorð 

úr ensku eða dönsku, mink, en orðið barst í dönsku í gegnum þýsku, en gæti hins vegar 

upprunalega verið ættað úr baltneskum málum (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 

2000, Oninons 1996). Orðið virðist fyrst notað á íslensku í Spendýrunum eftir Bjarna 

Sæmundsson (1932:145), og nefnir hann skepnuna einnig vatnaveslu. Í tímaritinu 

Náttúrufræðingnum (Guðmundur G. Bárðarson 1932:84) er notað heitið sundmörður og í 

sama tímariti ári síðar (Ársæll Árnason 1933: 172) er einnig lagt til heitið vatnamörður, en 

ekkert þeirra virðist hafa náð fótfestu fyrir utan minkur.  

Otur (Lutra lutra) 

Otur er sunddýr af marðarætt, en orðið otur er af samgermönskum stofni, *utra-, og er 

skylt gríska orðinu hýdros, sem merkir ‚vatnaslanga‘, þannig að heitið merkir ‘vatnadýr‘ 

(Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Bjorvand og Lindeman 2000, Katlev 2000, Onions 1996). 

Norrænu heitin eru svipuð, á dönsku heitir dýrið odder, utter á sænsku og oter á norsku, síðan 

er enska heitið og það þýska otter.  

Safali (Martes/Mustela zibellina) 

Safali á við bæði um spendýrið og skinnið af því, en í í íslenskum fornsögum virðist orðið 

einungis eiga við um skinnið. Til dæmis er talað um „bjórskinn og safala“ í Egils sögu 

(14:36; 16:39; 17:43), en safali hefur löngum þótt verðmæt verslunarvara (Íslenzk fornrit II 

1933: bls. 36 nm.). Orðið er tökuorð úr miðháþýsku, en ættað úr rússnesku og hefur borist til 

Vestur-Evrópu með skinnkaupmönnum (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 2000, 

Onions 1996).  

Skunkur (Mephitis) 

Orðið skunkur er tökuorð úr ensku. Orðið er tekið úr ameríska frumbyggjamálinu 

Algoquin, en orðið skunk kom fyrst fyrir á prenti á ensku árið 1643 (Cutler 1994:37, 

2002:115). Í Riti Lærdómslistafélagsins (1789, X:74-75), kallast skunkurinn fnykdýr, fýludýr 

eða fnykbestía. Jón Bjarnason kallar hann hins vegar stækjudýr (1845, tab.76). Í Undraveröld 

dýranna (1987, 14:132,153-156) eru gefin upp samheitin skúnkur, rákaskunkur og þefdýr. 

3.17.2 Selir  

Selir (Phocidae) 

Orðið selur er af germönskum stofni, *selha-, og gæti merkingin tengst því að draga, sem 

sagt að skepnan dragi sig áfram (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Bjorvand og Lindeman 
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2000, Katlev 2000). Norðurlandaheitin og það enska eru öll skyld, færeyska heitið er selur, 

norska sel, danska sæl, sænska säl og enska seal. Selir hafa verið þekktir á landinu frá 

upphafi byggðar og landnámsmenn hafa líklegast einnig flestir þekkt þá frá sínum 

heimahögum. Hér á eftir sjást nokkur selaheiti í ýmsum ritum í gegnum tíðina og eins og sjá 

má hafa þau breyst töluvert, það eina sem hefur haldið sér í gegnum aldirnar er rostungur.  

 

Tafla 13. Dæmi um heiti sela í nokkrum eldri heimildum. 

Konungs skuggsjá  

(1955:55-56) 

13. 

öld 

flettuselur, granselur, nónselur, opnuselur, orknselur, 

rostungur, skemmingur  

Oddur Einarsson 

(1928:55) 

16. 

öld 

blöðkuselur, flettiselur, granselur, norðselur, 

opnuselur, rostungur, skemmingur  

Jón Ólafsson  

(2007:50) 

18. 

öld 

blöðruselur, gramselur, gráselur, hafselur, ísaselur, 

selakóngur/skemmingur, rostungur, vöðuselur  

 

Blöðruselur (Cystophora cristata) 

Blöðruselur fær nafn sitt af eins konar „blöðru“ eða húðsepa sem liggur við nasirnar á 

karldýrinu og hann getur þanið upp. Heitið virðist fyrst koma fyrir hjá Jóni Guðmundssyni 

(Halldór Hermannsson 1924:15), en það kemur ekki fyrir í Konungs skuggsjá og erfitt er að 

átta sig á hvort eitthvað af þeim selategundum sem koma fyrir þar gæti átt við um sama dýr. 

Jón Ólafsson frá Grunnavík nefnir blöðruseli í riti sínu (2007:50). 

Hringanóri (Pusa/phoca hispida) 

 Orðið hringanóri virðist fyrst notað af Jónasi Hallgrímssyni árið 1842 (1937:15), en 

einnig þekkjast heitin nóri og nórungur, það síðara kemur fyrir í riti Jóns Guðmundssonar 

(Halldór Hermannsson 1924), en virðist frekar eiga við um kópa norðsels, sem líklegast er 

sama dýr og útselur. Orðið -nóri á líklegast hér við um eitthvað sem er lítið eða smávaxið 

(Ásgeir Blöndal Magnússon 1989). Forliðurinn hringa- er dreginn af hringamynstri á baki 

hans. Jón Guðmundsson notar aftur á móti heitið skemmingur eða selakóngur og hið sama 

gerir Jón Ólafsson frá Grunnavík (2007:50) og eiga þá að öllum líkindum við hringanóra 

(Bjarni Sæmundsson 1932:163). Skemmingur er einnig notað í Konungs skuggsjá (1955:55-

56) og í riti Odds Einarssonar (1928:55) og er það heiti líklegast dregið af orðinu skammur, 

hér er sem sagt átt við dýr sem er stutt í vexti.  
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Kampselur (Erignathus barbatus) 

Kampselur fær nafn sitt af miklum „skeggvexti“ í andlitinu. Það heiti virðist fyrst notað á 

prenti hjá Jónasi Hallgrímssyni (1937:15), en eldra heiti var granselur, sem bæði Benedikt 

Gröndal (1878:46) og Bjarni Sæmundsson (1932:182) gefa upp sem samheiti. Orðið 

granselur kemur fyrir í ritinu Konungs skuggsjá og hjá þeim feðgum Oddi Einarssyni 

(1928:55) og Gísla Oddssyni (1917:47), en Jón Guðmundsson (Halldór Hermannsson 1924) 

telur upp heitið grænselur, sem líklega á við sömu skepnu. Jón Ólafsson frá Grunnavík nefnir 

gramsel, sem líklegast einnig er sama dýrið (2007:20). 

Landselur (Phoca vitulina) 

Landselur kallast svo þar sem hann heldur sig meira á landi en útselur, sem heldur sig 

meira í skerjum (Bjarni Sæmundsson 1932:154 ). Heitið virðst fyrst koma fyrir á prenti í 

Reisubók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar frá  (1772:219) og kallast þar einnig 

vorselur. Landselur er einnig notað í Riti Lærdómslistafélagsins (1780:I:13). Önnur heiti eru 

láturselur og vorselur (Bjarni Sæmundsson 1932:150). Ekki er ljóst hvort talað er um hann í 

Konungs skuggsjá (1955). Jón Guðmundsson talar um láturseli (Halldór Hermannsson 

1924:14), og kallar þá einnig norðseli, og nórunga, en það síðastnefnda á líklega við um 

kópana. Jón Ólafsson frá Grunnavík kallar landselinn grásel (2007:50, Helgi Hallgrímsson 

2007 II:89). 

Rostungur (Odobenus rosmarus) 

Rostungar eru nefndir í Konungs skuggsjá (1955:56) og hafa þeir að því er virðist haldið 

því heiti í gegnum aldirnar, til að mynda talar Jón Guðmundsson (Halldór Hermannsson 

1924) einnig um rostunga. Hann nefnir þá hins vegar einnig rosmhvali og virðist hann vera sá 

fyrsti sem gerir það. Það heiti er skylt nýnorska heitinu rossmal eða rossmar og gamla danska 

heitinu rosmer, en forliðirnir rosm- og rost- eru báðir leiddir af indóevrópskum stofni sem 

merkti ‘rauður‘ (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989). 

Sæljón (Eumetopias jubatus) 

Heitið sæljón kemur líklegast fyrst fyrir á íslensku að vitað sé í Riti Lærdómslistafélagsins 

(1789, X:94) og er líkast til þýðing á danska heitinu søløve. Önnur germönsk heiti eru svipuð, 

no. sjøløve, sæ. sjölejon, þý. Seelöwe, en. sea lion. Ástæða þess að dýrið kallast sæljón er sú 

að brimlar nokkurra sæljónategunda eru með stóran og loðinn makka, sem minnir á 

ljónsmakka (Undraveröld dýranna 15, 1983:117-121). 
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Útselur (Halichoerus grypus) 

Útselur dregur nafn sitt af því að hann heldur sig mest í skerjum, andstætt landselnum sem 

heldur sig í og við land (Bjarni Sæmundsson 1932:154). Heitið kemur alla vega fyrir á miðri 

17. öld, í riti Jóns Guðmundssonar lærða (Halldór Hermannsson 1924:14). Bjarni 

Sæmundsson (1932:186) nefnir samheitin útskerjaselur, haustselur, vetrarselur, vigraselur, 

skerjakolla og orkn, hins vegar aðgreinir Jón Guðmundsson útseli annars vegar og vigraseli, 

orka og Orkneyjaseli hins vegar. Í Konungs skuggsjá (1955:55), er svonefndur orknselur, 

sem líklegast er sama skepna. Útselur er líklegast sami selur og Jón Ólafsson frá Grunnavík 

kallar hafsel (2007:50). Eggert Ólafsson nefnir í riti sínu útsel og vetrarsel. 

Vöðuselur (Pagophilus groenlandicus) 

Nafn vöðuselsins er til komið vegna þess að hann ferðast um í stórum vöðum eða kjórum. 

Jón Guðmundsson lærði nefnir í riti sínu vöðuseli (Halldór Hermannsson 1924), en nefnir þá 

einnig opnuseli eða ísaseli. Opnuselir eru nefndir í Konungs skuggsjá (1955:55) og í riti Odds 

Einarssonar (1928:55) sem einnig kallar þá vöðuseli. Jón Ólafsson frá Grunnavík talar hins 

vegar um vöðuseli og ísaseli sem aðgreindar tegundir, líklega er þetta þó sama dýrið 

(2007:50, Helgi Hallgrímsson 2007 II:91). 

3.17.3 Birnir 

Birnir (Ursidae) 

Orðið björn er mjög gamalt í málinu og hefur borist hingað með fyrstu 

landnámsmönnunum. Það kemur til að mynda fyrir á nokkrum stöðum í Landnámu (Íslenzk 

fornrit I, 1986:43, 219). Orðið er til í svipaðri mynd í fleiri germönskum málum, bjørn á 

dönsku, norsku og færeysku, björn á sænsku, bear á ensku, bär á þýsku og beer á hollensku. 

Latneska heitið er hins vegar ursus og það gríska árktos og eru þau af indóevrópskum stofni 

sem virðist hafa glatast í germönsku málunum, mögulega vegna þess að bannhelgi hefur hvílt 

á orðinu. Þess í stað var notað orð af stofninum *beran-,* bernu-, sem merkir ‘sá brúni‘ 

(Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 2000, Bjorvand og Lindeman 2000, Onions 1996, 

Seebold 2002).   

Til bjarndýraættarinnar heyra m.a. ættkvíslirnar Aliluropodinae, eða pöndur, og Ursinae, 

eða bjarndýr. Þvottabirnir tilheyra eigin ætt, Procyonidae.  

Risapanda (Ailuropoda melanoleuca) 

Orðið er af nepölskum uppruna (Onions 1996), en virðist upphaflega hafa átt við um það 

dýr sem kallast kattbjörn, litla panda eða rauða panda (Ailurus fulgens). Kínverska orðið 
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fyrir risapöndu er aftur á móti jung mao, sem merkir ‘bjarnarköttur‘
23

. Hins vegar kallast 

kattbjörninn eða rauða pandan þar „eldrefur“ (Undraveröld dýranna 1987, 14:119-122). 

