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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um orðaforða úr hestamannamáli, þróun hans, endurnýjun og varðveislu. 

Fyrst er íslenski hesturinn leiddur fram á sjónarsviðið og brugðið upp myndum af hlutverkum 

hans í íslensku samfélagi fortíðar og nútíðar og athygli vakin á því hvernig orðaforði 

hestamannamáls breyttist í samræmi við breytt hlutverk hestsins.  

Síðan er rætt um orðatiltæki og uppruna þeirra, stuttlega útskýrt hvað orðatiltæki er og 

nefnd nokkur dæmi um orðatiltæki úr hestamannamáli. Varðveislan var könnuð með 

spurningum sem lagðar voru fyrir fólk á mismunandi aldri með ýmiss konar bakgrunn og 

spurt var um orðatiltæki ásamt stökum orðum. Skoðað var m.a. hvort það tryggi langlífi og 

skilning á merkingu orða ef þau koma fyrir sem lykilorð í orðatiltækjum. Einnig var velt upp 

spurningum um hversu náið samband er milli þess að þekkja merkingu orðatiltækja úr 

hestamannamáli og merkingu lykilorða þeirra. Sömuleiðis er gerður samanburður á þekkingu 

málhafa eftir því hvort þeir hafa stundað hestamennsku eða ekki. 

 Því næst er fjallað um íslenska orðmyndun og algengustu aðferðir til að mynda 

nýyrði í íslensku tungumáli. Í tengslum við breytt hlutverk hestsins er svo umfjöllun um 

orðmyndun í hestamannamáli, hvort hún einkennist af einhverju sérstöku og hvernig 

aðferðum hefur verið beitt við myndun nýyrða. Loks er gerð grein fyrir helstu  niðurstöðum 

könnunarinnar og í viðauka má sjá eyðublöðin sem lögð voru fyrir málhafa.    
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Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þróun og varðveislu orðaforða um hesta og hestamennsku 

sem hér verður kallaður hestamannamál (sbr. bílamál, tölvumál, handbolta- og fótboltamál). 

Ástæðan er sú að brúkun og umgengni við hesta í daglegu lífi hefur gjörbreyst hjá íslensku 

þjóðinni á síðustu sextíu árum eða svo. Því er fróðlegt að athuga hvort og þá hvernig 

orðaforðinn endurspeglar þær breytingar.  

Annars vegar verður orðmyndun í hestamannamáli skoðuð, hvaða aðferðum hefur 

verið beitt til nýmyndunar orða og hvort orðmyndunin einkennist af einhverju sérstöku. Hins 

vegar verður varðveislan könnuð með tilliti til þess hvort fólk nú á dögum þekkir merkingu 

orða úr hestamannamáli sem sum eru að mestu horfin úr daglegu tali. Þetta verður gert með 

því að leggja spurningalista fyrir fólk úr mismunandi aldurshópum með mismunandi 

bakgrunn. Spurt verður meðal annars um orðatiltæki og sérstök áhersla lögð á lykilorð í 

orðatiltækjum. Athugað verður hvort merking þeirra þar er líkleg til að lifa lengur en merking 

stakra orða og í öðru lagi hvort skilningur á orðatiltækjunum veltur á því að fólk skilji 

merkingu lykilorðanna eða átti sig á henni vegna samhengisins sem þau eru í. Einnig verður 

hugað að því hvort hestamenn sjálfir eru betur heima í merkingu orða og orðatiltækja sem 

runnin eru úr hestamannamáli heldur en þeir sem ekki stunda hestamennsku.  

Í fyrsta kaflanum er fjallað um íslenska hestinn og þær breytingar sem orðið hafa á 

hlutverki hans sem förunauts þjóðarinnar í aldanna rás og hvernig orðaforði tengdur hestum 

hefur breyst í tengslum við þá þróun. Annar kafli fjallar um orðatiltæki. Þar er gerð grein fyrir 

því hvað orðatiltæki er og rætt um orðatiltæki úr hestamannamáli og varðveislu orða í 

orðatiltækjum. Í þriðja kafla er talað um orðhluta og orðmyndun, hugtökin lærð og virk 

orðmyndun skoðuð og helstu leiðir til að mynda nýyrði nefndar. Loks verður fjallað um 

orðmyndun í hestamannamáli. Fjórði kaflinn fjallar um niðurstöður úr könnuninni og 

ályktanir sem draga má af þeim.  

Í lokaorðum eru helstu spurningar teknar saman og þeim svarað. Niðurstöður 

könnunarinnar sýndu greinilega að orðaforði í hestamannamáli hefur breyst mjög mikið á 

þessum tíma. Orð sem áður voru algeng heyrast nú sjaldan eða aldrei. Önnur hafa komið í 

staðinn og endurspegla þau hið breytta hlutverk íslenska hestsins á síðustu áratugum.  
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1 Íslenski hesturinn: Breytt hlutverk, annar orðaforði   

1.1 Inngangur  

Í þessum kafla verður fjallað um hlutverk og stöðu íslenska hestsins í fortíð og nútíð. Byrjað 

verður á að skoða mikilvægi hestsins sem vinnudýrs og og samgöngutækis fortíðarinnar og 

nefnd nokkur orðadæmi úr orðaforða þeirra tíma. Því næst er gerð grein fyrir breyttu 

hlutverki hans og hvernig orðaforði í hestamannamáli breytist í framhaldi af því. Einnig er 

rætt um breyttar áherslur í kynbótastarfi, útflutning á íslenskum hestum og hvernig stærðin 

skiptir mál fyrir íslenska hestinn sem markaðsvöru. Loks er fjallað um hestaíþróttir og 

hvernig það hugtak hefur aukið merkingu sína og kallað á breytingar í orðaforða.   

1.2 Þarfasti þjónninn  

Íslenski hesturinn hefur fylgt þjóðinni gegnum súrt og sætt allt frá landnámi. Um þetta hafa 

ýmsir fræðimenn fjallað og sett í margs konar samhengi, sjá m.a. Albert Jóhannsson (1991) 

þar sem hann útskýrir hvernig íslenski hesturinn hefur haldið séreinkennum sínum betur en 

forfeðurnir sökum einangrunarinnar sem ríkti hér á landi. Á Íslandi er vart hægt að tala um 

nokkurn innflutning á öðrum hrossakynjum eftir árið 1100 (Albert Jóhannsson 1991:1113).  

Íslenski hesturinn hefur löngum verið kallaður þarfasti þjónninn, í seinni tíð heyrist 

það samt aðallega á hátíðis- og tyllidögum og virkar því stundum ögn frasakennt. Hann var 

notaður eftir þörfum sem dráttar- og burðardýr jafnt sem samgöngutæki fram á miðja síðustu 

öld þegar landið vélvæddist. Orðin áburðarklár og dráttarhestur endurspegla vel hið 

mikilvæga hlutverk hans í bændasamfélaginu.  

 

Fram undir lok 19. aldar voru áburðarhestar með klyfjareiðfæri um hrygg að heita 

má eina „flutningatækið“ (transportmedel) hér á landi. Allar afurðir búanna og 

aðföngin til heimilisins voru flutt á klyfjahestum, auk þess timbur og annar 

þungavarningur.    

       Magnús Sigurðsson (2008:5.)  

 

Allt sem maðurinn réð ekki við að bera á sjálfum sér var flutt á hestum; allt frá töðu eða 

votabandi til kofforta og kúta. Í dæmi (1) eru nokkur orð yfir nauðsynlegan búnað sem 

tilheyrði þessum flutningum: 
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(1) a. reiðingur, ‘dýna eða torfa úr grassverði eða melgrasi’ 

b. klyfberi, ‘grind úr tré, girt á reiðinginn’ 

c. klakkur, ‘standur á klyfbera til þess að hengja flutninginn á’   

 

Þetta eru orð sem notuð voru í daglegu máli öldum saman en nú er þeirra ekki þörf lengur og 

þeim fer fækkandi sem þekkja merkingu þeirra eins og fram kom í könnuninni (sjá 4. kafla).  

 Hlutverk reiðhestsins var ekki síður mikilvægt. Eitt af aðalsmerkjum íslenska 

hestakynsins er fjölhæfni í gangi en í sama einstaklingi geta búið allar fimm gangtegundirnar; 

fet, tölt, brokk, stökk og skeið.
1
 Gæðingurinn og samband manns og hests, sem oft gat orðið 

mjög tilfinningaþrungið, hefur orðið mönnum umfjöllunarefni frá ævafornri tíð. Broddi 

Jóhannesson (1947) ritar um íslenska hestinn í bókinni Faxi. Þar segir að af þeim fjölda 

mynda sem íslenskar sagnir geymi sé vart nokkur mynd jafnhrein og glæsileg sem hetjan á 

hestbaki og hvergi stafi meiri ljóma af heiðnum guðum en þegar þeir „söðla svangan jó.“ 

Ennfremur telur hann guðareiðina hafa verið svo nátengda daglegu lífi Íslendinga á öllum 

öldum að hún hafi brugðið ljóma á reið kotunga jafnt sem höfðingja (Broddi Jóhannesson 

1947:215217).  

 Í Hrafnkels sögu er hesturinn Freyfaxi örlagavaldur. Hann var að hálfu gefinn Frey og 

því eins konar goðahestur enda skyldi hver maður hljóta af bana sem honum riði án vilja 

Hrafnkels (Hrafnkels saga 1987:1398). Kenningasmiðir og skáld á bundið jafnt sem laust mál 

láta ekki sitt eftir liggja að upphefja hestinn; í ljóði Jóns Þorlákssonar, „Vakra Skjóna,“ koma 

m.a. fyrir kenningarnar hófaljón og beislavagn. Grímur Thomsen reisir íslenska hestinum 

óbrotgjarnan minnisvarða í kvæðinu „Skúlaskeiði“ þar sem því er m.a. lýst þegar Sörli tók 

fyrsta skeiðsprettinn: „Á kostum Sörli fór í fyrsta sinni.“ Í Paradísarheimt Halldórs Laxness 

segir frá æfintýrahestinum Krapa sem var í eigu kotbónda og höfðingjar föluðu til kaups. 

Þessi mikli gæðingur var svo gefinn Danakonungi en þar við hirðina var hann talinn 

smáhestur (sjá 1.3), gekk undir nafninu Pússý og var barnagaman. Í þann tíð taldist það til 

illrar meðferðar á skepnum ef fullorðnir menn sáust ríða á íslenskum smáhestum og voru þeir 

sektaðir fyrir (Halldór Laxness 1960:65 og 98). Þetta viðhorf átti eftir að breytast mikið, 

einnig stækkaði íslenski hrossastofninn vegna ræktunarstarfsins eins og vikið verður að á 

eftir. 

Íslenski reiðhesturinn er því samofinn sögu og menningu þjóðarinnar svo langt sem 

augað eygir. Þar sem bæði kotungar og höfðingjar notuðu hann til reiðar endurspeglaðist 

                                                 
1
 Auk íslenska kynsins hefur einungis mongólska kynið, sem er álitið eitt elsta hreina hrossakyn heimsins, yfir 

að ráða öllum fimm gangtegundunum í einum og sama hestinum (Ingimar Sveinsson 2010:42 og 60). 
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stéttamunurinn oft í reiðtygjunum, þau voru stöðutákn fólks. Þeir sem betur voru stæðir létu 

gjarnan skreyta reiðtygin, ekki síst kvensöðlana. Næsta orðadæmi sýnir nokkur heiti yfir 

slíkar skreytingar:  

 

(2) a. nárasletta, ‘látúnsbúin ól á reiða kvensöðuls’ 

 b. brjóstgjörð, ‘látúnsbúin gjörð frá söðli yfir brjóst hestsins’ 

 c. ennislauf, ‘gagnskorið lauf úr góðmálmi á miðri ennisól beislis’  

  

Stundum voru beislin líka skreytt með bjöllu og voru þá kölluð bjöllubeisli. Gamall 

málsháttur segir: Fiskurinn ríður ekki við bjöllubeisli heim á bæ
2
 ‘það verður að bera sig eftir 

björginni’ (Þórður Tómasson 2002:91). Orðin nárasletta og klakkur koma fyrir í könnuninni 

og verður nánar fjallað um þau í 4. kafla. Þjóðminjasafn Íslands geymir marga af þessum og 

öðrum álíka gripum og heiti þeirra eru því varðveitt þar þótt þau heyrist ekki lengur í talmáli. 

 Karlar riðu í hnökkum en konur í söðlum allt fram á 20. öld. Orðið söðull var haft um 

reiðtygi bæði karla og kvenna í eldra máli og það kemur fyrir í fjölda orðatiltækja (sjá 2.3). 

Af því er leitt so. söðla, ‘setja söðul/hnakk á hest.’ Nú á dögum ríða allir í hnakk sem er 

lagður á hestinn og beisli er notað til stjórnunar eins og fyrr. Samt er aldrei talað um að 

*hnakka hest í merkingunni að ‘leggja á.’ 

1.3 Nýtt hlutverk, kynbætur og útflutningur  

Upphafið á almennri dráttarvélanotkun íslenskra bænda má rekja til ársins 1945 en það ár 

voru fluttar til landsins hátt í tvö hundruð Farmall A-dráttarvélar og má segja að með því hafi 

vélabúskapur fest sig í sessi í bændstéttinni (Stefán Aðalsteinsson 2004:181). Þetta upphaf 

markaði því endalok íslenska hestsins í hlutverki þarfasta þjónsins og olli miklum 

breytingum á notkun hans. Í stað þess að vera vinnudýr varð hann nú vinsæll til 

frístundaiðkana sem síðan gátu af sér nýjar atvinnugreinar og margs konar starfsemi. Þetta 

gerist upp úr síðari heimsstyrjöld og helst í hendur við batnandi efnahag fólks víða í Evrópu 

og ekki síst á Íslandi.  

Kynbótastarfið efldist og beindist í auknum mæli að því að framleiða stærri 

einstaklinga með létta byggingu og framúrskarandi reiðhestseiginleika. Hrossaræktar-

ráðunautur hélt utan um starfið og hestaeigendur voru hvattir til að sýna hross sín í 

kynbótadómi þar sem þau voru dæmd eftir dómskala svo hægt væri að velja saman góða 

                                                 
2 Þessi málsháttur er reyndar líka til í ensku: Fish rides with no bell bridle home town. 
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einstaklinga til ræktunar. Nú á dögum eru kynbótadómarar sérstök fagstétt og hross eru sýnd 

af fagmönnum, kynbótaknöpum. Sömuleiðis batnaði aðbúnaður hrossa og útigangsstóðum 

fækkaði. Orðin klakaklár og útigangsjálkur tilheyra nú fortíðinni.  

Jafnframt jókst útflutningur á íslenskum hestum. Ingimar Sveinsson (2010) segir að 

eftir síðari heimsstyrjöldina hafi verið til hreinræktuð íslensk hross bæði í Þýskalandi og 

Danmörku vegna mikils útflutnings á árunum 18501939. Áhugi var hjá báðum þjóðunum á 

að bæta þá ræktun og eftirspurn eftir íslenskum kynbótahrossum tók því kipp upp úr 1950. Í 

kjölfarið fylgdu fleiri Evrópuþjóðir og árið 1969 var stofnað félag evrópskra vina íslenska 

hestsins, FEIF (Föderation Europäischer Islandpferde Freunde) sem síðar teygði anga sína út 

fyrir Evrópu, m.a. til Bandaríkjanna og Kanada (Ingimar Sveinsson 2010:61). FEIF heldur 

utan um gríðarlega mikið starf tengt íslenska hestinum í 19 aðildarlöndum, m.a. eru haldin 

heimsmeistaramót annað hvert ár.  

Smæð íslenska hestsins miðað við önnur hestakyn hefur löngum verið viðkvæmt mál í 

markaðssetningu hans erlendis. Nú er meðalhæð hans á herðakamb 138 cm, mælt með 

stangarmáli. Ingimar Sveinsson (2010) gerir grein fyrir flokkun hestakynja í hesta (e. horses) 

og smáhesta (e. ponies). Tvennt ræður einkum þessari flokkun; annars vegar stærð, mörkin 

þarna á milli eru miðuð við 142147 cm hæð á herðakamb, hins vegar skapgerð og 

eiginleikar. Þannig er íslenski hesturinn í flokki smáhesta ef eingöngu er litið til stærðarinnar. 

Ýmsir reiðhestseiginleikar hans, svo sem ganghæfni og hreyfigeta, þrek, þol og skapgerð 

skipa honum hins vegar í flokk með hestum.   

Ingimar bendir á að hefðir ráði miklu í þessu sambandi og í Bretlandi og 

Bandaríkjunum sé íslenski hesturinn oftar en ekki kallaður smáhestur eða Icelandic Pony. Þar 

þykir hin mesta hneisa fyrir fullorðna karlmenn að ríða smáhestum, líkt og var í Danaveldi og 

Laxness segir frá, enda hefur almenn markaðssetning hans þar gengið fremur treglega. Á 

Norðurlöndunum og meginlandi Evrópu, þar sem útbreiðsla hans er mest utan heimalandsins, 

er hann á hinn bóginn yfirleitt alltaf kallaður hestur, Islandshesten, Das Islandpferd (Ingimar 

Sveinsson 2010:52). 

1.4 Hestaíþróttir 

Orðið hestaíþróttir er dæmi um gamalt orð sem síðar fær nýja og aukna merkingu (sjá 

umfjöllun í 3.5, dæmi (13a)). Það var alllengi notað í íslensku máli í merkingunni 

‘kappreiðar’ og elsta dæmi sem finnst um það í gagnasafninu Tímarit.is er í Vísi frá árinu 

1929. Fyrstu merki um útvíkkaða merkingu orðsins sjást um 1960 og í Vísi 20. maí 1961 má 
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sjá þessa klausu í auglýsingu um Hvítasunnukappreiðar Fáks: „Á vellinum verða auk 

veðreiða, sýndar  hestaíþróttir sem Rosemarie Þorleifsdóttir stjórnar, m. a. hindrunarhlaup, 

hópferð unglinga og íþróttir barna á hestbaki.“ Þarna er orðið augljóslega ekki notað í 

merkingunni ‘kappreiðar.’ Á sjöunda áratugnum tíðkaðist að börn léku ýmsar listir á 

hestbaki, þá var sérstök gjörð með höldum spennt á hest sem stjórnandinn lét hlaupa í hringi í 

löngum taumi. 

 Það er víst á engan hallað þótt nefndir séu feðgarnir Walter Feldmann, eldri og yngri, 

sem brautryðjendur keppnisíþrótta sem stundaðar eru á íslenskum hestum, í þeirri merkingu 

sem þekkist nú á dögum. Á búgarði sínum í Aegidienberg í Þýskalandi hönnuðu þeir 

hringvöllinn sem keppnin fer fram á, ásamt ýmsum keppnisgreinum. Árið 1970 fór þar fram 

fyrsta Evrópumót íslenska hestsins
3
 og ári síðar héldu feðgarnir fyrsta reiðnámskeið sitt hér á 

landi. Markmið námskeiðanna var m.a. að bæta ásetu og stjórnun íslenskra knapa og í 

framhaldinu varð til ný atvinnustétt hér á landi, íslenskir reiðkennarar. Orðin fjórgangur, 

fimmgangur, töltkeppni, fimi- og hlýðnikeppni ásamt fjölda annarra voru búin til og 

skyndilega varð sprenging í orðaforða hestamannamáls auk þess sem margir höfðu fulla 

atvinnu af tamningum, sýningum og keppni. 