Ekki er algerlega ljóst hvenær orðið kom fyrst fyrir á íslensku, en það er ekki að finna í 

ritmálsskrá Orðabókar Háskólans. Pöndur urðu ekki kunnar Vesturlandabúum fyrr en árið 

1869 (Lademanns Dyreleksikon 10, 1972), þeirra er hvorki getið í dýrafræðibókum Benedikts 

Gröndal frá 1878 né Bjarna Sæmundssonar frá 1932. Pandan virðist þó alla vega vera orðin 

þekkt upp úr miðri 20. öldinni, en heitið kemur til að mynda fyrir í Fjölfræðibókinni (þýðandi 

Freysteinn Gunnarsson, 1962), sem er fræðslubók fyrir börn um náttúruvísindi, landafræði og 

tækni, og kallast hún þar bambusbjörn eða pandabjörn.  

Hvítabjörn/Ísbjörn (Ursus maritimus) 

Íslenska heitið hvítabjörn kemur fyrir í ýmsum fornum ritum, til dæmis Landnámu 

(Íslenzk fornrit I, 1986:219) og er tilvísun í litinn á feldi dýrsins. Orðið ísbjörn virðist aftur á 

móti fyrst koma fyrir í bókinni Almenn landskipunarfræði II eftir Gunnlaug Oddsson, Grím 

Jónsson og Þórð Sveinbjörnsson frá árinu 1827. Það er líklegast lagað eftir danska heitinu 

isbjørn, en það heiti er einnig notað í norsku, sænsku (isbjörn) og þýsku (eisbär). Samheiti á 

norsku eru hvitbjörn og polarbjörn, en síðara heitið, líkt og enska heitið polar bear, vísar til 

heimkynna ísbjarnarins, sem eru á norður heimskautasvæði.  

Skógarbjörn (Ursus arctos) 

Lengi vel var talið að margar tegundir bjarndýra væru til og flokkuðust þau niður í nokkrar 

tegundir, en síðar kom í ljós að um sömu tegundina væri að ræða og kallast þær allar 

skógarbjörn í dag. Þær tegundir sem áður töldust sjálfstæðar tegundir eru; Ursus horribilis, 

sem kallaðist grábjörn eða grizzly; Ursus middendorffi sem kallaðist kódíakbjörn, tröllbjörn 

eða Alaskabjörn; Ursus pruinosus eða Tíbetbjörn; Ursus isabellinus eða Himalajabjörn; og 

loks Ursus arctos eða Evrópski skógarbjörn (Undraveröld dýranna 1987, 14:79-89). 

Þvottabjörn (Procyon lotor) 

Heitið þvottabjörn virðist fyrst koma fyrir á prenti í bókinni Spendýr hjá Bjarna 

Sæmundssyni árið 1932 (bls. 61), en var sennilega fyrst notað hjá Jóni Bjarnasyni 

(1845:495). Þetta er líklegast þýðing á danska heitinu vaskebjørn, en heitið mun vera til 

komið vegna þess að hann þvær matinn sinn áður en hann étur hann. Heitin á hinum 

Norðurlandamálunum og þýsku eru í samræmi við það, no. vaskebjørn, sæ. tvättbjörn, þý. 

                                                 
23

 Munnleg heimild: Mikael Chu frá Hong Kong, maí 2008.  
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Waschbär. Enska heitið er racoon, sem er ættað úr norðuramerísku frumbyggjamáli (Onions 

1996). 

3.17.4 Hundar 

Canes 

Orðið hundur (fær. hundur, dan., no., sæ., þý. hund, en. dog/hound) er af samgermönskum 

stofni, *χunda-, sem aftur er komið af indóevrópsku orði, *kʲuntó-, afleiða af *kʲwon, sem 

hefur merkt ‘hundur‘ . Af því orði eru svo komin gríska orðið fyrir „hund“, kýōn, og það 

latneska, canis (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Bjorvand og Lindeman 2000, Katlev 2000, 

Seebold 2002). Enska orðið dog er aftur á móti af óljósum uppruna og virðist í eldra máli 

hafa verið notað yfir stóra og kröftuga hundategund. Orðið hound, sem skylt er íslenska 

heitinu hundur, er aftur á móti í dag aðeins notað fyrir ákveðnar hundategundir (Onions 

1996).  

Til hundaættar teljast fjöldamargar ættkvíslir, meðal annars Canis, sem inniheldur til að 

mynda úlfa (Canis lupus) og sjakala (nokkrar tegundir); og Vulpes, eða refi.  

Refur (Alopex lagopus)  

Orðið „refur“ er skylt þeim heitum sem notuð eru á hinum Norðurlandamálunum, ræv á 

dönsku, revur á færeysku, räv á sænsku og rev á norsku. Þetta er líklegast sérnorrænt orð með 

upprunalega merkingu ‘jarpur‘ eða „dökkbrúnn“, og hefur verið einhvers konar feluheiti 

(Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 2000), en einnig gæti þetta verið skylt orðunum 

jerfur eða jarfi sem á við um fjallfress (Gulo borealis) (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989). 

Það má þó benda á að orðið refur líkist töluvert ýmsum orðum sömu merkingar í finnsk-

úrgískum tungumálum, en þar er frummynd orðsins *repäs (Bjorvand og Lindeman 2000), og 

eistneska heitið er til að mynda rebane. Elsta þekkta norræna orðið fyrir „refur“ er fóa eða 

fúa, en þau orð eru af germönskum stofni, *fúhōn-. Skyld því eru enska heitið fox og þýska 

heitið Fuchs, þar er stofninn *fúhsa-, afleitt af *fuh- (Bjorvand og Lindeman 2000).  

Afar mörg samheiti eru til fyrir ref á íslensku, til að mynda: tófa, pólrefur, 

heimskautsrefur, fjallrefur, blárefur, melrakki, skolli, lágfóta, rebbi og dýrbítur. Guðmundur 

Andrésson (1999) setur rebbi sem aðalheiti í orðabók sinni, en getur þess engu að síður að 

hann kallist einnig refur. Sjá má á fjölda þeirra heita sem refurinn ber, hversu umtöluð skepna 

hann hefur verið hér á öldum áður. Í Nucleus latinitatis (1994) dugði til að mynda ekki aðeins 

eitt orð til að skýra latneska orðið vulpes, það er þýtt sem refur, toa, skolle, dratthali, lagfota, 

holltaþor, melracke, blodrekkur, tortrigg. Mjög líklegt er að stór hluti þessara heita hafi 
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upphaflega verið notuð sem feluheiti, til að bjóða ekki hættunni heim með því að nefna hann 

sínu rétta nafni.  

Sjakali (Canis) 

Til eru nokkrar tegundir sjakala, sem allar tilheyra ættkvíslinni canis. Orðið sjakali er 

tökuorð úr dönsku, sjakal. Orðið er komið til Evrópu úr tyrknesku og þangað úr persnesku, en 

upphaflega úr sanskrít (Onions 1996, Katlev 2000). Þau heiti sem notuð eru í öðrum 

germönskum málum eru öll skyld: fær. sjakalur, no. sjakal, sæ., þý. schakal, en. jackal. 

Einnig eru heiti í rómönskum málum skyld þeim, chacal á frönsku og sciacallo á ítölsku. 

Orðið virðist fyrst koma fyrir á íslensku í Lestrarbók handa alþýðu á Íslandi frá 1874 

(Þórarinn Böðvarsson 1974:168). 

Úlfur (Canis lupus)  

Orðið úlfur er af germönskum stofni, *wúlhwa- eða *wúlfa- (Bjorvand og Lindeman 

2000), og gæti tengst indóevrópskum stofni sem merkir ‘rífa‘ (Ásgeir Blöndal Magnússon 

1989, Katlev 2000). Norrænu heitin eru mjög svipuð því íslenska, úlvur á færeysku og ulv á 

norsku og dönsku og enn fremur wolf á þýsku og ensku. Orðið ulv er til á sænsku, en 

algengara er varg, sem er einnig til sem samheiti á norsku og dönsku, sem og vargur á 

íslensku og færeysku. Vargur getur reyndar einnig á íslensku verið notað um önnur 

skaðræðisdýr, svo sem refinn, hrafninn eða veiðibjöllu, eða jafnvel um útlaga og skógarmenn 

(Ásgeir Blöndal Magnússon 1989).  

3.17.5 Hýenur 

Hýenur tilheyra ættinni Hyaenidae, og innan hennar eru fjórar tegundir hýena. Orðið 

hýena virðist fyrst koma fyrir í Guðbrandsbiblíu (Sr. 13:22). Þetta er líklega tökuorð úr 

dönsku, komið úr latínu, hyaena, sem aftur er komið af gríska orðinu hýaina, dregið af orðinu 

hýs, sem merkir ‘svín‘, en hýenur eru með burstakamb líkt og svín (Ásgeir Blöndal 

Magnússon 1989, Onions 1996). 

3.17.6 Kettir 

Óvíst er um uppruna orðsins köttur, en það er líklega ættað úr miðaldalatínu, cattus, og gæti 

mögulega verið komið af núbísku orði sömu merkingar, kadis (Ásgeir Blöndal Magnússon 

1989, Onions 1996, Katlev 2000). Skyld heiti eru í hinum germönsku málunum, kat(t) á 

sænsku, norsku og dönsku, cat á ensku og Katze á þýsku. Einnig eru heiti í rómönsku 

málunum af sama stofni, chat á frönsku, gatto á ítölsku og gato á spænsku og portúgölsku.  
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Til kattaættar (Felidae) heyra tvær undirættir, Pantherinae, en til hennar heyra tegundirnar 

ljón, tígrisdýr, hlébarði og jagúar; og Felinae, en til hennar heyra m.a. tegundirnar 

blettatígur, gaupa, púma og venjulegur húsköttur.  

Blettatígur (Acinonyx jubatus) 

Blettatígur tilheyrir annarri ættkvísl en jagúar og hlébarði sem tilheyra ættkvíslinni 

Panthera, þó að honum svipi til þeirra í útliti. Orðið kemur ekki fyrir í ritmálsskrá Orðabókar 

Háskólans, en kemur til dæmis fyrir í Undraveröld dýranna (1983, 15:88-92). Enska heitið er 

cheetah og er það dregið af orði úr sanskrít, chitraka, sem merkir ‘flekkóttur‘ (Onions 1996) 

og er íslenska heitið því útfærsla á því. Danska, norska, sænska og þýska heitið er aftur á móti 

gepard, sem komið er af franska heitinu guépard, úr ítalska heitinu gattopardo, eða „kattar-

pardus“ (Katlev 2000, Seebold 2002).  

Gaupa (Lynx) 

Orðið gaupa er gamalt í málinu og er líklega skylt fornenska orðinu géopan, sem merkir 

‘að gleypa‘, og earngéap, sem merkir ‘veiðifálki‘ (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989). Norska 

heitið, gaupe, og það færeyska, geypa, eru skyld því íslenska, en danska heitið, los, sænska, 

lodjur, þýska, Luchs, og það enska, lynx, sem jafnframt er fræðiheitið, eru aftur á móti af 

samgermönskum uppruna og upphaflega af indóevrópsku orði sem merkti ‘ljós‘ eða ‘hvítur‘ 

(Katlev 2000, Onions 1996, Seebold 2002). Gaupur eru nefndar í Bréfi Alexandri magni 

(Skårup, 1991:40), en í Nucleus latinitatis (1994) er orðið þýtt sem lynxdýr. 

Hlébarði (Panthera pardus)  

Orðið hlébarði er komið af latneska heitinu leopardus, sem er samsett úr orðunum 

leō, sem er komið úr latínu og merkir ‘ljón‘, og pardus, sem er komið úr grísku og á við um 

pardusdýr eða panþerdýr (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 2000, Onions 1996). 