Sérverslanir með hestavörur- og búnað spruttu upp víðsvegar um land og þar sáust 

ýmsar nýjungar. Hófhlífar, fjaðurtaumur, lónseringarpískar- og gjarðir voru meðal þeirra 

hluta sem nú voru taldir nauðsynlegir við tamningar og keppni (Erling Sigurðsson, munnleg 

heimild). Ein hin elsta slíkra verslana er Ástund í Reykjavík sem var stofnuð árið 1976. Þar 

hefur verið rekið söðlasmíðaverkstæði síðan árið 1985 og þróaðar margs konar gerðir hnakka, 

gjarnan í samstarfi við þekktustu keppnisknapana.
4
 

Nú hefur verið gefið stutt yfirlit yfir þær breytingar sem hafa orðið á notkun íslenska 

hestsins frá árunum eftir síðari heimsstyrjöld og örlítið seinna eða upp úr árinu 1970 og gefin 

dæmi um það hvaða áhrif þessar breytingar höfðu á hestamannamálið. Í næsta kafla verður  

fjallað um orðatiltæki sem aftur tengjast könnuninni og þar verða nokkrar spurningar um 

varðveislu eldri orða úr hestamannamáli teknar til athugunar. 

  

                                                 
3 Eftir að lönd utan Evrópu gengu í FEIF voru mótin kölluð heimsmeistaramót (sjá 1.3). 
4 Sjá heimasíðu fyrirtækisins http://astund.is/  
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2 Orðatiltæki  

2.1 Inngangur  

Þessi kafli fjallar um orðatiltæki og uppruna þeirra og í upphafi er skilgreint hvað orðatiltæki 

er og hvað skilur þau frá öðrum föstum orðasamböndum. Síðan eru skoðuð nokkur 

orðatiltæki úr hestamannamáli og loks er hugað að varðveislu lykilorða í orðatiltækjum, aldri 

og sambandi merkingarþekkingar þeirra og orðatiltækjanna sjálfra.  

2.2 Hvað er orðatiltæki? 

Orðatiltæki skipa stóran sess í íslenskri málsögu og eiga sér margvíslegan uppruna. Sum eru 

upprunnin úr félags- og menningarlífi, bókmenntum eða biblíumáli eins og vera eins og álfur 

úr hól eða vera byggður á sandi. Önnur eiga uppruna sinn úr atvinnuháttum þjóðarinnar 

gegnum aldirnar eins og að hafa töglin og hagldirnar, elta ólar við e-n eða taka djúpt í árinni 

og eru lýsandi fyrir athafnir sem nú á dögum eru öllum þorra fólks ókunnar. 

 Jón G. Friðjónsson hefur fjallað um hugtakið orðatiltæki og hvað greinir þau frá 

öðrum föstum orðasamböndum sem notuð eru sem ein heild. Það atriði, sem hann telur vega 

þyngst á metunum til þess að fast orðasamband geti talist orðatiltæki, er að átt hafi sér stað 

merkingaryfirfærsla (Jón G. Friðjónsson 1997:VI). 

 Merkingaryfirfærsla táknar að heildarmerking orðasambandsins er önnur en 

samanlögð orðabókarmerking einstakra liða þess en samt sem áður myndar það eina heild að 

formi og merkingu. Dæmi um þetta má sjá í (3a) og (3b) hér á eftir. Þess skal getið að ef ekki 

er annað tekið fram, eru öll dæmi um orðatiltæki í þessari ritsmíð tekin úr bók Jóns G. 

Friðjónssonar, Merg málsins, þar sem gerð er grein fyrir aldri og uppruna flestra þeirra. 

 

(3) a. að leggja árar í bát; beina merkingin er að ‘hætta að róa’ en yfirfærð merking er að 

‘gefast upp’  

b. að hrökkva upp af klakknum merkir að silinn eða lykkjan, sem flutningur var 

hengdur á  til klakks, rann upp af honum en yfirfærða merkingin er að ‘deyja’ 

 

Það er því yfirfærða merkingin sem setur þessi dæmi í flokk orðatiltækja. Frávik frá 

hefðbundinni orðaröð eða beygingarmynd er líka einkennandi fyrir orðatiltæki eins og sést í 

næstu dæmum: 
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(4) a. rasa fyrir ráð fram ‘gera e-ð í fljótfærni’ 

 b. e-ð er ekki heiglum hent ‘ekki á hvers manns færi’ 

 c. stemma stigu við e-u ‘hindra e-ð’ 

 

Í (4a) og (4b) hefur hefðbundinni orðaröð verið breytt. Bein, sjálfgefin orðaröð í íslensku er 

frumlag – sögn – andlag og því ætti þetta að vera; rasa fram fyrir ráð – sbr. taka fram fyrir 

hendurnar á e-m og e-ð er ekki hent heiglum – sbr. vegurinn er ekki fær bílum.  

Í orðatiltækjum má líka oft sjá gamlar beygingarmyndir sem hefur dagað uppi og í 

(4c) sést dæmi um það. Orðið stigur tilheyrir a-stofnum og karlkynsorð af a-stofnum hafa 

yfirleitt beygingarendinguna –ar í nf.ft. samanber armur > ft. armar. Það hefur hins vegar 

sótt sér aðra fleirtölumynd yfir til u-stofna sem hafa endinguna –ir í nf.ft. Í fornu máli höfðu 

tvíkvæð karlkynsorð af u-stofni endinguna –u í þf.ft. sbr. vellir > völlu, firðir > fjörðu 

(Ragnvald Iversen 2007:4547 og 61). Sambærilegar stirðnaðar beygingarmyndir finnast 

varla í nútímamáli nema í föstu samhengi eins og orðasamböndum og orðatiltækjum en mörg 

dæmi eru um þetta þar: e-ð er á ýmsa vegu og ganga fram fyrir skjöldu. 

2.3 Orðatiltæki úr hestamannamáli 

Eins og segir hér að ofan er stór hluti orðatiltækja upprunninn úr atvinnuháttum þjóðarinnar. 

Eðli málsins samkvæmt skipar hinn órjúfanlegi förunautur hennar, hesturinn, stóran sess sem 

uppspretta orðatiltækja. Þau eru frá ýmsum tímum og vísunin, sem í þeim er fólgin, lýsir 

margs konar athöfnum. Í mörgum þeirra koma fyrir heiti reiðtygja, oft helstu stjórntækja og 

má þar nefna að sleppa fram af sér beislinu, vera tregur í taumi eða vera ekki hátt söðlaður. 

Önnur vísa í verknað líkt og að söðla um, ríða á vaðið og slá undir nára.  

Alltaf er verið að búa til ný orðatiltæki í málinu, rétt eins og búin eru til ný orð. 

Skemmtileg nýjung í flóru hestamannamáls er orðatiltækið að reka niður fimmta fótinn í 

merkingunni að hestur víxlar eða ruglar saman gangtegundum. Einnig má nefna ýmsar 

líkingar; ef sagt er að einhver sé eins og úttroðinn samfestingur eða eins og skotin önd á leið 

til jarðar felast í því vísbendingar um að viðkomandi knapi ætti að gera verulegar umbætur á 

ásetu sinni (Erling Sigurðsson, munnleg heimild).  

2.4 Varðveisla orða í orðatiltækjum 

 Sú spurning vaknar hvort staða orða sem eru lykilorð í orðatiltækjum sé einhver sérstök 

ávísun á langlífi þeirra og varðveislu í tungumálinu. Í fljótu bragði mætti ætla að svo væri, í 

það minnsta ef orðatiltækin sjálf lifa og merking þeirra helst nokkurn veginn óbreytt. Til þess 
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að orðatiltæki lifi þarf fólk að læra þau og það getur verið snúið. Þau geta verið mjög 

ógegnsæ og innihalda oft orð sem eru ekki notuð í daglegu tali sbr. (5c). Eðlilegt er einnig að 

álykta sem svo að því eldri sem orðatiltækin eru því meiri líkur séu á því að þau glatist.  

Í næsta dæmi eru skoðuð nokkur orðatiltæki frá síðari hluta 17. aldar. Tvö þau fyrri 

eru enn frekar algeng í daglegu tali og sæmilega gegnsæ en það þriðja ekki:  

 

(5) a. taka/grípa í taumana ‘skakka leikinn’ 

 b. draga taum e-s ‘styðja, taka málstað’ 

 c. klóra (skarn) úr þófa sínum ‘hugsa um eigin hag’ 

 

Um (5a) segir Jón G. Friðjónsson (1993:644646) að orðasambandið hafi verið þekkt í fornu 

máli, m. a. í Sturlungu, í beinni merkingu, að ‘stöðva hest’ og yfirfærða merkingin, sem 

alþekkt er í dag, sé síðar tilkomin. Líkinguna í (5b) telur hann vera dregna af reipdrætti en 

bendir á afbrigðin halda í tauminn með e-m og halda taum e-s ‘aðstoða’ þar sem líkingarnar 

virðast dregnar af því þegar haldið er í beislistaum fyrir e-n.  

Þessi tvö orðatiltæki eru tiltölulega gegnsæ og hafa bæði lykilorðið taumur sem er 

lifandi orð í málinu og tengist orðinu beisli í margra hugum. Í dæmi (5c) er orðið þófi aftur á 

móti lykilorð. Í þessu samhengi merkir orðið (óvönduð) reiðtygi og beina merkingin er að 

‘geta sjálfur hreinsað óhreinindin úr reiðtygjum sínum’ (Jón G. Friðjónsson (1993:726). Það 

er nær ógerlegt að setja samasemmerki á milli þess og yfirfærðu merkingarinnar ‘hugsa um 

eigin hag.’ Þetta er því dæmi um orðatiltæki sem er mjög ógegnsætt og inniheldur auk þess 

orð sem ekki er notað dagsdaglega.  