Ekki má þó rugla því saman við orðið hlébarður, sem var skjaldarheiti í skáldamáli, en 

reyndar var orðið einnig notað um norræn rándýr (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989). Á 

Norðurlandamálunum, ensku og þýsku kallast dýrið leopard, og er það heiti einnig til í 

rómönskum málum, léopard á frönsku, leopardo á ítölsku og spænsku. Fjölmörg orð virðast 

hafa verið notuð í íslensku máli í gegnum tíðina til að lýsa hlébörðum og eru þau talin upp 

hér og aðgreind til hægðarauka: 

 Í Physiologusi er nefnt dýr sem kallast pantera og á líklega við um hlébarða. 

 Lépartr í Bréfi Alexandri magni (Skårup, 1991:63). 
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 Leopardus er notað í bókinni Almenilig handbok fyrer þinga Presta I Islande frá 

1555 (Chr. Westergård-Nielsen 1946) og í Nucleus latinitatis segir að dýrið 

leopardus sé „komed af Lione og Pardus Dyre“ (1994). 

 Leparður í Guðbrandsbiblíu. 

 Orðið pardus kemur fyrir árið 1575 í kristilegu kveri sem Guðbrandur Þorláksson 

þýddi, og kallast Lifsins vegur: Þat er, Ein Sönn og Kristileg vnderuijsun Huad sa 

Madaur skal Vita, Trua og Giöra, sem ödlast vill Eilift Lijf (Chr. Westergård-

Nielsen 1946). Séra Ólafur Egilsson, talar einnig í Reisubók sinni um pardus 

(1906-09: 370) og Guðmundur Andrésson (1999) notar pardusdýr í orðabók sinni. 

 Í Riti Lærdómslistafélagsins er hins vegar talað um bæði pardus og leópardus 

(1789:82) og virðist það eiga við um tvær dýrategundir. Verið gæti að átt sé 

annars vegar við svartan hlébarða (pardus) og hins vegar flekkóttan (leópardus). 

 Sveinbjörn Egilsson notar í þýðingu sinni á Ilionskviðu árið 1855 orðið flekkudýr 

og á þá líklega við hlébarða (1949:339, 432). 

Jagúar (Panthera onca)  

Jagúar virðist fyrst nefndur í tímaritinu Íslendingi frá árinu 1862 (9. tbl.:65). Orðið er 

líklegast tökuorð úr dönsku eða ensku, komið af portúgalska orðinu jaguar, en upphaflega úr 

brasilíska frumbyggjamálinu tupi-nambá og merkir ‘kjötæta‘ (Katlev 2000, Onions 1996). 

Heiti á Norðurlandamálunum, ensku og þýsku er jaguar. 

Ljón (Panthera leo)  

Orðið ljón er líklega tökuorð úr fornensku, léo, en er upphaflega komið úr latínu, leō, sem 

í eignarfalli verður leōnis (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989), og er íslenska heitið, sem og 

það sænska, lejon, og það enska, lion, dregin af eignarfallsmyndinni. Dönsku og norsku 

heitin, løve, eru komin frá þýska heitinu, Löwe, úr fornháþýsku, lēwo, sem aftur er komið úr 

latínu (Katlev 2000, Seebold 2002). Ljón er nefnt leo í Physiologusi á 13. öld (AM 673a 4to 

II: 1v:11, Tozzoli 1992). Skýring Guðmundar Andréssonar (1999) á orðinu león er „alias 

oargadyr“, það er að segja, „öðru nafni óargadýr“. Í Bréfi Alexandri magni (Skårup, 1991:63) 

er leo þýtt vargr, sem annars merkir ‘úlfur‘, og gæti það verið vegna misskilnings á orðinu 

óargadýr, hafi það verið skrifað vargadyr eða uargadyr í eldra handriti (Skårup, 1991:36, 96), 

en oft er erfitt að greina mun á u og v í fornum handritum.  
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Púma (Puma concolor)  

Púma virðist fyrst nefnd í Spendýrum Bjarna Sæmundssonar 1932 (bls. 129). Orðið er 

líklegast komið inn í íslensku úr dönsku eða ensku, en er upphaflega komið í gegnum 

spænsku úr frumbyggjamálinu quetchua í Suður-Ameríku (Katlev 2000, Onions 1996, Taylor 

1997). Heiti á Norðurlandamálunum, ensku og þýsku er puma.  

Tígrisdýr, tígur (Panthera tigris)  

Orðið tígrisdýr virðist samkvæmt ritmálsskrá Orðabókar Háskólans fyrst koma fyrir í 

bókinni Eitt Gyllene Reikelsis Altare … Vr Eingelsku Tungumaale fordanskad af Conrado 

Sassio. Enn nu Islendskad, frá árinu 1706 (12v). Þetta er lítið bænakver, með morgun- og 

kvöldbænum fyrir hvern dag vikunnar. Tígrisdýr eru nefnd í mánudagskvöldbæninni: „Þu 

hefur skapað mig sem Sauð/ skillde eg giera mig sialfann að einu Tygris Dÿre/ með minne 

Grimd og Reiðe?“ Einnig er til orðmyndin tígur og virðist hún fyrst koma fyrir í Riti 

Lærdómslistafélagsins árið 1789 (X:83, ritmálsskrá Orðabókar Háskólans). Orðið hefur 

líklegast borist inn í íslensku úr dönsku, en þangað úr latínu, tigris, úr grísku, tígris. Tvær 

mögulegar skýringar eru á heitinu, sú fyrri að það sé komið af fornpersnesku orði sem merki 

‘ör, spjót‘, og vísi heitið þá til beittra tannanna eða hversu hratt dýrið fari yfir (Ásgeir Blöndal 

Magnússon 1989, Katlev 2000), en seinni skýringin er sú að það tengist nafninu á Tígrisfljóti, 

en tígrisdýr héldu sig þar um slóðir (Katlev 2000). Í Bréfi Alexandri magni frá því um 1360 er 

það orð sem í latneska textanum heitir tigris af óþekktum ástæðum þýtt sem steingeit, sem 

annars er þýðing á stjörnumerkinu capricornus. Orðið tigris fyrir tígrisdýr er hins vegar notað 

í nokkrum eldri textum, meðal annars í Bíblíuþýðingunni Stjórn (Skårup, 1991:96), sem er frá 

því á 13. öld.  

3.18 Hófdýr 

Hófdýr eiga, eins og nafnið bendir til, það sameiginlegt að vera með hófa eða reyndar líka 

klaufir. Til þeirra heyra m.a. ættirnar Bovidae (antilópur, geitur, kindur, sauðnaut, gasellur, 

gemsur); Bubalus (bufflar); Bison (vísundar); Equus (hestar, asnar, sebrar); Camelus (úlfaldi, 

drómedari, lama); Cervidae (elgir, hreindýr, hirtir), Hippopotamidae (flóðhestar), Giraffidar 

(gíraffar) og Rhinocerotidae (nashyrningar).  

Antilópur (Bovidae) 

Antilópur eru ætt spendýra, frekar en stök dýrategund. Orðið kom líklega fyrst fyrir í 

myndinni antilópi í Almennri Landskipunarfræði III (Gunnlaugur Oddson o.fl. bls. 51) árið 

1825 og svo sem antílópa í Dýrafræði Benedikts Gröndal árið 1878 (bls. 48). Orðið er 
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líklegast komið í íslensku úr dönsku, en yfir í bæði dönsku (antelope) og ensku (antelope) úr 

miðaldafrönsku, antelop(e), en er ættað úr grísku, anthólōps eða anthálōps (Katlev 2000, 

Onions 2002). Tvennar skýringar gætu verið á forliðnum, í fyrsta lagi að hann sé anthal-, af 

anthálion, sem merkir ‘mandla‘, eða anthol-, af ánthos, sem merkir ‘blóm‘. Síðari liðurinn er 

líklegast -ōps, merkir ‘auga‘ eða ‘andlit‘ (Katlev 2000). 

Asni (Equus africanus asinus) 

Orðið asni er gamalt í íslensku og er þekkt alla vega frá því í lok 12. aldar, en það 

kemur fyrir í Íslenskri hómilíubók (1993), sem er leiðbeiningabók frá því um árið 1200 um 

stólræður presta. Í einni stólræðunni er þar vitnað í Jobsbók í Biblíunni, en asnar eru títt 

nefndir í Biblíunni og hafa líklega borist gegnum hana til vitundar Íslendinga: 

„Sjö þúsundir átti hann sauða, en þrjár þúsundir úlfalda, fimm hundruð öxna og fimm 

hundruð asna.“ (Íslensk hómilíubók 1993:143.) 

Einnig kemur orðið fyrir í Bandamanna sögu (Íslenzk fornrit VII: 1936:350), en elsta 

þekkta handrit hennar er frá því um miðja 14. öld (Heimir Pálsson 1998:70): 

 „…þú kannt eigi mál að meta og hefir eigi vit til heldur en uxi aða asni…“ 

Þetta er tökuorð úr fornfrönsku, asne, úr latínu, asinus, mögulega komið úr tungumáli í 

Litlu-Asíu, svo sem semitísku máli eða anatólísku (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 

2000). Heitin í nágrannamálunum eru einnig af sama stofni, dönsku heitin eru asen eða æsel, 

en síðara heitið er komið úr lágþýsku, esel, úr fornlágþýsku, esil, komið úr láglatínu, asellus, 

af asinus. Sænska heitið er åsna og norska og þýska heitið esel. Enska heitið er ass, en einnig 

er notað donkey, sem dregið er af fornenska orðinu dun, sem vísar til litarins og merkir 

‘brúnleitur‘ (Onions 1996). 

Buffall (Bubalus) 

Bufflar eru uxategund sem finna má á Indlandi og í Afríku. Skyld tegund sem kallast í 

Bandaríkjunum bison eða buffalo kallast hins vegar á íslensku vísundur (sjá neðar), en buffall 

er notað um Asíubuffla (Bubalos) eða Afríkubuffla (Synceros). Íslenska heitið buffall kom 

líklega fyrst fyrir í Spendýrunum eftir Bjarna Sæmundsson (1932: 72), en í tímaritinu 

Íslendingur er notað heitið buffalnaut (1862, 3. tbl:14). Í tímaritinu Iðunni er notað buffalóuxi 

(1889 VII:203). Orðið er líklegast komið í íslensku úr dönsku, bøffel, komið úr miðlágþýsku, 

buffel, úr frönsku, buffle, úr latínu, būfalus, sem er hliðarmynd við būbalus, sem er komið af 

gríska orðinu bubalos, sem merkir ‘antilópa, buffall, gasella, úruxi‘ og tengist gríska orðinu 
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bous, sem merkir ‘kýr‘ eða ‘uxi‘ (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 2000, Onions 

1996 , Seebold 2002).  

Drómedari (Camelus dromedarius) 

Drómedari er af úlfaldaætt, en er aðeins með eina kryppu á bakinu, andstætt við úlfaldann 

sem er með tvær. Orðið drómedari kemur fyrst fyrir í Riti Lærdómslistafélagsins árið 1789 

(X:88). Það hefur líklegast borist inn í íslensku í gegnum dönsku, dromedar, úr þýsku, 

Dromedar, úr latínu, dromedārius, úr grísku, drómas (þgf. dromádos), sem merkir ‘hlaupari‘ 

(Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 2002, Seebold 2002, Onions 1996). 

Elgur (Alces alces) 

Orðið elgur er af germanskri rót, *alγí- (Katlev 2002, Seebold 2002, Bjorvand og 

Lindeman 2000). Heitin í öðrum germönskum málum eru skyld því íslenska, elg á dönsku og 

norsku, älg á sænsku, elk á ensku og Elch á þýsku.  