Íslensk orðabók (2007) gefur þrjár skýringar á orðinu þófi: 1) flóki, ullarvöndull, 2) 

dýna undir hnakk, 3) þykkur ullarflóki notaður sem reiðver. Þórður Tómasson (2002) segir að 

orðið sé ævagamalt í málinu og vísi til þess sem búið er til úr þæfðri ull. Hann tekur dæmi úr 

Hrafnkels sögu um þófareið og ber saman við ferðamáta (einkum fátæks) fólks um aldamótin 

1900 og nefnir mörg dæmi (Þórður Tómasson 2002:7576). Af þessu samhengi má draga þá 

ályktun að þófar hafi almennt verið notaðir sem reiðver a.m.k. fátæklinga og unglinga í 

margar aldir þar til fyrir um það bil hundrað árum. Þetta orðatiltæki er samt nánast horfið úr 

málinu, öfugt við hin tvö í dæmi (5) þótt þau séu öll frá sama tíma eins og áður sagði.
5
 

                                                 
5 Niðurstöður úr leitarvél Google með leitarstrengnum „ klóra úr þófanum sínum“ sýndu 17.03.2011 einungis 8 

vefsíður, 6 voru úr ÍO (snara.is) og Ritmálssafni Orðabókar Háskólans ( lexis.is) á móti 83 þús. blaðsíðum fyrir 

„taka í taumana“ og hátt í 10 þús. fyrir „draga taum.“  
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Því er það ekki aldurinn sem ræður mestu um varðveisluna í þessu tilfelli heldur að 

öllum líkindum það, að orðið þófi í merkingunni reiðtygi er horfið en orðið taumur lifir í 

sömu merkingu og það hefur haft alla tíð. Í framhaldi af því verður að álykta að lykilorð í 

orðatiltækjum hafi enga sérstöðu sem slík hvað varðveisluna áhrærir. Meira máli skiptir hvort 

orðið er lifandi í málinu, hvort einhver tenging er við notagildi þess í nútímanum. 

Í öðru lagi má velta fyrir sér hvort skilningur á merkingu orðatiltækja fari á einhvern 

hátt saman við það hvort þekking á merkingu lykilorðsins er til staðar. Hér er átt við það 

hvort merkingarþekking orðsins söðull hjálpi til við að skilja merkingu orðatiltækja því 

tengdu, t.d. ekki úr háum söðli að detta eða að söðla um. Að öllum líkindum fer það m.a. eftir 

tíðni og gegnsæi orðatiltækisins en þau eru mjög misgegnsæ eins og bent hefur verið á. Þessir 

þættir komu á ýmsan hátt fram í könnuninni og nánar verður fjallað um þá í fjórða kafla. 

Meðal þeirra spurninga sem þar verður spurt eru: 

 

1. Hversu mikil samsvörun er milli þess að þekkja merkingu orðatiltækisins og 

að þekkja merkingu lykilorðsins í orðatiltækinu? 

2. Þekkja hestamenn betur en aðrir merkingu orðatiltækja sem eru runnin úr 

hestamannamáli? 

 

Fyrst verður þó vikið að íslenskri orðmyndun, algengustu aðferðum við nýyrðasmíði og 

sérstaklega hugað að orðmyndun í hestamannamáli. Rétt er að taka fram að þar sem vísað er 

til niðurstaðna úr Google-leit eins og hér að ofan, er alls ekki um nákvæmar tölur að ræða en 

niðurstöðurnar gefa samt ágætar vísbendingar um tíðni.  
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3 Íslensk orðmyndun   

3.1 Inngangur 

Tungumálið endurnýjast í sífellu með því að búin eru til ný orð eða eldri orðum gefin ný 

hlutverk og merking. Ekki taka þó allir orðflokkar við nýjum orðum heldur aðallega þeir sem 

kallast opnir orðflokkar en það eru einkum nafnorð, lýsingarorð og sagnorð.  

 Sérhver málnotandi býr yfir þekkingu sem gerir honum kleift að búa til ný orð, 

innbyggð málkunnátta segir til um hvað er við hæfi og hvað ekki. Það skiptir t.d. máli hvaða 

viðskeyti eru notuð hverju sinni. Viðskeytið -leg- er ekki notað til að mynda nafnorð eða -

ling- til að mynda lýsingarorð. Það er heldur ekki sama hvernig orðhlutum er raðað saman til 

að mynda ný orð né í hvaða falli samsetningarliðirnir eru. Þetta veit hinn almenni málnotandi 

og samþykkir því ekki orðmyndun eins og *töltskeppni eða *gæðingskeið svo dæmi séu 

tekin.  

  Í þessum kafla verður fyrst fjallað um orðhluta og orðmyndun og nokkur hugtök 

skýrð. Síðan verða hugtökin lærð og virk orðmyndun skoðuð. Þá er skoðuð nýleg orðmyndun 

í hestamannamáli og hvað einkennir hana. Í lokin er svo stutt samantekt á helstu niðurstöðum 

um orðmyndun í hestamannamáli. Í hugtakaskýringum verður hér stuðst við rit Guðrúnar 

Kvaran Orð (2005) nema annað sé tekið fram.  

3.2  Innviðir orðanna 

Öll orð eru mynduð af misstórum einingum eða orðhlutum. Rót nefnist sá orðhluti sem ber 

meginhlutann af merkingu orðsins. Forskeyti er orðhluti sem skeytt er framan við rótina til 

að mynda nýtt orð en viðskeyti orðhluti til að skeyta aftan við hana og til að leiða eitt orð af 

öðru. Sú tegund orðmyndunar er kölluð afleiðsla. Næstu dæmi sýna slíka orðmyndun, í dæmi 

(6) sést hvernig lo. óreiðfær er myndað og (7) sýnir myndun no. gæðingur: 

 

(6)  lýsingarorð:   ó-reið-fær 

 orðhlutar:  forsk + rót + viðsk. 

 

Þessir þrír orðhlutar mynda orðhluta sem kallast stofn orðsins og það er sá hluti þess sem 

beygingarending bætist við. Beygingarending er orðhluti sem bætt er aftan við stofn orðs til 

að sýna ákveðna beygingarmynd sem getur t.d. táknað kyn, tölu, fall og persónu beygjanlegra 

orða. 
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(7) nafnorð:  gæð-ing-ur 

 orðhlutar:  rót + vsk. + b-end 

 

Stofn orðsins gæðingur er því gæðing.  

 

Eiríkur Rögnvaldsson (1990) hefur ritað um aðskeyti (forskeyti og/eða viðskeyti). Hann telur 

fá viðskeyti vera virk í málinu, einungis kringum 20 og forskeytin ennþá færri. Þótt þau séu 

virk táknar það samt ekki að alltaf sé hægt að beita þeim til orðmyndunar. Það á við í 

tilvikum þar sem önnur orð, sem merkja það sama, eru fyrir í málinu. Dæmi um þetta eru t.d. 

viðskeytin –ing og –ari sem bæði eru virk; orðið *Danmerkingur myndi ekki ganga því fyrir 

er orðið Dani eða *smíðari vegna þess að til er orðið smiður. 

 Hins vegar er þetta alls ekki algilt og mörg dæmi eru um fleiri en eitt orð yfir sama 

hlutinn. Þar má benda á orð úr hestamannamáli eins og járning og járnun, ‘að járna hest.’ 

Eiríkur nefnir líka muninn á forskeytum og forliðum, en þar er oft um að ræða rætur sem 

misst hafa merkingu sína að mestu leyti og er skeytt framan við orð til áherslu (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:2737). Slík orðmyndun þekkist vel í hestamannamáli, talað er um að 

hestur sé hund-hlýðinn eða svín-vakur.  

3.3 Algengustu aðferðir við orðmyndun 

Hér að ofan var talað um afleiðslu sem er algeng tegund orðmyndunar í íslensku máli. Önnur 

algeng aðferð og kannski sú algengasta kallast samsetning en þá eru tveir eða fleiri stofnar 

settir saman. Næstu dæmi sýna þrjá flokka samsettra orða: 

 

(8) fast samsett orð: fyrri liður oftast stofn 

 tölt-keppni, hóf-hlíf, hring-taumur  

 

(9) laust samsett orð: fyrri liður (oftast no.) í eignarfalli 

 gæðinga-skeið, hófa-ljón, beislis-stengur 

 

Fyrri aðferðin er líka oft kölluð stofnsamsetning og sú síðari eignarfallssamsetning. Þriðja 

aðferðin er til þótt hún sé ekki mjög algeng en þá er sérstöku tengihljóði, sem ekki er 

beygingarending, skotið inn á samskeytum orðanna. Slíkar samsetningar eru kallaðar 

tengihljóðssamsetningar (Höskuldur Þráinsson 2006:253). Í (10) má sjá dæmi um slíkt, 

tengihljóðið er feitletrað: 
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(10) a. ráð- u + nautur 

 b. keppni- s + knapi 

 

Mörg samsett orð hafa þrjá eða fleiri liði líkt og í næsta dæmi: 

 

(11) a. hring-taums-pískur  

b. hesta-íþrótta-keppnis-maður  

c. aðstoðar-lands-liðs-einvaldur  

 

Flest þeirra eru laust samsett, þó geta einhverjir liðir þeirra verið fast samsettir, t.d. orðið 

hring-taumur. 

3.4 Lærð og virk orðmyndun 

Þegar talað er um lærða orðmyndun er átt við að orðin séu búin til meðvitað og í ákveðnum 

tilgangi. Orðasmiðurinn beitir málfæðilegum reglum til að nýja orðið falli sem best að 

íslensku málkerfi. Sigurður Jónsson (1984) nefnir þetta líka meðvitaða orðmyndun sem er 

„markvisst starf ýmissa sérfræðinga, orðanefnda, málnefndar o. fl. við að íslenska erlend orð 

og hugtök“ (Sigurður Jónsson 1984:155).  

 Í sama streng tekur Eiríkur Rögnvaldsson og bendir einnig á að algengt sé við þessa 

tegund orðmyndunar að nota aðskeyti sem eru gömul og óvirk í málinu og því verði nýyrðin 

ógegnsæ (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:26). Dæmi um þetta eru t.d. orðin mótald og pakkald 

sem birtust í Tölvuorðasafni 1998, sömuleiðis hemill og fetill úr Bílorðasafni.
6
 Síðustu fjögur 

orðin eru það sem kallað er íðorð en það er þrengra hugtak en nýyrði. „Nýyrði sem tilheyra 

sérstöku fræðasviði eru oft nefnd íðorð“ (Höskuldur Þráinsson 2006:256). 