Flóðhestur (Hippopotamus)  

Flóðhestar virðast fyrst nefndir svo á íslensku í Morgunblaðinu árið 1914 (13. janúar, 

bls. 340) í grein sem heitir „Hvað kosta villidýrin?“. Eldri heiti á íslensku eru vatnahestur, 

Nílhestur og nykur sem virðast öll hafa birst fyrst í Riti Lærdómslistafélagsins árið 1789 

(X:113) fyrir utan nykur, sem kemur fyrir sem þýðing á latneska heitinu hippopotamus þegar 

á 14. öld, í Bréfi Alexandri magni (Skårup, 1991:67). Flóðhestur er það heiti sem birtist í 

flestum dýrafræðibókum seinni tíma (t.d. Johnson 1999:46, Burnie 2008:20), en öll heitin 

hafa verið í notkun á einhverjum tímapunkti. Bjarni Sæmundsson (1932:70) notar heitið 

Nílhestur, en Benedikt Gröndal (1878:49) orðið vatnahestur, sem og Páll Jónsson (1884:72) 

og fleiri. Björn Halldórsson notar í orðabók sinni heitin vatnahestur, nennir og nykur. Orðið 

nykur virðist hafa náð nokkrum vinsældum, en það var til að mynda notað í Skírni (1861:96) 

og í Fjallkonunni (1892:12). Heitið flóðhestur er líklegast lagað eftir danska heitinu flodhest, 

sem er bein þýðing á latneska heitinu hippopotamus, af gríska heitinu hippopótamos. Það orð 

er samsett af orðunum hippos eða „hestur“ og pótamos sem merkir ‘á, fljót‘ (Onions 1996, 

Katlev 2000). Vatnahestur er þá af sama toga og flóðhestur, en Nílhestur vísar til heimkynna 

dýrsins. Orðið nykur hefur hins vegar nokkuð aðra tengingu, í íslenskri þjóðtrú er nykur grár 

hestur sem býr í vötnum og ám og er auðþekktur af því að hófar hans snúa aftur (Sigfús 

Sigfússon 1982 IV:81). Hann lokkar börn á bak sér og fer með þau niður í vatnið og var 

notaður til að hræða börn á öldum áður til að halda sig frá vatni og fara ekki á bak 

ókunnugum hestum. Þar sem hinn þjóðsögulegi nykur var vatnahestur hefur þótt rökrétt að 

kalla hippopotamus nykur. Í riti Jóns Ólafssonar frá Grunnavík frá 1737 er nykurinn nefndur í 
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kafla um vatnaskrímsli, án nokkurrar tengingar við flóðhesta, heldur er hér átt við 

þjóðsagnaveruna og henni gefið hið virðulega latneska heiti hippopotamus: 

Vatnahestur lifir líka á landi (er amphibion), kallast almennt nykur (hippopotamus)… 

(2007:69). 

Sæmundur Magnússon Hólm tók saman lýsingu á Suðurlandi, Topographisk skýrsla um 

Suður-siðu Íslands, einkum Skaptafellss, á árunum 1776-1781. Í henni eru talin upp 

fjöldamörg örnefni, meðal annars Nykurtjörn, og eru þau númeramerkt í lista í upphafi bókar. 

Inni í textanum vitnar hann síðan bara í númerin, er skrifar heitin ekki að fullu: 

[Í] 25 [Hrútsvatni],104 [Oddnýjartjörn],123[ --],151 [Skjaldatjörn] og 152 

[Nykurtjörn og Vellinkatla] seigia menn og hafa fyrer satt, að Sie Nykur eða 

Hippopotamus. (ÍB 333 4to, bl. 26v.) 

Mögulegt er að Sæmundur hafi haft aðgang að riti Jóns Ólafssonar og þannig kynnst 

orðinu hippopotamus og notkun hans á því, þar sem það var til í einhverjum afritum. 

Gasella (Gazella) 

Orðið gasella kemur líklega fyrst fyrir í Dýrafræði eftir Benedikt Gröndal frá árinu 1878 

(bls. 73). Orðið er líklegast komið inn í íslensku úr dönsku, gazelle, en er tökuorð úr arabísku, 

ghazāla (Katlev 2000). Það hefur líklegast borist til Norður-Evrópu í gegnum spænsku, 

gacela (Onions 1996, Seebold 2002).  

Geit (Capra) 

Orðmyndin geit er einnig notuð á færeysku og norsku og til eru skyldar myndir á 

öðrum germönskum málum: da. ged, sæ. get, en. goat, þý. Geiss. Elsta germanska myndin 

hefur verið *gait- (Bjorvand og Lindeman 2000). Skiptar skoðanir eru á upprunalegri 

merkingu orðsins, Katlev (2000) segir merkinguna upphaflega hafa átt við dýrið sjálft, á 

meðan Seebold (2002) telur hana hafa tengst merkingunni „horn“ og nefnir til samanburðar 

orðið geitungur. Ásgeir Blöndal Magnússon (1989) telur orðið tengjast sögnunum að „hoppa“ 

eða „stökkva“ og álítur að geitungurinn hafi fengið nafn sitt þar sem fálmarar hans líkjast 

hornum geitarinnar.  

Gemsa (Rupicapra rupicapra) 

Gemsur eru fyrst nefndar á íslensku í Dýrafræði eftir Benedikt Gröndal frá árinu 1878 

(bls. 48). Orðið hefur borist inn í íslensku úr dönsku, gemse, af þýska orðinu gemse, úr 

miðháþýsku, gemeze, úr fornháþýsku, gamiza. Það hefur komið inn í germönsk mál úr 

rómönsku máli, samanber á ítölsku camoscio, frönsku chamois og spænsku gamuza, en er 
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mögulega komið af for-rómversku Alpaorði (Seebold 2002, Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, 

Onions 1996). 

Gíraffi (Giraffa cameleopardalis)  

Orðið gíraffi kemur fyrst fyrir í tímaritinu Íslendingi árið 1862 (9. tbl.: 66). Það hefur 

sennilegast borist í íslensku í gegnum dönsku, giraf, en barst út um Evrópu í gegnum ítölsku, 

giraffa, en er tökuorð úr arabísku, zurāfa, zarāfa, zarāffa (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, 

Katlev 2002, Seebold 2002, Onions 1996). Latneska heitið er camelopardus, samansett af 

camel (úlfaldi) og pardus (pardusdýr), og hefur það átt að vísa til útlits dýrsins, að það líktist 

að einhverju leyti úlfalda og væri með flekki líkt og pardusdýr. 

Hjörtur (Cervus) 

Orðið hjörtur er af germönskum stofni, *herut- eða *heruta-, og eru heitin mjög svipuð í 

nágrannamálunum, hjørtur á færeysku, hjort á dönsku, norsku og sænsku, hart á ensku 

(heorot í fornensku), Hirsch á þýsku (hirz í miðháþýsku, hiruz í fornháþýsku og hirot í 

fornsaxnesku). Það er skylt latneska orðinu cervus, sömu merkingar, en einnig gríska orðinu 

keraós, sem merkir ‘hyrndur‘ og er dregið af indóevrópsku orði, *k‘eru-, sem merkir ‘horn‘ 

(Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Bjorvand og Lindeman 2000, Katlev 2002, Seebold 2002, 

Onions 1996). 

Hreindýr (Rangifer) 

Orðið hreinn eða hreindýr er af forngermönskum stofni, *hraina-, og er skylt gríska 

orðinu kriós, „hrútur“, og er dregið af indóevrópsku orði, *k‘er-, sem merkir ‘horn‘. Heitin í 

nágrannamálunum eru öll skyld því íslenska og eru dregin af hreinn eða hreindýr: reindjór á 

færeysku, rein, reinsdyr á norsku, ren, rensdyr á dönsku, ren, rendjur á sænsku, rein, 

reindeer á ensku og Ren, Rentier á þýsku (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Bjorvand og 

Lindeman 2000, Katlev 2002, Seebold 2002, Onions 1996). 

Kameldýr (Camelus)  

Í raun heitir ekkert stakt dýr kameldýr á íslensku, en orðið er dregið af orðinu camelus, 

sem á við um ætt úlfalda og drómedara. Í ensku, dönsku og fleiri málum er orðið notað á 

sama hátt og orðið úlfaldi á íslensku, bæði þegar talað er um dýrið sjálft (Camelus bactrianus 

heitir camel á ensku og kamel á dönsku) og þegar talað er um ættkvíslina Camelus 

(kamelfamilien á dönsku og camels á ensku). Orðið í þessari mynd virðist fyrst koma fyrir í 

forminu kamaldýr eða kameldýr, í Reisubók séra Ólafs Egilssonar (1906-1909: 106, 160). 

Orðmyndin kamaldýr er notuð í Dýrafræði Benedikts Gröndal (1878:49), en í tímaritinu 
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Íslendingi er hins vegar notað orðið kamall. Í Postola sögum kemur fyrir orðið kamelus 

(kameli í ft.) og er þar í dæmi frá síðari hluta 13. aldar talað um dýr „…sem kameli heita oc 

ver kollum ulfallda…“ (Postola saga 1874:871). Orðið gæti verið tökuorð úr dönsku, eða 

beint úr miðlágþýsku, kamēl, úr camēlus á latínu, komið úr kámēlos á grísku. Upphaflega er 

orðið þó líklegast ættað úr semitískum málum; hebresku, arabísku eða fönísku, gāmāl (Ásgeir 

Blöndal Magnússon 1989, Katlev 2002, Seebold 2002, Onions 1996).  

Lamadýr (Lama glama) 

Lamadýrið er af úlfaldaætt, en er ekki með kryppu líkt og úlfaldinn og drómedarinn. Orðið 

kemur fyrst fyrir á prenti á íslensku í dansk-íslenskri orðabók Gunnlaugs Oddssonar (1991) 

og er þar skilgreint sem „einskonar geita-kyn“. Í bókinni Dýrafræði eftir Benedikt Gröndal 

(1878) koma bæði fyrir heitin lamadýr (bls. 151) og lama (bls. 49). Líklegast er að orðið hafi 

borist inn í íslensku úr dönsku, en borist til Evrópu með Spánverjum, llama, úr suðurameríska 

Inkamálinu Quechua (Taylor o.fl. 2007, Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Katlev 2002, 

Seebold 2002, Onions 1996).  

Nashyrningur (Rhinoceros)  

Orðið nashyrningur er líklegast komið í málið úr dönsku, næsehorn, sem er komið úr 

þýsku, Nashorn, sem er bein þýðing á gríska heitinu rhinókerōs (rhís, þgf. rhīnós merkir ‘nef‘ 

og kéras merkir ‘horn‘) (Katlev 2000). Það kemur líklegast fyrst fyrir í Nucleus latinitatis 

(1994).  

Sauðnaut (Ovibos moschatus)  

Orðið sauðnaut var fyrst notað í tímaritinu Dýravinurinn árið 1905 (bls. 59). Þar stendur: 

„Latneska nafnið á dýrinu er ovibos og þýðir sauðnaut.“ Bjarni Sæmundsson (1932:249) 

getur heitisins í neðanmálsgrein, en notar frekar moskusuxi. Það heiti er í samræmi við ýmis 

erlend heiti úr nágrannamálunum: moskusokse á dönsku og norsku og muskox á ensku. Á 

íslensku virðist moskusuxi fyrst koma fyrir í bókinni Dýrafræði eftir Benedikt Gröndal frá 

árinu 1878 (bls. 48). Í tímaritinu Íslendingur frá 1862 (22. tbl. bls. 173) er hins vegar notað 

moskusnaut. Moskus-forliðurinn er dreginn af moskuslykt sem karldýrið gefur frá sér og 

finnst einnig af kjötinu (Bjarni Sæmundsson 1932:249nm).  

Sebra (Equus grevyi, E. burchelli, E. zebra) 

Sebrar eru einnig kallaðir sebradýr og sebrahestar, en fyrsta sinn sem heitið sebra kemur 

fyrir á prenti á íslensku var í Riti Lærdómslistafélagsins árið 1789 (X:99). Páll Jónsson notar 

hins vegar fyrstur orðið sebradýr í bók sinni Ágrip af náttúrusögu handa alþýðu árið 1884 



82 

 

(bls. 71). Þetta er tökuorð komið úr dönsku (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989) og er líklegast 

þangað komið úr spænsku, enzebra, sem merkir ‘villiasni‘, komið úr láglatínu, *enquiferus, 

úr latínu, equiferus, „villihestur“ (Seebold 2002, Katlev 2000). Einnig gæti orðið hafa borist í 

gegnum ítölsku eða portúgölsku úr tungumáli Kongó-búa (Onions 1996, Ásgeir Blöndal 

Magnússon 1989) eða verið skylt forneþjópísku orði, zēb, sem merkir ‘hýena‘ (Katlev 2000). 

Úlfaldi (Camelus bactrianus) 

Íslenska orðið úlfaldi á við um skepnu af úlfaldaætt (Camelus) sem er með tvær kryppur á 

bakinu. Það er dregið af gríska orðinu elephantos, sem merkir ‘fíll‘ (Ásgeir Blöndal 

Magnússon 1989), og í fornensku var orðið olfend, af sama uppruna, notað um úlfaldann, í 

fornsaxnesku olƀundeo, í fornháþýsku olbenta og á gotnesku ulbandus (Onions 1996). Orðið 

virðist þó einungis notað í dag í íslensku og færeysku. Orðið kemur fyrir í ýmsum fornum 

íslenskum heimildum, til að mynda í Íslenskri hómilíubók (1993:15). Þar segir í frásögn af 

Jóhannesi skírara: 

 Hann lét klippa flóka af úlföldum og gera sér þar kyrtil úr. 

Einnig kemur það fyrir í Postola sögum (1874:871), sem eru frásagnir af postulunum og 

Jóhannesi skírara. Eftirfarandi dæmi úr Jóhannesar sögu skírara kemur upphaflega úr handriti 

frá síðari hluta 13. aldar (Postola sögur 1874:XXVII): 

…sæll Johannes hafði klæði vofin af hari þeira kvikvenda, sem kameli heita oc ver 

kollum ulfallda… 

Vísundur (Bison) 

Björn Halldórsson (1992) virðist vera sá fyrsti sem notar heitið vísundur sem þýðingu 

á danska orðinu bøffel. Vísundur er í dag notað um ættkvíslina Bison, sem finna má í Evrópu 

(Evrópuvísundur, Bison bonasus) og Norður-Ameríku (Ameríkuvísundur, Bison bison). 

Ameríkuvísundur kallast á ensku bison eða buffalo, en Evrópuvísundur kallast wiesent. Á 

dönsku eru bæði notuð heitin visent og bison. Í tímaritinu Íslendingi (1862, 22. tbl. bls. 173) 

var heitið bíson-naut notað. Orðið vísundur er líklegast tökuorð úr miðlágþýsku, wisent. Það 

gæti verið skylt fornprússnesku orði, wis-sambrs, sem merkti ‘úruxi‘, en annars er uppruninn 

umdeildur (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989, Seebold 2002).  

3.19 Hvalir og höfrungar (Cetacea) 

Hvalir og höfrungar eru meðal þeirra dýra sem hafa þekkst frá upphafi byggðar á Íslandi. 

Orðið hvalur er af germönskum stofni, *hwala- (Seebold 2002, Bjorvand og Lindeman 

2000), danska og norska heitið er hval, sænska er val, hvalur á færeysku, Wal á þýsku og 
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whale á ensku. Hvalir skiptast í tvær ættir, A. skíðishvali og B. tannhvali, og innan þeirra eru 

nokkrar ættkvíslir. 

3.19.1 Skíðishvalir (Mysticeti) 

Skíðishvalir eru tannlausir, en hafa þess í stað skíði og er nafn þeirra dregið af þessu. Skíði 

eru hyrniþynnur í skoltum tannlausra hvala. 

Gráhvalur/Sandlægja (Eschrichtius gibbosus/robustus) 

Gráhvalur dregur heiti sitt af gráleitri húðinni, en aðrir sléttbakar eru töluvert dekkri. Jón 

Guðmundsson lærði notar heitið sandlægja og segir um hana að hún sé „…mjög lífsterk og 

kann á landi að liggja sem selur einn heilan dag. Enn í sandi bilar hún aldrei“. (Halldór 

Hermannsson 1924:9.) Heitið sandlægja er til komið vegna þess að þessi hvalur syndir oft inn 

á grunnsævi og kafar þar niður á botn og rótar í sandinum (Burnie:163). Gráhvalur er reyndar 

útdauður við Ísland og finnst aðeins í Kyrrahafi og líklegt er að Jón Ólafsson frá Grunnavík 

eigi fremur við hrefnu en sandlægju í riti sínu, en hann kallar hana einnig snefju (Helgi 

Hallgrímsson 2007 II:95).  

Grænlandshvalur/Grænlandssléttbakur/Norðhvalur (Balena mysticetus)  

Þó að Grænlandshvalur dragi nafn sitt af Grænlandi, er útbreiðslusvæði hans samt á öllu 

norðurheimskautssvæðinu, en þaðan mun heitið norðurhvalur eða norðhvalur komið. 

Ástæðan fyrir Grænlands-nafnbótinni er sú að þegar farið var að aðgreina hann frá 

venjulegum sléttbak var mest veitt af honum við Grænlandsstrendur (Undraveröld dýranna 

1988, 12:153). Benedikt Gröndal (1878:47) telur sléttbak og Grænlandshval vera sömu 

tegundina. Bjarni Sæmundsson (1932:409) notar heitið norðhvalur, og gefur upp sem 

samheiti Grænlandshvalur, Grænlandssléttbakur og sléttbakur. Í Konungs skuggsjá 

(1955:31) og hjá þeim Jóni Guðmundssyni (Halldór Hermannsson 1924:10) og Ólafssyni 

(2007:54) getur norðhvalur átt við annaðhvort sléttbak (Eubalaena glacialis) eða 

Grænlandshval (Balena mysticetus). Björn Halldórsson (1992) notar heitið norðhvalur í 

orðabók sinni.  

Sléttbakur (Eubalaena glacialis)  

Heitið sléttbakur er til komið vegna þess að þessir hvalir eru ekki með hyrnu á bakinu. Það 

kemur fyrir í Konungs skuggsjá (1955:30) og gæti átt við sömu tegund og ber það heiti í dag. 

Þar kemur einnig fyrir heitið hafurkitti, sem Bjarni Sæmundsson (1932:419) telur einnig eiga 

við um sléttbak og bendir á að það sé notað um hann á Vestfjörðum. Jón Guðmundsson 

(Halldór Hermannsson 1924:9, 11) og Jón Ólafsson frá Grunnavík (2007:54) aðgreina hins 
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vegar hafurkitti og sléttbak og telur Jón Guðmundsson einnig upp heitið höddunefur fyrir 

sléttbakinn. Enskt heiti sléttbaksins, right whale, er komið frá hvalveiðimönnum, en 

hvalurinn þótti „rétti“ hvalurinn til að veiða, þar sem hann synti frekar hægt og auk þess flaut 

hann þegar búið var að drepa hann (Macdonald, 2006: 866).  

3.19.2 Reyðarhvalir (Balaenopteridae) 

Reyðarhvalir eru tannhvalir, en heitið reyður tengist orðinu „rauður“ og er líklega dregið 

af rauðu holdi dýranna (Ásgeir Blöndal Magnússon 1995). Í Konungs skuggsjá (1955:32) er 

talað um hvalategund sem nefnist reyður, og er hvalategund með þessu heiti einnig nefnd í 

ýmsum fornum ritum íslenskum, til að mynda í Eyrbyggja sögu (Íslenzk fornrit IV, 1935:158) 

og í Víga-Glúms sögu (Íslenzk fornrit IX: 1956:91). Elsta handrit þeirrar fyrri er frá því um 

árið 1300, en þeirrar síðari frá miðri 14. öld (Heimir Pálsson 1998:70). 

Andarnefjur (Hyperoodon) 

Andarnefjur hafa hlotið nafn sitt vegna þess hversu snjáldrið á þeim líkist andargoggum. Í 

Konungs skuggsjá (1955:29), hjá Oddi Einarssyni (1928:56) og Gísla Oddssyni (1917:45) er 

talað um andhvali og í riti Jóns Guðmundssonar lærða (Halldór Hermannsson 1924) er einnig 

talað um andhvali, sem öðru nafni kallist andarnefjur. Í fiskafræði Jóns Grunnvíkings 

(2007:54) er hins vegar einungis notað heitið andarnefja, sem þá virðist hafa náð 

yfirhöndinni.  

Búrhvalur (Physeter catodon)  

Þetta heiti kemur fyrst fyrir í Konungs skuggsjá (1955:30). Uppruni forliðarins er óljós, 

möguleiki er á að það hafi tengst orðinu búr, samanber forðabúr, vegna lýsisforðans í höfði 

hvalsins, en Ásgeir Blöndal Magnússon (1989) telur það ekki sennilega skýringu, en allt eins 

að það sé tengt fornindverska orðinu bhṹri-, sem merkir ‘stór‘, eða nýnorsku sögninni bûra, 

sem merkir ‚að öskra eða baula‘.  

Bjarni Sæmundsson (1932) telur Jón Guðmundsson (Halldór Hermannsson 1924) hafa 

notað nafnið svínhvalur um búrhvali í riti sínu, en notar sjálfur svínhvalur um tegundina 

Mesoplodon bidens. Þetta hlýtur að vera einhver misskilningur hjá honum, þar sem Jón talar 

sérstaklega um búrhvali og líkindi milli búrhvals og svínhvals: „…enn hans fita svo næm til 

útgöngu sem suijnhuals…“ Jón segir búrhvalinn einnig kallast nauthval „því stundum þikir 

hann baula so sem naut“. (Halldór Hermannsson 1924:8.) Búrhvalurinn var áður álitinn 

illhveli, þótt hann hafi ekki verið talinn sérstaklega skæður, en sjómenn töldu ekki góðs viti 

að nefna hann á nafn (Bjarni Sæmundsson 1932). Gísli Oddsson (1917:45) aðgreinir búrhvali 
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og nauthvali og það gerir einnig Jón Ólafsson frá Grunnavík, sem segir um nauthvali að þeir 

hljómi eins og naut sem baular og „ef landnaut heyra það ærast þau og æða fram í sjó eftir 

hljóðinu“. (2007:58.) 

Grindhvalur (Globicephalidae) 

Orðið grind merkti í elstu íslensku heimildum ‘hvalavaða‘, en gæti einnig hafa tengst 

mökun hvala, það „að grinda sig“ merkir í umræðu um smáhvalavöður að þær séu að maka 

sig (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989). Benedikt Gröndal notar heitið marsvín, sem tekið er 

beint eftir dönsku heiti tegundarinnar, marsvin (1878:46). 

Háhyrningur (Orcinus orca)  

Nafnið háhyrningur er dregið af hárri hyrnunni á baki dýranna. Háhyrningar eru líklega þær 

skepnur sem í Konungs skuggsjá (1955:28) kallast vagnhvalir: 

 …eru þeir tenntir eftir sínum vexti svo mjög sem hundar og því líkir í ágirnd sinni 

 sem hundar við dýr. Því að þeir safnast flokkum saman og renna að stórum hvölum. 

 Og þar sem mikill hvalur er einn staddur, þá bíta þeir hann og mæða, til þess er hann 

 hefir bana (Konungs skuggsjá 1955:29). 

Þessi lýsing passar vel við háhyrninga, sem eru þekktir fyrir að ráðast í hópum að stærri 

hvölum (Lademanns Dyreleksikon 1972, 14:32). Jón Guðmundsson notar heitið vagnhvalur 

um skepnu sem hagar sér líkt og lýst er í Konungs skuggsjá hér að ofan, en talar einnig um 

háhyrninga eða hafurhvali, sem „hefur hæst horn og lijkast hafurshorni“, en nánari lýsing 

fylgir ekki (Halldór Hermannsson 1924:6). Jón Ólafsson talar aðeins um háhyrnur og 

háhyrninga, sem „sæmilega stór, svört á lit, með háu horni…“, en nefnir ekki vagnhvali 

(2007:53). Heitið skjaldhvalur, sem kemur fyrir í Konungs skuggsjá (1955:29), hjá Gísla 

Oddssyni (1917:45) og í riti Jóns Guðmundssonar lærða (Halldór Hermannsson 1924:6), 

virðist einnig geta átt við um háhyrninga (Bjarni Sæmundsson (1932:325). 