 Samsetningar og afleiðsla eru algengustu aðferðirnar við orðmyndun eins og komið 

hefur fram. Fleiri orðmyndunaraðferðir sjást í næsta dæmi, hugtökin eru skýrð stuttlega út og 

nokkur orðadæmi nefnd. Guðrún Kvaran telur þessar aðferðir falla í flokk lærðrar 

orðmyndunar: 

 

  

                                                 
6 Orðabanki íslenskrar málstöðvar. (e.d.) Úr orðasöfnunum Tölvu- og Bílorðasafni. (e.d.) Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum. Sótt 25. mars 2011 http://herdubreid.rhi.hi.is:1026/wordbank/search. 

http://herdubreid.rhi.hi.is:1026/wordbank/search
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(12) a. nýmerking; gömul orð fá nýja merkingu 

 dæmi: skjár, sími, gengilbeina  

 

b. tökuþýðing; nýtt orð með hliðstæða gerð og erlenda orðið 

dæmi: loftpúði (e.airbag), flugpóstur (e.airmail), heilaþvottur (e.brainwash) 

 

c. aðlögun; erlend orð löguð að íslensku málkerfi 

dæmi: jeppi, skáti, banani 

 

Það sem kallað hefur verið virk orðmyndun á einkum við um orð sem eru búin til eftir 

þörfum, oft ómeðvitað, þau eru flest gegnsæ og algengustu aðferðirnar eru samsetningar og 

afleiðsla. Helsti munurinn á lærðri og virkri orðmyndun er kannski sá að aðskeytin sem eru 

notuð í virkri orðmyndun eru mjög fá og flest virk. Af forskeytum er ó– algengast; óskýr, 

ólæti, ónýta. Algengasta viðskeyti í virkri orðmyndun lýsingarorða er –legur; gæðingslegur, 

vekurðarlegur en nafnorða –ari; töltari, fjórgangari og –un; beislun, járnun.  

Hins vegar eru skilin á milli lærðrar og virkrar orðmyndunar alls ekki skýr. Ekki er 

hægt að slá því föstu að allt sem frá orðanefndum kemur sé lærð orðmyndun. Á sama hátt er 

ekki heldur hægt að halda því fram að myndun orðs eins og gæðingaskeið (sjá 3.5) sé virk 

orðmyndun þó að höfundar þess væri ekki starfandi í neinni orðanefnd.   

3.5 Orðmyndun í hestamannamáli 

Ekki er vitað til að orðanefndir hafi komið að nýyrðasmíð í hestamannamáli svo forvitnilegt 

er að athuga hvort þar finnist dæmi um allar þær tegundir orðmyndunar sem hér hafa verið 

nefndar. Skoðuð verða orð sem skutu upp kollinum um og upp úr 1970. Í kafla 3.3 hér á 

undan í dæmum (8), (9), (10) og (11) voru m.a. sýnd nýleg orð úr hestamannamáli í ýmsum 

samsetningum en næstu dæmi sýna orðmyndun með aðferðum úr dæmi (12a) nýmerkingu, 

(12b) tökuþýðingu og (12c) aðlögun:   

 

(13) nýmerking: 

a. hestaíþróttir  

b. sporaslóð 

c. krossgangur 

d. sniðgangur  
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Orðið hestaíþróttir var búið að nefna (sjá 1.4) og hvernig merking þess víkkaði á tuttugustu 

öld og er það nú safnheiti yfir íþróttakeppni á íslenska hestinum. Heiti á greinum sem það 

spannar eru m.a. töltkeppni, fjórgangur, fimmgangur, gæðingaskeið, slaktaumatölt og 

gæðingafimi. Keppnin fer fram á hringvelli (nema gæðingaskeiðið) og gildir áseta og stjórnun 

knapans til helminga á móti getu og glæsileik hestsins. Í fjórgangi eru sýndar fjórar 

gangtegundir, fet, tölt, stökk og brokk en í fimmgangi bætist skeiðið við.    

Sporaslóð er líka dæmi um orð sem hefur aukið merkingu sína, merkingarsviðið hefur 

útvíkkast en eldri merking samt haldist líkt og með orðið skjár sem ennþá merkir bæði 

‘gluggi’ og ‘auga.’ Sporaslóð er sú leið sem hestur er látinn ganga eftir í tamningagerði eða 

reiðhöll. Þegar talað er um ytri sporaslóð er átt við þann feril sem næstur er girðingunni eða 

veggnum, innri sporaslóð er þá þremur skrefum innar (Andrea-Katharina Rostock og Walter 

Feldmann 1986:168178). Miðað er við að tveir knapar geti riðið hringinn hlið við hlið, 

annar á ytri og hinn á innri sporaslóð. Hestur getur gengið á þremur sporaslóðum í einu t.d. á 

sniðgangi, þá er hann stilltur á ská þannig að höfuðið vísar að veggnum og skrokkurinn það 

mikið þversum að afturfætur hans ná inn fyrir innri sporaslóðina. 

Krossgangur, sniðgangur, afturfótarsnúningur og framfótarsnúningur eru dæmi um 

heiti á æfingum sem gerðar eru (yfirleitt inni í gerði eða reiðhöll) til að liðka og styrkja hesta. 

Ekki er hægt að segja að þessi orð séu beinlínis nýyrði en þau hafa öðlast sértæka merkingu í 

hestamannamáli. 

 

(14) tökuþýðing: 

a. reiðfrakki (e.riding coat) 

 b. hófbursti (e.hoof brush) 

 

(15) aðlögun: 

lónsera, (fr.longer
7
)   

 

So. lónsera merkir að ‘láta hest hlaupa í hringi við langan taum eða án taums,’ oftast inni í 

gerði eða reiðhöll. Þessi tamningaaðferð var orðin algeng um 1990. Nafnorð sem var myndað 

af sögninni lónsera með afleiðslu (sjá 3.2) og viðskeytinu –ing er lónsering. Í kjölfarið fylgdu 

svo samsetningar (sjá (3.3) eins og lónseringarpískur, lónseringargjörð og 

lónseringartaumur. 

                                                 
7 Bein þýðing á franska orðinu longer er að fara með/meðfram e-u og no. longe merkir m.a. tjóðurband. 
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Reiðkennurum við Hólaskóla, sem nú heitir Háskólinn á Hólum, fannst þetta þó ekki 

ásættanleg orðmyndun og bjuggu til so. hringteyma og afleidda no. hringtaumur. Þau orð 

hljóta að geta kallast íðorð (sjá 3.4) og eru ágæt dæmi um nýyrðasmíð í anda meðvitaðrar eða 

lærðrar orðmyndunar í hestamannamáli. Þau eru alls ekki gegnsæ og sá sem ekki hefur sjálfur 

beitt þessari aðferð eða séð aðra gera það skilur ekki á augabragði hvað þau merkja. Þau eru 

því kannski dæmi um sjaldgæfa orðmyndun í hestamannamáli, aðrar aðferðir eru algengari.  

Taumhringur eða taumhringsgerði er vettvangurinn kallaður og orðasambandið að 

fara með/taka hross í taumhring merkir verknaðinn. Eyjólfur Ísólfsson, yfirreiðkennari og 

tamningameistari við Háskólann á Hólum, segir að við skólann sé lögð áhersla á vandað 

málfar og þar er lónsera og skyld orð bannvara (munnleg heimild).  

Nú eru víða til sérsmíðuð lokuð hringgerði með háum veggjum og kalla margir þau 

tunnur vegna þess hvernig þau eru í laginu (tunnulaga). Þetta er líka dæmi um útvíkkun 

merkingar gamals orðs (sjá dæmi (13)). Þar sem svo háttar til er oft talað um að fara með 

hestinn í tunnuna (Erling Sigurðsson, munnleg heimild). Þetta er skemmtileg tvíræðni því 

orðið tunnuhestur hefur áunnið sér sess í málinu í merkingunni ‘afsláttarhestur.’ Ef tekið er 

svo til orða um hest að hann sé best geymdur í tunnunni er vísað þar til saltkjötstunnu og 

engum dylst hvaða örlög slík einkunn boðar.  

Yfirleitt er ekki vitað hverjir hafa búið til nýyrðin í hestamannamáli. Orðið 

gæðingaskeið er undantekning á því en það er rakið til tveggja þekktra hestamanna, Eyjólfs 

Ísólfssonar og Friðþjófs Þorkelssonar, sem látinn er fyrir nokkrum árum. Það varð til þegar 

nafn vantaði á nýja keppnisgrein sem þeir félagar þróuðu í sameiningu (Guðbjörg 

Sveinsdóttir, munnleg heimild). Hér er um að ræða skeiðsprett sem dæmdur er af fjórum 

dómurum og er einkunn gefin fyrir mismunandi þætti, auk hraða. Meðal keppnisgreina á 

heimsmeistaramóti FEIF var gæðingaskeiðið fyrst árið 1981 og hefur þessi alíslenska 

keppnisgrein notið mikilla vinsælda alla tíð, bæði innanlands og utan. Þetta er dæmi um 

meðvitaða orðasmíð sem ber einkenni lærðrar orðmyndunar. Hér er um að ræða íðorð, heiti á 

sérgrein og hugtak sem ekki var til í málinu áður. 

Ljóst er að nýlegur orðaforði í hestamannamáli hefur myndast með öllum þeim 

aðferðum sem nefndar voru í 3. kafla. Samsetningar eru langalgengastar eins og reyndar í 

allri orðmyndun. Meira segja tengihljóðssamsetningar finnast en þó helst í orðum með keppni 

sem fyrri eða fyrsta lið; keppnisknapi, keppnisreiðjakki. Hins vegar hefur tengihljóðinu ekki 

verið skotið inn í orðum eins og fimiæfingar eða fimikeppni. 

Afleiðsla finnst, þótt ekki sé hún algeng aðferð í orðmyndun hestamannamáls 

nútímans, eins og rætt var um hér að ofan. M.a. finnst hún í orðum sem leidd eru af orðunum 
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lónsera og hringtaumur. Orðin fjórgangari og fimmgangari eru líka mynduð með afleiðslu. 