Hnísur (Phocoena) 

Hnísur eru nefndar bæði í Konungs skuggsjá (1955:28) og í riti Jóns Guðmundssonar 

lærða (Halldór Hermannsson 1924:6). Uppruni orðsins hnísa er mögulega tengdur orðum eins 

og skoska orðinu hniss og lithásku orðunum knisù og knìsti, sem merkja að ‘róta, skrapa‘, og 

gæti heitið því vísað til hljóðsins sem tegundin gefur frá sér, sem er urg- eða þyskennt 

blásturshljóð (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989). 
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Hnúfubakur (Megaptera novaeangilae)  

Latneska heitið Megaptera merkir ‘stórvængja‘, sem á ágætlega við þar sem hreifarnir eru 

frekar stórir. Á Norðurlandamálunum og ensku, líkt og á íslensku, er áherslan þó á öðru 

útlitseinkenni hvalanna, eins konar hnúð eða kryppu sem er á bakinu á þeim. Bjarni 

Sæmundsson (1932:399) notar heitið skeljungur, vegna hrúðurkarlanna sem safnast á húð 

hnúfubaksins, en það er hvalaheiti sem notað er í Konungs skuggsjá (1955:31) og hjá þeim 

nöfnum Jóni Guðmundssyni (Halldór Hermannsson 1924:9) og Jóni Ólafssyni (2007:57), þó 

svo að ekki komi fram hvort þetta sé sama tegund og hnúfubakur. Gísli Oddsson segir í 

umfjöllun sinni um skeljunginn: „...um allan kroppinn er hann vaxinn skeljum eða þara, og 

sagt er, að hann sé eins og klæddur fjörugróðri.“, og því mjög líklegt að um hnúfubak sé að 

ræða. Helgi Halldórsson (2007:94-95) telur þó að lýsing Jóns Ólafssonar geti allt eins átt við 

um gráhval (Eschrichtius robustus). Hnúfubak kallar Jón hins vegar hnúðurbak eða hnúða 

(2007:56). Mögulegt er að heitið hafurkitti hjá Jóni eigi við um hnúfubak, en teikningum hans 

svipar til þessarar tegundar (Helgi Hallgrímsson 2007 II:89-90).  

Hnýðingur (Lagenorhynchus albirostris)  

Heitið hnýðingur kemur fyrir í Konungs skuggsjá (1955:28), en einnig hjá Oddi Einarssyni 

(1928:55) og Jóni Guðmundssyni (Halldór Hermannsson 1924:27). Bjarni Sæmundsson taldi 

heitið „dregið af hnúður, þ.e. enniskúpunni.“, en hélt þetta vera samheiti fyrir höfrunga eða 

kálfa tannhvala, hins vegar notar hann þetta heiti fyrir tegundina Lagenorhynchus albirostris. 

Hrefna (Balaenoptera acutorostrata)  

Heitið hrefna er stytting úr heitinu hrafnreyður, og er heitið líklega dregið af lit 

skepnunnar (Ásgeir Blöndal Magnússon 1995), en hún er með svart bak og kviðurinn er 

hvítur. Heitið hrafnhvalur kemur fyrir í Konungs skuggsjá og gæti þar verið átt við sömu 

tegund. Jón Guðmundsson lærði (Halldór Hermannsson 1924:10), Jón Ólafsson 

Grunnvíkingur (2007:54), Jón Bjarnason (1845:102) og Benedikt Gröndal (1878:47) nota 

allir heitið hrafnreyður. Jónas Hallgrímsson (1807-1845) notar hins vegar bæði heitin í riti 

sínu Mammalia Islandiae frá árinu 1842 (1937:17).  

Höfrungur (Delphinus delphis)  

Orðið er líklega dregið af hafur og myndi þá tengjast því að höfrungar stökkva líkt og 

hafrar (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989), eða því að hyrnan á þeim minni á hafurshorn 

(Bjarni Sæmundsson 1932). Það virðist fyrst koma fyrir hjá Jóni Guðmundssyni (Halldór 

Hermannsson 1924:28). Eldra heiti er samkvæmt Íslenskri orðabók (1993) hafurhvalur. Það 
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heiti kemur ekki fyrir í Konungs skuggsjá, en kemur hins vegar fyrir í Íslenzku fornbréfasafni 

I (1857:362) í vitnisburði þriggja manna um reka staðarins í Görðum á Álptanesi fyrir 

Grindavík frá árinu 1307, þar sem þeir vottuðu að níu hafurhvölum hefði skolað á land. Jón 

Guðmundsson (Halldór Hermannsson 1924:28) notar það orð hins vegar um háhyrninga. 

Langreyður (Balaenoptera physalus)  

 Langreyður er næststærsta reyðarhvalategundin (Bjarni Sæmundsson 1932:380) en 

hefur þó hlotið nafnbótina lang-, frekar en steypireyðurin sem er lengri. Hún kallast fiskreki í 

Konungs skuggsjá (1955:29) og fiskreki eða síldreki hjá Jóni Guðmundssyni (Halldór 

Hermannsson 1924:11), en langreyðurin sækir í síldartorfur og smalar síldinni saman sé hún 

dreifð. Þótti hún lengi hin mesta nytsemisskepna og bannað var að veiða hana þar sem hún 

var talin vera afar hjálpsöm sjómönnum (Bjarni Sæmundsson, 1932:386). Heitið síldreki 

kemur fyrir í landslögum Magnúsar lagabætis Noregskonungs sem ríkti á árunum 1263-1280 

(Fritzner 1972). Mögulegt er að heitið hafreyður hjá Jóni Guðmundssyni (Halldór 

Hermannsson 1924:11) og Jóni Ólafssyni (2007:54) eigi við um langreyði, en gæti einnig átt 

við um steypireyði. 

Leiftur (Lagenorhynchus acutus)  

Heitið kemur fyrir í Konungs skuggsjá (1955:28) en hvorki hjá Jóni Guðmundssyni lærða 

né hjá Jóni Ólafssyni frá Grunnavík. Bjarni Sæmundsson (1932:313) notaði leiftur um 

tegundina Lagenorhynchus acutus. Heitið gæti verið til komið vegna þess hversu hratt hann 

fer (Bjarni Sæmundsson 1932:313) eða vegna þess að á hliðunum er eins konar hvít „leiftur“-

rák (Undraveröld dýranna 1988, 12:167). Fyrri skýringin er þó líklegri þar sem hæpið er að 

leifturrendur hafi verið þekktar á 13. öld, sé um sama dýr að ræða, þó svo að hún eigi að vísu 

einkar vel við ef svo er, þar sem dýrið er frekar hraðskreitt.  

Mjaldur (Delphinapterus leucas)  

Mjaldur virðist upphaflega hafa verið kallaður hvítingur og heitir svo bæði í Konungs 

skuggsjá (1955:29) og í riti Jóns Guðmundssonar (Halldór Hermannsson 1924:7), en þar er 

hann líka nefndur miallur. Orðmyndin mjaldur er svo víxlmynd við mjallr (dregið af mjöll), 

en líklegast er -r stofnlægt og d-hljóði skotið inn á milli l og r (Ásgeir Blöndal Magnússon 

1989). Jón Bjarnason (1845:106) notar mjaldur, sem og Benedikt Gröndal (1878:46). Enska 

heitið beluga er hins vegar komið úr rússnesku og merkir ‘hvítur‘ (Ásgeir Blöndal 

Magnússon 1989). 
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Náhvalur (Monodon monoceros)  

Nafn náhvala er að öllum líkindum dregið af litarhætti þeirra, en þeir eru hvítleitir á lit. 

Talað er um náhval í Konungs skuggsjá (1955:31) og sagt um hann að „megu menn hann eigi 

eta fyrir sótta sakir, því að menn fá sótt af og deyja, ef þeir eta hann“. Líklegt er að þetta 

orðspor hafi komið upp vegna litarháttar hans, að fólki hafi þótt ógeðfellt að borða eitthvað 

sem var svo náfölt að lit, en gæti ef til vill einnig skýrt uppruna heitisins, að fólk hafi sem 

sagt átt að verða nár þegar það át af hvalnum. Jón Guðmundsson (Halldór Hermannsson 

1924:8-9) talar einnig um að „hann sé forgifft huorrar skepnu, er þvi bergir, huort sem það 

eru fuglar, menn eður dýr, þá fær þegar bana“. Þetta mun reyndar vera þjóðtrú og er hann 

veiddur til matar á Grænlandi og þykir þar hið mesta lostæti (Undraveröld dýranna 1988, 

12:177). 

Sandreyður (Balanoptera borealis) 

 Sandreyður er líklegast sú hvalategund sem í Konungs skuggsjá (1955:29) kallast 

geirhvalur (Bjarni Sæmundsson 1932:374), en geirreyður hjá Jóni Guðmundssyni lærða 

(Halldór Hermannsson 1924:11) og Jóni Ólafssyni (2007:54). Bjarni Sæmundsson 

(1932:374) telur einnig orðið katthveli til samheita og segir skýringuna þá að hún nuddi sér 

utan í báta líkt og kettir gera utan í mannfólki (1932:379), en Helgi Hallgrímsson (2007 II:91) 

telur það heiti einnig geta átt við um svínhvali sem eru með áberandi skögultennur.  

Steypireyður (Balaenoptera musculus)  

 Heitið steypireyður kemur ekki fyrir í Konungs skuggsjá, en hins vegar nota Oddur 

Einarsson (1928:57), Jón Guðmundsson lærði (Halldór Hermannsson 1924:11), Gísli 

Oddsson (1917:45) og Jón Ólafsson frá Grunnavík allir þetta heiti (2007:53). Í Konungs 

skuggsjá er hins vegar nefnd tegundin reyður (1955:32), sem Bjarni Sæmundsson (1932) 

telur eiga við um steypireyði. Erlend heiti tegundarinnar (da., no. blåhval, sæ. blåval, en. blue 

whale, þý. Blauwal, fr. baleine bleue) má þýða sem bláhvalur, sem er dregið af blágráum lit 

skepnunnar. Íslenska heitið er hins vegar líklega til komið vegna þess að þegar steypireyðurin 

hefur fengið sér æti neðansjávar og er orðin útþanin af því þeytist hún upp úr sjónum og 

steypist á kviðinn í vatnið (Undraveröld dýranna 1988, 12:154). Mögulegt er að heitið 

hafreyður hjá Jóni Guðmundssyni (Halldór Hermannsson 1924:11) og Jóni Ólafssyni 

(2007:54) eigi við um steypireyði, en gæti einnig átt við um langreyði. 

Stökkull/flöskunefja (Tursiops truncatus)  

 Bjarni Sæmundsson endurvakti heitið stökkull og notaði það fyrir hvalategundina 

Tursiops truncatus, væntanlega vegna stökkfimi þessarar tegundar. Heitið flöskunefja er hins 
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vegar að öllum líkindum dregið af enska heitinu, bottlenose dolphin, en snjáldrið er langt og 

mjótt. Heitið stökkull kemur fyrir hjá Jóni Guðmundssyni (Halldór Hermannsson 1924:8),  

Gísla Oddssyni (1917:45) og Jóni Ólafssyni frá Grunnavík (2007:55) en er þar heitið á hinu 

mesta illhveli og er líklegast um þjóðsögulega tegund hvala að ræða (Íslensk orðabók 1993). 

Heitið flöskunefja virðist fyrst notað í Undraveröld dýranna (1988, 12:171). 

Svínhvalur/norðsnjáldri (Mesoplodon bidens)  

Svínhvala er getið bæði í Konungs skuggsjá (1955:29) og í riti Jóns Guðmundssonar lærða 

(Halldór Hermannsson 1924:7) og er líklega um sömu skepnu að ræða og ber heitið norræni 

eða norrænn svínhvalur hjá Bjarna Sæmundssyni (1932:350). Þetta er eina tegund svínhvala 

sem kemur í sjóinn við Ísland og hún heldur sig í Norður-Atlantshafi. Helgi Hallgrímsson 

(2007 II:91) telur að heitið katthvalur sem fyrir kemur hjá Jóni Ólafssyni frá Grunnavík 

(2007:58) geti átt við um svínhvali sem eru með áberandi skögultennur. Í bókinni Íslenskir 

hvalir fyrr og nú kemur fyrir nýtt heiti fyrir tegundina, blásnjáldri, og svínhveli einungis 

notað fyrir hvalaættina sem þessi dýr tilheyra. Nafnið er líklega til komið út frá 

ættkvíslarheitinu, snjáldrar, og er myndað til hliðsjónar við heiti annarrar tegundar innan 

ættkvíslarinnar, til dæmis króksnjáldri (Mesoplodon densirostris).  

Vatnahöfrungar/dólpungur (Platanistidae og Iniidae)  

Í Undraveröld dýranna (1988) er samheitið fyrir vatnahöfrunga þýtt sem dólpungur og 

er það dregið af orðinu dolphin á ensku eða delfin á Norðurlandamálunum. Þetta orð hefur 

líklegast orðið fyrir valinu til að aðgreina vatnahöfrunga frá sjávarhöfrungum. Heiti hinna 

einstöku tegunda eru yfirleitt dregin af heimkynnum þeirra, svo sem ósadólpungur, 

fljótadólpungur, La Plata-, Amasón-, Órínókó-, Ganges- og Indusdólpungar (Undraveröld 

dýranna 1988, 12:142). Aðrir þýðendur hafa frekar notað orðið höfrungur, samanber Jangtse-

höfrungur (t.d. í Burnie 2008:167), öðru nafni mandarína-dólpungur (Undraveröld dýranna 

1988, 12:142).  
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4 SAMANTEKT OG NIÐURSTÖÐUR 

Tilurð íslenskra spendýraheita  

Eins og sést á umfjölluninni hér að framan eru íslensk spendýraheiti töluvert mörg og afar 

fjölbreytt. Misjafnt er hversu lengi þau hafa lifað í málinu, sum frá upphafi byggðar, önnur 

hafa verið sköpuð síðar. Þau spendýr sem fengið hafa íslensk heiti eru þó ekki nema brot af 

öllum þeim spendýrum sem fyrir finnast í heiminum. Það hvaða heiti hafa borist inn í íslenskt 

mál virðist hins vegar hingað til hafa farið algerlega eftir því til hvaða dýra höfundar 

íslenskra rita hafa þekkt eða þótt viðeigandi í sinni umfjöllun, eða sem fjallað hefur verið um 

í þeim bókum sem þýddar hafa verið. Ekki virðist hafa verið nein opinber stefna í gangi í 

þessum málum, og má því að vissu leyti segja að nýjum, íslenskum spendýraheitum hafi alla 

tíð verið ritstýrt af höfundum, þýðendum og útgefendum bóka. Íslenskur bókamarkaður er 

hins vegar ekki stór, og á bakvið þýðingar á bókum þar sem mikið kemur fyrir af nýjum 

heitum liggur gríðarlega mikil vinna. Þær bækur sem komið hafa út á síðari árum eru auk 

þess mjög vandaðar og ríkulega myndskreyttar, og kostnaðurinn við útgáfuna því mikill. 

Þetta kom til að mynda glögglega í ljós í vinnslu á ritröðinni Undraheimur dýranna, sem átti 

að koma út í átján bindum, en ekki var gefinn út nema um helmingur þeirra, þar sem 

kostnaður við útgáfuna reyndist of mikill. Þessi atriði, þ.e.a.s. kostnaður og umfang, kunna að 

skýra hvers vegna ekki hefur verið farið út í kerfisbundnar þýðingar á öllum þeim 

spendýraheitum sem til eru.  

Aðferðir við myndun nýrra spendýraheita og munur á formi spendýraheita eftir 

tímabilum 

Við myndun nýrra íslenskra heita yfir spendýr má nota þrjár mismunandi leiðir, sem eru: 

aðlögun, þýðing og nýmyndun. Aðlögun er elsta aðferðin og hefur verið notuð í það minnsta 

frá því á miðöldum, en þýðingar og nýmyndun heita urðu svo vinsælar aðferðir á 18. og 19. 

öld þegar farið var að gefa út fleiri bækur og greinar um dýrafræði. Reyndar er erfitt að segja 

til um hvenær almenn nýmyndun heita hefur hafist, þar sem heiti sjávarspendýra hafa mörg 

hver breyst töluvert í gegnum tíðina og vel getur verið að einhver þeirra séu nýmyndanir. Þar 

sem heimildir fyrr á öldum voru stopular gætu þetta hins vegar allt eins verið forn heiti sem 

hafa ekki verið skráð fyrr. Markvissar nýmyndanir, sem hluti af því ferli að koma 

upplýsingum frá sér til að fræða, hófust afur á móti ekki fyrr en á 18. og 19. öld. 
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1. Aðlögun 

Aðlögun erlendra spendýraheita að íslensku máli er, eins og nefnt var, elsta aðferðin 

við myndun nýrra spendýraheita og hefur verið notuð í margar aldir. Í aðlögun felst að 

erlent heiti er lagað málinu og beygingarkerfi þess án mikilla breytinga á sjálfu 

orðinu. Elstu dæmin um þetta eru frá því á miðöldum, til að mynda má nefna orðið 

ljón, sem lagað er eftir eignarfallsmynd latneska heitisins leo, sem er leonis. Meðal 

nýrri dæma mætti nefna orðið tígrisdýr, sem barst hingað um miðja 18. öldina, 

líklegast úr dönsku, tiger. Annað dæmi er orðið kengúra, sem upphaflega barst úr 

áströlsku frumbyggjamáli yfir í ensku, kangaroo, en hefur líklega borist hingað úr 

dönsku, kænguru frekar en úr ensku, þar sem danskir menningarstraumar voru hér 

ríkjandi allt fram á miðja 20. öldina. Nýleg dæmi um aðlögun er svo að finna í 

ritröðinni Undraveröld dýranna (1988, 12:49). Þar koma til að mynda fyrir orðin 

posa, sem er aðlagað úr enska orðinu possum, og orðið vallafía (Undraveröld dýranna 

1988, 12:60), sem lagað er eftir enska orðinu wallaby. Eins og sést er afar 

mismunandi úr hvaða málum aðlöguð heiti koma, þau geta verið úr öllum 

heimshornum og úr ýmsum málum, til dæmis er orðið panda líklega úr nepölsku og 

órangútan er úr afrísku máli, þó svo að þau hafi bæði borist hingað í gegnum annað 

hvort dönsku eða ensku.  

2. Þýðing 

Á 19. öld varð töluvert vinsælt að þýða dýraheiti, yfirleitt úr dönsku. Sem dæmi um 

þetta má nefna orðin jarðsvín, eða jordsvin á dönsku, og letidýr, sem er dovendyr á 

dönsku. Ekki virðist mikið um þýðingar úr ensku, en oft getur hins vegar verið erfitt 

að ákvarða hvort heiti sé þýtt úr dönsku eða ensku. Til að mynda gæti gullmoldvarpa 

verið komið úr hvoru málinu sem er, danska heitið er guldmuldvarpe og það enska 

golden mole. Það sama gildir um heiti sækýrinnar, enska heitið er sea cow og það 

danska søko. 

3. Nýmyndun 

Ekki virðist hafa tíðkast að neinu ráði að búa skipulega til algerlega ný spendýraheiti 

fyrr en á 20. öldinni, þó að vissulega komi fyrir nokkur dæmi um það. Til að mynda 

má nefna orðið breiðnefur, sem Benedikt Gröndal skráði fyrstur árið 1878. Danska 

heitið er næbdyr, sem er þýtt sem ættarheiti dýrsins á íslensku, en breiðnefur hefur 

líklega verið myndað sem andstæðupar við mjónef, sem er dýr sömu ættar.  
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Á síðari hluta 20. aldar var svo farið að mynda fleiri aðgreinandi tegundaheiti, sem lýsa 

útliti, heimkynnum eða fæðu dýranna og eru þau ýmist nýskapanir, aðlaganir eða þýðingar á 

erlendum heitum. Sem dæmi um þetta má nefna þau heiti sem hafa verið sköpuð fyrir 

höfrungategundina Pontoporia blainvillei. Heiti þessarar tegundar hefur verið íslenskað sem 

ósadólpungur (Spendýrin 1988, 12:142,161), þar sem hún heldur sig við ósa í ám og fljótum, 

en einnig sem La Plata-höfrungur (Kerrod 1999:54), sem er eftir enska heitinu La Plata 

dolphin. Í mörgum tilvikum erfitt að átta sig á hvort tegundaheiti sem þessi hafa fest sig í 

sessi, þar sem þau eru ekki notuð mikið í daglegu máli, til að mynda eru ýmis kengúruheiti, 

svo sem Irma-kengúra töluvert sjaldnar notuð en sjálft ættkvíslarheitið, kengúra.  

Breytingar á formi spendýraheita  

Mörg spendýraheiti hafa tekið töluverðum breytingum í gegnum tíðina. Þessar breytingar 

eru misjafnlega umfangsmiklar, allt frá því að vera smávægilegar breytingar á stafsetningu og 

framburði heita, svo sem þegar -u- innskot varð í stafsetningu orða eins og hundur (áður 

hundr) eða hestur (áður hestr) yfir í að spendýrategund fái algerlega nýtt heiti. Oft er erfitt að 

segja til um hvenær tegundaheiti breyttust, sérstaklega með eldri heiti, þar sem heimildir um 

spendýr í fornum ritum eru fáar, og ekki voru ritaðar margar dýrafræðibækur sem slíkar. 

Töluvert auðveldara er að sjá hvenær yngri heiti komu fram, það er að segja þau sem komið 

hafa fram á síðustu 300 árum eða svo, þar sem mun meira var þá orðið um sérstakar 

dýrafræðibækur, þar sem mörgum heitum var safnað saman. Orðasöfn, til að mynda 

Ritmálaskrá Orðabókar Háskólans og Ordbog over det norrøne prosasprog: A Dictionary of 

old Norse Prose. Vol. 1. 1995. bæði fyrir eldri og yngri heiti eru ófullkomin þar sem enn á 

eftir að skrá í þau töluvert af heimildum, en geta þó gefið einhverja hugmynd um þróunina. 

Afar mismunandi hefur verið hvort ákveðin spendýraheiti eru notuð áfram og erfitt að segja 

til um hvað veldur því. 

Heiti sjávarspendýra eru þau sem flestar fornar heimildir eru til um á íslensku og mikið 

hefur verið ritað um í gegnum tíðina. Þetta eru einnig þau heiti sem fjölbreyttust eru í málinu 

fyrir utan heiti búsmala. Ef litið er til dæmis á heiti hvala, má sjá að þau hafa mörg hver tekið 

töluverðum breytingum í gengum tíðina. Mörg þeirra heita sem talin eru upp í Konungs 

skuggsjá hafa glatast, þó að misjafnt sé hvenær. Til að mynda kallast langreyður þar síldreki, 

og mjaldur kallast hvítingur, og hafa þessar tegundir haldið þeim nöfnum alla vega fram á 17. 

öld. Ekki hafa þó öll heitin sem talin eru upp í Konungs skuggsjá farið forgörðum, nokkur 

þeirra, svo sem búrhvalur og náhvalur, hafa haldist fram á þennan dag. Oft getur verið erfitt 

að giska á hvenær þessi breyting átti sér stað, sérstaklega á öldum áður, þar sem langur tími 
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gat liðið á milli þess að  heimildir voru ritaðar, og einhverjar geta hafa glatast. Einnig gat 

orðaforði verið mismunandi eftir landshlutum og menn jafnvel talið að mismunandi heiti fyrir 

sama dýrið ættu við um sitt hvora skepnuna. Sum dýr geta borið mörg mismunandi heiti, gott 

dæmi um slíkt er refurinn, sem hefur öldum saman borið mörg og fjölbreytt heiti, og kallast 

til að mynda einnig lágfóta, skolli, eða tófa. Þar fyrir utan er ekki mikið um að villt dýr beri 

mörg heiti, en þetta er hins vegar mjög algengt með búsmala. 