Hins vegar mætti beita afleiðslu miklu meira og með því að nota t.d. gamla óvirka viðskeytið 

–ald væri hægt að búa til nýyrðin merald og hestald í merkingunni ‘merfolald og hestfolald,’ 

slík orðmyndun ætti fullan rétt á sér. 

Töluvert er um nýmerkingu, auk orðanna í (13) er víða að finna sambærileg dæmi. 

Ekki virðist vera mikið um tökuþýðingar (14), frekar hafa verið búin til ný, alíslensk orð yfir 

hluti og fyrirbæri. Dæmi um þetta er að finna í bókinni Hestar og reiðmenn á Íslandi. Þar er 

sýnd mynd og ritað um fyrirbærið Calking boot sem í þýðingunni hefur hlotið heitið 

stigsmokkur og er til varnar ágripi (George H.F. Schrader 1986:56). Núna kallast hluturinn 

einfaldlega hófhlíf eða ágripshlíf. Sömu sögu er að segja um aðlögun, hún finnst ekki í 

miklum mæli, sagnorðið lónsera (15) er einna nærtækasta dæmið þar um. Það lifir í daglegu 

máli hestamanna en hringteyma þykir vandaðra málfar.  

3.6 Samantekt 

Svo virðist sem orðaforði í hestamannamáli hafi endurnýjast nær algjörlega á síðustu sextíu 

árum. Það helst í hendur við breytt hlutverk íslenska hestsins á þessum tíma. Frá því að vera 

vinnudýr varð hann eftirsóttur sem reiðhestur til frístundaiðkana, hérlendis og erlendis. 

Atvinnugreinar fylgdu í kjölfarið, tamningamenn, reiðkennarar, keppnis- og sýningarknapar 

og ófáir hafa nú á dögum atvinnu af ræktun og sölu hrossa. Verslanir með sérhönnuð reiðtygi 

og útbúnað fyrir íslenska hestinn litu dagsins ljós og tískusveiflur settu svip á fatnað 

hestamanna. Hvaða hestamaður man ekki eftir því þegar fyrirbærið skóbuxur ‘sérstök gerð af 

reiðbuxum’ skaut upp kollinum. Nú eru nær allir hestamenn í skóbuxum. Íslenska lopapeysan 

hefur slegið í gegn hjá hestamönnum og varla er til sá erlendi eigandi íslensks hests að hann 

eigi ekki einnig íslenska lopapeysu. Nýr menningarheimur varð til í kringum íslenska hestinn. 

Tiltölulega fá orð af eldri orðaforða hafa staðið af sér endurnýjunina og lifa áfram í 

daglegu tali. Þar á meðal eru þó vitaskuld algengustu reiðtygjaheiti eins og hnakkur, beisli, 

taumur og ístað. Þó kemur fram í könnuninni að fólk sem ekki stundar hestamennsku sjálft 

þekkir ekki merkingu sumra þessara orða. Orð sem tilheyra vinnuhestunum líkt og klakkur, 

tögl og hagldir virðast hins vegar vera á hraðri leið út úr málinu og hafa glatað merkingunni.   

Þessi orð koma einmitt fyrir í könnunninni og í næsta kafla kemur í ljós hvernig þeim 

og ýmsum öðrum orðum sem komu þar fyrir, bæði úr gamla tímanum og þeim nýrri, hefur 

reitt af í orðaforðanum. 
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4 Könnun á varðveislu orðaforða úr hestamannamáli 

4.1 Inngangur 

Hér verður sagt frá könnuninni og helstu niðurstöðum hennar. Fyrst er greint frá því í grófum 

dráttum hvernig hún var uppbyggð og hverjir voru þátttakendur. Síðan er fjallað um nokkrar 

spurningar sem velt var upp í kafla 2. Þessar eru helstar: 

 

1. Hversu mikil samsvörun er milli þess að þekkja merkingu orðatiltækisins og 

að þekkja merkingu lykilorðsins í orðatiltækinu? 

2. Þekkja hestamenn betur en aðrir merkingu orðatiltækja sem eru runnin úr 

hestamannamáli eða önnur hugtök tengd hestamennsku?  

4.2 Uppbygging og þátttaka 

Alls var spurt um merkingu tuttugu orðatiltækja og lykilorða þeirra flestra. Af þeim voru tólf 

uppfyllingar- og samanburðardæmi en átta innihéldu orð yfir búnað sem tilheyrir hestum; 

bæði hestamennsku nútímans og eldri tíma. Auk þess var spurt um átta stök nafnorð og fimm 

sagnasambönd viðvíkjandi hestamennsku. Málhafar voru alls 82 talsins og komu frá 

Suðurlandi, Norðurlandi, Vestfjörðum og höfuðborgarsvæðinu. Þeir skiptust svona eftir aldri: 

a. unglingar fæddir 1994 (í fyrsta árgangi framhaldsskóla) alls 15 

b. unglingar fæddir 1995 (í 10. bekk grunnskóla) alls 30 

c. unglingar fæddir 1996 (í 9. bekk grunnskóla) alls 15 

d. einstaklingar fæddir fyrir 1993 (á almennum vinnumarkaði) alls 22 

Fyrir skólafólkið (könnun A) var könnunin lögð í krossaprófsformi (4 valmöguleikar við 

hvert svar) og þar var ekki spurt um sagnasamböndin.  Í spurningu 5. var bara spurt um orðið 

högld sem lykilorð, ekki tagl, og svörin fyrir taum úr spurningu 6. látin gilda fyrir spurningu 

7. Svo urðu þau leiðu mistök að lykilorðið taumur féll út úr könnun B, annars voru 

spurningarnar þær sömu hjá öllum. Það voru útbúin tvenns konar eyðublöð, málkönnun A 

fyrir unglingana og málkönnun B fyrir fullorðna. Þau má sjá í viðauka hér á eftir. Eyðublöðin 

innihalda líka upplýsingablað þar sem spurt er m.a. um kyn, móðurmál, áhugamál og 

menntun. Spurt var sérstaklega hvort viðkomandi stundaði hestamennsku. Orðatiltæki og 

lykilorð í þeirri röð sem spurt var um þau í könnun A og B: 
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1. Að standa fast í ístaðinu (ístað) 

2. Að eiga ekki úr háum söðli að detta (söðull) 

3. Að hrökkva upp af klakknum (klakkur) 

4. Eitthvað ríður ekki við einteyming (einteymingur) 

5. Að hafa bæði töglin og hagldirnar ( högld í A, tagl 5a högld 5b í B) 

6. Að draga taum einhvers (taumur, ekki í könnun B vegna mistaka) 

7. Að taka í taumana (ekki spurt aftur um taum en svörin úr 6. látin gilda) 

8. Að klóra úr þófa sínum (þófi) 

4.3 Er samræmi milli þekkingar á merkingu lykilorðs og orðatiltækis?  

Málhafar voru sextíu í A-hlutanum eins og fram hefur komið. Þarna beinist athyglin að því 

hvort samræmi sé á milli rétts svars við orðatiltæki og rétts svars við tilheyrandi lykilorði eins 

og rætt var um í kafla 2.4 um varðveislu orða í orðatiltækjum.   

Tafla 1 sýnir niðurstöður fyrir rétt svör við orðatiltækjum og lykilorðum í könnun A 

raðað ofan frá eftir réttum svörum við orðatiltækjunum. Þar er heildarfjöldi og hlutfallstölur 

réttra svara við hvort tveggja og síðan hlutfallslegur munur þar á milli. Rétt er að hafa í huga 

að tölurnar sýna ekki afdráttarlausa vitneskju málhafa vegna þess að um krossaspurningar var 

að ræða. Það mátti líka sjá á svarblöðunum að stundum hafði verið merkt við á einum stað en 

strokað út og annað svar valið. Í spurningu 5. var bara spurt um orðið högld sem lykilorð, 

ekki tagl, og svörin fyrir taum úr spurningu 6. látin gilda fyrir spurningu 7.  

 

 

orðatiltæki 

fjöldi 

rétt 

svör 

rétt 

svör 

% lykilorð 

fjöldi 

rétt 

svör 

rétt 

svör 

% 

 
munur 

% 
 Að taka í taumana 43 71,6 taumur 37 61,6 10,0 
 Að eiga ekki úr háum ... 41 68,3 söðull 21 35,0 33.3 
 Að standa fast í ... 39 65,0 ístað 37 61,6 3.5 
 Að klóra úr þófa... 30 50,0 þófi 5 8,3 41,7 
 Að draga taum e-s 27 45,0 taumur 37 61,6 *16,6 
 Að hafa bæði töglin... 21 35,0 högld 16 26,6 8,4 
 Að hrökkva upp af ... 13 21,6 klakkur 9 15,0 6,6 
 Eitthvað ríður ekki við ... 6 10,0 einteymingur 14 23,3 *13,3 

Tafla 1. Yfirlit yfir rétt svör við merkingu orðatiltækja og lykilorða raðað eftir fjölda 

réttra svara við orðatiltækjunum í könnun A.  

 

Það vekur athygli að yfirleitt þekkja fleiri eða giska rétt á merkingu orðatiltækjanna sjálfra en 

lykilorðanna. Þó eru tvær undantekningar; draga taum og ríða við einteyming sem eru 
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stjörnumerktar í dálkinum lengst til hægri. Fleiri þekkja lykilorðin einteymingur og taumur 

heldur en orðatiltækin sem þau tilheyra.  