 

Það eru þó ekki einvörðungu heiti íslenskra dýra sem hafa tekið breytingum. Oft virðist 

hafa verið erfitt að festa eitt ákveðið heiti í sessi, og margar tillögur bornar upp, jafnvel í 

sama riti. Heiti flóðhestsins er gott dæmi um þetta, í því riti sem líklegast var fyrst fjallað um 

hann er stungið upp á þremur mismunandi heitum, Nílhestur, vatnahestur og nykur. Þessi 

heiti náðu öll einhverri útbreiðslu og virðast höfundar seinni rita hafa valið sér það sem þeim 

fannst best. Hins vegar voru þessi heiti öll horfin um miðja 20. öld, fljótlega eftir að það heiti 

sem nú er notað, flóðhestur, kom fram á sjónarsviðið. Ekki er gott að segja hvers vegna þetta 

ákveðna heiti náði yfirhöndinni umfram hin, ef til vill hefur það vegna líkinda við danska 

heitið flodhest, sem einhverjir hafa eflaust þekkt úr dönskum ritum.  

 

Enn í dag er þó nokkur hluti spendýraheita sem ekki hefur náðst einhugur um og bera 

þessi dýr oft tvö eða þrjú mismunandi heiti. Það þarf þó ekki í öllum tilvikum að vera mikill 

munur á þeim, eins og heitin tígur og tígrisdýr, sem notuð eru á víxl, og eru bæði dregin af 

sama orðinu, tiger á dönsku eða ensku, eða sebra, sem einnig kallast sebrahestur og 

sebradýr, komið úr ensku eða dönsku, zebra. Einnig eru til dæmi um það að íslenskt heiti og 

erlent togist á, til að mynda orðin pokabjörn og kóala, sem bæði eru notuð um dýrategundina 

Phascolarctos cinereus. Heitin bjór og bifur (Castor) eru einnig notuð á víxl, fyrra heitið er 

mjög fornt í málinu, en það síðara virðist fyrst hafa komið fyrir á 17. öld, líklegast sem 

tökuorð úr dönsku. Bæði eru heitin þó af germönskum uppruna og af sama orðstofni, þó svo 

að þau hafi þróast á mismunandi vegu.  

 

Misræmi í nafngiftum spendýra virðist því miður ekki heyra sögunni til, ef til vill vegna 

þess að ekki ríkir nein opinber stefna um nafngiftir þeirra. Mismunandi þýðendur velja oft 

einnig mismunandi heiti fyrir sömu skepnuna, en ekki er þó gott að segja hvort þetta stafar af 

því að þýðendur hafi ekki leitað sér heimilda í eldri ritum eða hvort þeir hafi verið ósáttir við 

þá þýðingu sem þar kemur fram. Gott dæmi um misræmi í þýðingum á heiti sömu 

skepnunnar er höfrungategundin Inia geoffrensis, sem kallast Amasón-dólpungur, 
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gáradólpungur og Órínókó-dólpungur í ritröðinni Undraveröld dýranna (1988, 12:142,161) 

en í bókinni Hvalir, sem gefin var út um áratug síðar, kallast hún gárahöfrungur (Kerrod 

1999:16). Erfitt er að segja til um hvert þessara heita væri hentugast, þar sem öll geta átt við. 

Íslensk heiti og erlend, að fornu og nýju 

Hluti þeirra spendýraheita sem notuð eru á íslensku eru forn germönsk eða norræn heiti. 

Þetta á fyrst og fremst við um heiti búsmala, en einnig um heiti nokkurra villtra dýra, aðallega 

þeirra sem eiga heimkynni sín á Íslandi eða á hinum Norðurlöndunum. Af villtum, íslenskum 

dýrum eru þetta bæði sjávarspendýr, þ.e.a.s. hvalir, höfrungar og selir, og landspendýr, refir, 

hreindýr, mýs og svo birnir, en ísbirnir sjást hér öðru hverju, þó að reyndar sé sjálft orðið 

ísbjörn ekki gamalt í málinu. Meðal þeirra villtu spendýra sem finna má á Norðurlöndum og 

bera germönsk eða norræn heiti eru svo til að mynda úlfar, hérar, leðurblökur og elgir, en 

ekkert þessara dýra er landlægt hér á Íslandi. Oftast er þó erfitt að segja til um hvort orðin 

hafi lifað í málinu um aldir eða verið enduruppvakin í seinni tíð, þar sem fornar heimildir um 

spendýr eru stopular. Því er þó ekki svo farið að þau villtu dýr sem lifa þar og á Íslandi beri 

einungis nöfn af norrænum eða germönskum uppruna, mýs og kanínur fá til að mynda nöfn 

sín úr latínu. 

Þau heiti sem skyldust eru í germönsku málunum eru heiti þeirra villtu spendýra sem finna 

má á Norðurlöndunum, Bretlandseyjum og í Þýskalandi, til að mynda hirtir eða otrar. Heitin 

sem notuð eru á Norðurlandamálunum eru oft mjög svipuð innbyrðis, hins vegar eru þau sem 

notuð eru í ensku eða þýsku stundum mjög ólík hinum, enda um fjarskyldari mál að ræða. Þar 

má nefna sem dæmi íkorna, en nöfn þeirra á Norðurlandamálnum og þýsku eru öll af sama 

stofni, enska heitið er aftur á móti squirrel, sem komið er af latneska heitinu. Það sama á við 

um heiti sem hafa komið síðar inn í málið og notuð eru fyrir dýr af framandi slóðum, 

Norðurlandamálin eru oft með innbyrðis mjög lík heiti á meðan enska og stundum einnig 

þýska geta verið með gjörólík heiti. Hundar heita til að mynda skyldum nöfnum á 

Norðurlandamálunum og þýsku, en á ensku er notað orðið dog. Önnur heiti, sérstaklega þau 

sem ættuð eru úr latínu, eins og ljón, eða úr tungumálum utan Evrópu, eins og gíraffi eða 

kengúra eru aftur á móti notuð í öllum germönsku málunum sem töluð eru í dag. Þau ensku 

og þýsku heiti sem eru sérstök fyrir þessi mál eru oft af latneskum eða grískum uppruna, til 

að mynda flóðhestur, hippopotamus á ensku og nashyrningur, rhinoceros á ensku og 

Rhinozeros á þýsku, þó að þar sé einnig notað þýska heitið Flusspferd. Þau þýsku heiti sem 

ekki eru af erlendum uppruna hafa þó oft sömu merkingu og heitin sem notuð eru á 

Norðurlandamálunum, til að mynda heitir beltisdýr sem heitir Gürteltier á þýsku . Íslensk 
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heiti eru þó í nokkrum tilfellum ólík þeim sem notuð eru á hinum Norðurlandamálunum, 

bæði vegna þess að forn heiti eru notuð hér sem eru horfin annars staðar, svo sem leðurblaka 

eða fíll, sem áður voru notuð á öllum Norðurlöndunum, en einnig vegna þess hversu virkir 

íslenskir höfundar og þýðendur hafa verið við myndun nýrra heita, eins og hreisturdýr eða 

hnubbur. 

Samantekt 

Ef á heildina er litið sést að töluverður munur er á eldri heitum, það er þeim sem borist 

hafa inn í málið á miðöldum og næstu öldum, og svo þeim sem komið hafa fram á síðustu 

þremur öldum. Eldri heiti, bæði þau sem eru af germönskum uppruna og hafa borist inn í 

málið síðar, líkt og greifingi, sem og þau sem komið hafa til að mynda úr latínu eða grísku, 

svo sem ljón, hafa fengið að aðlagast íslensku smátt og smátt og loks tekið á sig íslenskan 

blæ.  

Þau heiti sem borist hafa inn í málið á seinni öldum hafa aftur á móti mörg hver verið 

sköpuð sérstaklega vegna útgáfu fræðibóka eða greina um spendýr. Þetta hefur verið gert með 

ofangreindum þremur aðferðum, aðlögun, þýðingu eða nýsköpun.  Ekki virðist ein ákveðin 

aðferð bundin við fræðibækur eða tímarit, til að mynda notar Bjarni Sæmundsson (1932) 

bæði aðlögun, fyrir heitin buffall, púma og minkur, og nýsköpun, fyrir heitin naggrís og 

hreisturdýr, og mögulega annað hvort þýðingu eða nýsköpun fyrir heitið pokadýr, sem gæti 

hafa verið þýtt úr þýsku. Þó er mögulegt að í tímaritum hafi notað heldur meira af aðlöguðum 

heitum heldur en í bókum, til að mynda kemur heitið górilla fyrst fyrir í tímaritinu Skuld, og 

jagúar og gíraffi í tímaritinu Íslendingi. Það þyrfti þó umfangsmeiri rannsóknir á þeim 

spendýraheitum sem fyrir koma í íslenskum tímaritum til að sjá þetta betur. Ef þetta er 

tilfellið er hins vegar spurning hvort það geti stafað af því að þessi heiti hafa verið notuð í 

málinu fyrir, án þess að ritað hafi verið um þau, hafi fólk til dæmis lesið um þau í dönskum 

ritum, eða hvort það stafar af því að þýðendur hafi ekki lagt eins mikinn metnað í að finna 

íslenskari heiti. Eins og nefnt var áðan eru hins vegar þau heiti sem hafa komið inn í málið á 

síðustu þremur öldum og sem ekki eru af germönskum eða norrænum uppruna, til að mynda 

gíraffi (da. giraf, no. giraff/sjiraff, sæ. giraff, en., þý. Giraffe), oftar svipuð á milli 

Norðurlandamálanna, ensku og þýsku, heldur en þau sem hafa verið þýdd yfir á íslensku eða 

fundin ný heiti fyrir. 

Seinni tíma nýskapanir, til að mynda þær sem koma fram í Undraveröld dýranna, eru oft 

frekar hnittnar og vel úthugsaðar, til að mynda heitin vambi, sem bæði má tengja við enska 
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heitið wombat og við útlit þess, sem sé vömbina, eða heitið posa, sem tengja má við enska 

heitið possum og við pokana sem einkenna pokadýr.  

Töluverðan mun má einnig sjá á heitum sjávarspendýra og landspendýra. Heiti 

landspendýra hafa síðustu aldirnar flest, ef ekki öll, verið sköpuð sérstaklega fyrir alls kyns rit 

líkt og nefnt var hér fyrir ofan. Heiti sjávarspendýra eiga sér aftur á móti langa sögu meðal 

þjóðarinnar og hafa heiti þeirra þróast yfir langan tíma. Þau hafa að öllum líkindum skapast út 

frá athugunum fólks á útliti dýranna eða atferli, blöðruselur er með húðsepa á nefinu sem 

blæs upp eins og blaðra og kampselur með skeggvöxt í andliti, og steypireyður steypist á 

kviðinn eftir að hún skýst upp úr sjónum, full af æti. Það eru vissulega ekki í öllum tilfellum 

notuð sömu heiti nú og fyrir sjö hundruð árum í Konungs skuggsjá, en þau heiti sem notuð 

eru fyrir  sjávarspendýr sem tengjast Íslandi hafa þó flest verið notuð um aldaraðir. Nýrri heiti 

sjávarspendýra, sem sköpuð hafa verið fyrir fjarlægari tegundir frá framandi slóðum, eru af 

gerólíkum toga, í Undraveröld dýranna eru nokkrar framandi tegundir til dæmis nefndar 

buðlungur (Mesoplodon europaeus), fagurveltir (Mesoplodon mirus) og hverfingur 

(Mesoplodon pacificus) (1988, 12:165), án þess að nokkrar augljósar ástæður séu fyrir 

nafngiftunum.  

Í framhaldi af þessari ritgerð eru nokkur atriði sem áhugavert væri að skoða, til dæmis að 

taka saman skrá yfir spendýraheiti á íslensku, sem hægt væri að leita til þegar verið væri að 

semja nýjar bækur sem fjalla um spendýr eða vinna þýðingar á erlendum bókum um efnið, og 

mætti þá ef til vill koma í veg fyrir misræmi í nafngiftum. Einnig væri afar áhugavert að 

skoða nánar misræmi í spendýraheitum og ef til vill einnig fleiri orðahópum í 

Biblíuþýðingum frá mismunandi tímabilum, og, eins og áður var nefnt, hvort meira hafi verið 

notað af aðlöguðum heitum í tímaritum en í bókum, en þar sem öll þessi atriði eru töluvert 

umfangsmikil verða þau að bíða betri tíma.  
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