Munurinn þarna á milli er þó ekkert sérstaklega mikill nema í tveimur tilvikum, 

spurningu tvö, úr háum söðli... 33,3% og spurningu átta, klóra úr þófa...41,7% (sjá feitletruðu 

tölurnar í dálkinum munur). Það er þó nóg til þess draga úr því að áætla að hér sé um mikla 

fylgni að ræða, heldur miklu frekar tilviljanir. Nægir þá að líta á niðurstöður fyrir spurningu 

8, klóra úr þófa sínum. Það kom verulega á óvart að 50% málhafa skyldu svara henni rétt því 

orðatiltækið er gamalt, sjaldgæft og mjög ógegnsætt. Hins vegar voru aðeins rúm 8% sem 

höfðu lykilorðið þófi rétt og líklegast hefur aðallega verið um ágiskanir að ræða í báðum 

tilvikum. Áður en nokkru er slegið föstu um þetta er þó rétt að líta snöggvast á Töflu 2. sem 

sýnir sams konar niðurstöður fyrir könnun B en þar voru málhafar 22, fæddir á bilinu 

1939‒ 1993 og vinna á nokkrum vinnustöðum á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Allir hafa þeir 

íslensku að móðurmáli og einn kvaðst hafa sænsku sem annað móðurmál. Helmingur þessara 

aðila (11) stundar hestamennsku og sumir eru vanir keppnis- og sýningarknapar 

 Tafla 2. Yfirlit yfir rétt svör við merkingu orðatiltækja og lykilorða raðað eftir fjölda 

réttra svara við orðatiltækjunum í könnun B. 

 

Þarna virðist vera svipað uppi á teningnum að því leyti að tvö lykilorð skera sig úr með yfir 

40% mun á því hvað miklu færri þekkja merkingu annars vegar þeirra sjálfra og hins vegar 

orðatiltækisins að hafa töglin og hagldirnar. Það ýtir undir þá ályktun að ekki séu sterk tengsl 

milli lykilorðs og orðatiltækis. Sömuleiðis eru hér tvö lykilorð sem menn þekkja betur en 

tilheyrandi orðatiltæki; það eru orðin ístað og einteymingur, (stjörnumerkt).   

Niðurstaðan fyrir klóra úr þófa rennir stoðum undir þann grun sem búið var að nefna 

að um ágiskanir hafi verið að ræða í A-hluta. Þá ber að hafa í huga að B-hlutinn hafði ekkert 

val og ólíklegt er að unglingarnir séu svona miklu betur vitandi um merkingu þessa gamla 

ógegnsæja orðatiltækis en þeir fullorðnu.  

orðatiltæki 

fjöldi 

rétt svör 

öll rétt 

svör % lykilorð 

fjöldi 

rétt svör 

öll rétt 

svör % 

munur 

% 

taka í tauma... 20 90,9 -   - 

standa fast í... 17 77,2 ístað 18 81,8 *4,6 

eiga ekki úr... 17 77,2 söðull 17 77,2 0,0 

hafa töglin... 14 63,6 a. tagl 5 22,7 40,9 

hafa töglin... 14 63,6 b.högld 4 18,1 45,5 

draga taum... 14 63,6 -   - 

ríður ekki... 6 27,2 einteym. 9 40,9 *13,7 

hrökkva upp af.. 2 9,0 klakkur 2 9,0 0,0 

klóra úr þófa.. 1 4,5 þófi 1 4,5 0,0 
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Það virðist því ekki vera sérstök ástæða til að ætla að sterk tengsl séu á milli þess að 

skilja lykilorð orðatiltækis og heildarmerkingu þess þótt ekki sé hægt að útiloka að svo sé í 

einstökum tilfellum. Nærtækara er að ætla að þekking á merkingu orðatiltækjanna fari eftir 

því hvort þau heyrast oft eða sjaldan í daglegu tali og hvort þau eru gegnsæ eða ekki (eins og 

nefnt var í 2.4). Þá má ætla að þekking á merkingu lykilorðanna fari eftir því hvort hlutirnir 

eða það sem þau vísa til er lifandi í málinu eða tengist verknaði sem framkvæmdur er nú á 

dögum (sjá 2.4). Orðin ístað og taumur lifa góðu lífi og benda eindregið í þá átt, fáir þekkja 

aftur á móti klakk og þófa. 

4.4 Hestamenn og aðrir málhafar í könnun B leiða saman hesta sína  

Hér verða skoðuð orðatiltæki, stök orð og sagnasambönd úr hestamannamáli með það fyrir 

augum að komast að því hvort varðveislan og þekking á merkingu þeirra er frekar í höndum 

hestamanna sjálfra en þeirra sem ekki stunda hestamennsku. Fyrst er að skoða Töflu 3. sem 

sýnir yfirlit yfir rétt svör við orðatiltækjum, heildarfjölda réttra svara, hlutfall þeirra sem 

svöruðu rétt, hvað margir af þeim sem svöruðu rétt voru hestamenn eða stunduðu 

hestamennsku og loks hlutfall réttra svara hestamanna af réttum svörum alls. 

 

 

 

  

 

 Tafla 3. Yfirlit yfir rétt svör við merkingu orðatiltækja raðað eftir heildarfjölda réttra 

svara úr könnun B. 

 

 

Þau þrjú orðatiltæki sem gáfu hæst heildarhlutfall réttra svara eru þau sömu og gáfu flest rétt 

svör hjá unglingunum (sjá Töflu 1.) Þau virðast því vera best þekkt almennt og samkvæmt 

Google virðast þau líka vera frekar algeng í daglegu tali: taka í taumana
8
 (90,9%),  standa 

fast í ístaðinu
9
 og eiga ekki úr háum söðli að detta

10
 (77,2%). 

                                                 
8 Google sýndi u.þ.b. 70 þúsund síður 25.04.2011. 
9 Google sýndi tæplega 25 þúsund síður 25.04.2011. 
10 Google sýndi tæplega 14 þúsund síður 26.04.2011. 

orðatiltæki 

fjöldi 

rétt svör 

öll rétt svör 

% 

fjöldi rétt 

hestamenn 

rétt svör % 

hestamenn 

taka í tauma... 20 90,9 11 55,0 

standa fast í... 17 77,2 10 58,8 

eiga ekki úr... 17 77,2 9 52,9 

hafa töglin... 14 63,6 5 35,7 

draga taum... 14 63,6 7 50,0 

ríður ekki... 6 27,2 4 66,6 

hrökkva upp af.. 2 9,0 1 50,0 

klóra úr þófa... 1 4,5 0 0 
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 Þá er að skoða hlutfall hestamanna af réttum svörum alls í dálkinum lengst til hægri. 

Ef undan er skilinn þófinn sem einungis gaf eitt rétt svar þá eru hestamenn með 50% eða 

meira af öllum réttum svörum með einni undantekningu; að hafa töglin og hagldirnar. Það 

virðist því vera vísbending um að hestamenn hafi nokkuð góða þekkingu á merkingu 

orðatiltækja úr hestamannamáli, miðað við aðra.  

 Næst er að líta á Töflu 4. Hún sýnir niðurstöður fyrir lykilorð úr könnun B, raðað eftir 

heildarfjölda réttra svara, hlutfall þeirra sem svöruðu rétt, hvað margir af þeim sem svöruðu 

rétt voru hestamenn eða stunduðu hestamennsku og loks hlutfall réttra svara hestamanna af 

réttum svörum alls. 

lykilorð 

fjöldi rétt 

svör 

öll rétt svör 

% 

fjöldi rétt 

hestamenn 

rétt svör % 

hestamenn 

 ístað 18 81,8 11 61,1 

 söðull 17 77,2 10 58,8 

 einteym. 9 40,9 8 88,8 

a. tagl 5 22,7 3 60,0 

b. högld 4 18,1 1 25,0 

 klakkur 2 9,0 1 50,0 

 þófi 1 4,5 1 100 

  Tafla 4. Yfirlit yfir rétt svör við merkingu lykilorða úr könnun B.  

     

Hestamennirnir virðast hafa mikla þekkingu á á lykilorðunum eins og vissulega mátti búast 

við. Eins og áður sagði eru samtals ellefu í hestamennskuhópnum og allir vita þeir hvað ístað 

er enda tilheyrir það daglegri umgengni við reiðhesta. Sömuleiðis kannast þeir allir nema einn 

við söðul og af þeim níu sem þekkja merkingu orðsins einteymingur eru átta hestamenn. 

Orðin, sem tilheyra gömlum tíma og vinnubrögðum, þófi, klakkur, tögl og hagldir þekkja hér 

sem áður langfæstir, bæði hestamenn og aðrir. 

 Af því má draga þá ályktun að þótt þessi gömlu orð lifi í orðatiltækjunum þá halda 

þau ekki merkingu sinni, þau verða meira og minna merkingarlaus vegna þess að ekki er hægt 

að tengja þau við nútímann með einhverjum hætti. Minnsta kosti tvö þessara gömlu 

orðatiltækja eru líka næstum því hætt að heyrast: klóra úr þófa (sjá niðurstöður úr Google-leit 

á bls. 13) og hrökkva upp af klakknum (Google 05.05.2011 gaf 8 vefsíður). 

  

Tafla 5. sýnir fjölda réttra svara yfir stök nafnorð sem spurt var um í könnun B, raðað eftir 

heildarfjölda réttra svara og sýnir hlutfall þeirra sem svöruðu rétt, hvað margir af þeim sem 

svöruðu rétt voru hestamenn eða stunduðu hestamennsku og loks hlutfall réttra svara 

hestamanna af réttum svörum alls. 
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nafnorð 

fjöldi rétt 

svör rétt svör % 

fjöldi rétt 

hestamenn 

rétt svör % 

hestamenn 

 keyri 14 63,6 9 64,2 

 stigreipi 8 36,3 7 87,5 

 múkk 7 31,8 7 100 

 volki 6 27,2 6 100 

 kjálkabeisli 5 22,7 5 100 

 fótafjöl 3 13,6 2 66,6 

 hamól 2 9,0 2 100 

 nárasletta 0 0,0 0 0 

  Tafla 5. Yfirlit yfir rétt svör við merkingu nafnorða úr könnun B. 

 

Orðin sem spurt var um eru sum úr gamla tímanum og ekki lengur notuð; fótafjöl, hamól, 

nárasletta, stigreipi og kjálkabeisli en önnur eru notuð í dag; volki, múkk
11

 og keyri. Gömlu 

orðin valda því vafalaust að hlutfall réttra svara er ekki hátt. Hestamenn sýna 

yfirburðaþekkingu og það kom satt að segja á óvart að af þessum átta nafnorðum var 

helmingur eða fjögur sem hestamenn einir svöruðu rétt.  

Það kom þó enn meira á óvart að einungis rúmlega helmingur  hestamannanna (eða 

sex af ellefu) vissi hvað orðið volki ‘lykkja undir tagl, aftasti hluti reiðans’ merkir. Skýringin 

kann að felast í því að nú á dögum eru flestir hnakkar notaðir án reiða og þar af leiðandi eru 

volkar ekki lengur í daglegri notkun. Athyglisvert var líka að þrír úr hestamannahópnum 

svöruðu að volki merkti áfengi. Það má e.t.v. túlka sem einhvers konar smit frá 

áfengistegundinni vodka en löngu látinn hestamaður hafði þann sið að nefna vodkann volka 

(Erling Sigurðsson). Þetta gæti verið eins konar arfsögn sem einungis þekkist í hópi 

hestamanna því engir aðrir en þeir svöruðu volka-spurningunni þannig að volki merkti áfengi 

eða áfengistegund. 

Tafla 6. sýnir fjölda réttra svara við sagnasamböndunum sem spurt var um í könnun B 

og hlutfall þeirra sem svöruðu rétt, hvað margir af þeim sem svöruðu rétt voru hestamenn eða  

stunduðu hestamennsku og loks hlutfall réttra svara hestamanna af réttum svörum alls.  

sagnasambönd 

fjöldi rétt 

svör rétt svör % 

fjöldi rétt 

hestamenn 

rétt svör % 

hestamenn 

 Að hringteyma 11 50,0 10 90,9 

 Að blóðjárna 11 50,0 7 63,6 

 Að hnykkja 9 40,9 7 77,7 

 Að draga undan 8 36,3 7 87,5 

 Að lónsera 7 31,8 7 100 

 Tafla 6. Yfirlit yfir rétt svör við merkingu sagnasambanda úr könnun B. 

                                                 
11 Múkk er húðbólga eða útbrot í kjúkubót, aftan á fótum hrossa milli hófs og hófskeggs (Helgi Sigurðsson 

1989:54). 
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Hér má enn sjá að mikill meirihluti þeirra sem stunda hestamennsku þekkir merkingu 

orðanna sem spurt er um en afar fáir annarra málhafa. Þarna er spurt um sama verknaðinn 

undir tveimur hugtakaheitum, hringteyma og lónsera. Það eru hugtök sem fjallað var um í 3.5 

og þarna kemur í ljós að allir nema einn úr hestamennskuhópnum þekkja hringteyma en 

örlítið færri þekkja lónsera. Kannski hefur málvöndunarstefna reiðkennaranna við Hólaskóla 

haft einhver áhrif á þetta, í það minnsta er freistandi að álykta sem svo. 

 Hinar þrjár spurningarnar eru allar tengdar járningu hrossa. Til gamans má geta þess 

að í viðtölum við tvo málhafa úr hópi hestamanna, eftir að þeir höfðu svarað spurningunum, 

kom í ljós að gætt hafði misskilnings hjá þeim í spurningunni að hnykkja. Það var vegna þess 

að nú á dögum starfa faglærðir hestahnykklæknar við það að hnykkja hross sem hafa orðið 

fyrir hnjaski eða meiðslum, rétt eins og hjá mannfólkinu. Undirritaðri var ekki kunnugt um að 

sjúkraþjálfun hrossa væri svona langt á veg komin
12

 og biður því velvirðingar á kunnáttuleysi 

sínu sem varð til að valda þessum misskilningi.  

 Hér verður látið staðar numið að sinni en í lokaorðunum í næsta kafla verður farið yfir 

það helsta sem komið hefur fram í þessum athugunum á orðaforða hestamannamáls.  

                                                 
12 Nú á dögunum var einmitt greint frá og sýnt í sjónvarpi vatnsþjálfunarbretti fyrir hross sem nýtist bæði til 

endurhæfingar og til þess að byggja upp og þjálfa ýmsa vöðva þeirra (Leifur Hauksson 2011: Landinn). 
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Lokaorð  

Hér hefur verið fjallað um íslenska hestinn, sambúð hans við þjóðina gegnum aldirnar, 

hvernig staða hans hefur breyst á síðustu áratugum og orðaforða sem tengist honum. Rætt var  

um orðatiltæki og uppruna þeirra, orðatiltæki úr hestamannamáli og hvort varðveisla gamalla 

orða sem lykilorða í orðatiltækjum sé á einhvern hátt tryggari en annarra orða úr eldra máli 

tengdu hestum. Einnig var því velt upp hvort samræmi er milli þess að skilja merkingu 

lykilorðs og orðatiltækisins sem það tilheyrir. Hugað var að íslenskri orðmyndun og nýleg 

orðmyndun í hestamannamáli skoðuð sérstaklega. Loks var rætt um niðurstöður könnunar 

sem gerð var á varðveislu orðaforðans með því að kanna þekkingu málhafa á merkingu orða 

og orðatiltækja úr hestamannamáli.    

 Svo reynt sé að svara þeim spurningum sem varpað var fram og liggja til grundvallar 

þessari athugun er niðurstaðan sú að það hafa orðið gríðarlegar breytingar á orðaforða 

hestamannamáls á tiltölulega skömmum tíma. Það má kannski segja að þær hafi ekki riðið við 

einteyming og þær stafa augljóslega af breyttu hlutverki hestsins í samfélaginu. Þær eru í takti 

við hið nýja hlutverk hans frá vinnuhesti yfir í að vera eftirsóttur sem reiðhestur til frístunda-

iðkana, sem aftur hefur leitt af sér útflutningsverðmæti og merkilegar atvinnugreinar.  

Niðurstöður úr könnuninni benda til að ekki virðist þekking á merkingu lykilorðs vera 

nátengd þekkingu á heildarmerkingu orðatiltækis. Líklegra er að aðrir þættir ráði þar meiru 

eins og gegnsæi orðatiltækisins og tíðni þess í málinu. Staða lykilorða virðist ekki tryggja 

þeim langlífi merkingarlega séð. Mörg þeirra sem detta úr daglegri notkun glata merkingu 

sinni smátt og smátt eins og orðin klakkur og þófi og loks hætta þau að heyrast þótt þau 

varðveitist í orðabókum og gagnabönkum.  

Loks bentu svörin í könnuninni til þess að hestamenn séu betur heima í merkingu orða 

og orðatiltækja sem snerta hestamennsku en þeir sem ekki stunda hestamennsku. Raunar á 

það fyrst og fremst um við það sem snýr að hestmennsku nútímans, munurinn var ekki mikill 

á orðum úr gamla tímanum.  
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Viðauki 



1 

 

Málkönnun A 

Nr: _________       Könnunardagur: _________ 

 

Staður:  _______________________________________ 

Karl: ____   Kona:_____   Fæðingarár: _______  Póstnúmer: _____ 

 

Móðurmál: _________________ 

 

Búseta:  

Hefur þú búið eða dvalist lengur en hálft ár annars staðar en þar sem þú býrð  núna? 

Nei: ___  Já: ___   

Ef svarið er ‘já’ þá hvar og hversu lengi? _________________________________________ 

 

Sumarvinna (á aðeins við grunnskólanema): 

Hefur þú stundað einhverja sumarvinnu? Nei: ___  Já: ___  

Ef svarið er ‘já’ þá hvar og hversu lengi? _________________________________________ 

 

Áhugamál: Stundar þú eða hefur stundað eitthvað af þessu eða allt: 

Íþróttir :  Nei: ___  Já: ___ 

Ef svarið er ‘já’ tilgreindu þá íþróttagrein, (t.d. fótbolti, skíði eða annað ): _______________ 

Tónlist:   Nei: ___   Já: ___ 

Ef já, tilgreindu þá tónlistargrein,(t.d.hljóðfæri, kórastarf eða annað):  __________________  

Hestamennsku: Nei: ___  Já: ___ 

 

Menntun (20 ára og yngri merki einnig við föður og móður – aðrir þurfa þess ekki): 

ég   faðir  móðir 

Grunnskólapróf   

      _______  _______  _______ 

Nám á framhaldsskólastigi 

(Stúdentspróf, iðnnám, 

verknám, listnám o.fl).  _______ _______ ________ 

 

Háskólanám    _______ _______ ________ 
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Til þátttakenda 

 

Í þessari könnun er aðallega verið að rannsaka hvort notkun orða og orðatiltækja 

á ólíkum sviðum er eitthvað mismunandi milli hópa, t.d. eftir aldri einstaklinga 

eða búsetu. Það þýðir að rannsóknin beinist að því hvort þú kannast við ýmis 

orð og orðatiltæki og merkingu þeirra. En það er ekki verið að athuga hvernig 

þú eða aðrir tala og það er ekki hægt að rekja svörin til þín. Í niðurstöðunum 

kemur t.d. ekki fram í hvaða skóla þú ert heldur einungis á hvaða svæði þú býrð. 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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Orðasambönd og orðatiltæki 

1.1 Orðasambandið að tana sig í drasl merkir: 

 a        að vera með tannpínu 

 b        að vera tíður gestur í ljósabekk 

 c         að fíla Jónatan í Kardemommubænum 

 d     veit ekki 

 

1.2 Í þessu sambandi merkir sögnin að tana: 

 a         að elska 

 b   að flýta sér 

 c         að vera í sólbaði 

 d   veit ekki 

 

2.1 Orðasambandið að hringja í vælubílinn merkir: 

 a   að hringja á slökkviliðið 

 b   að hringja á lögregluna 

 c   að kvarta og kveina 

 d   veit ekki 

 

2.2 Í þessu sambandi merkir orðið vælubíll: 

 a   lögreglubíll 

 b   sjálfsvorkunn 

 c   slökkvibíll 

 d         veit ekki 

 

3.1 Orðatiltækið að venda sínu kvæði í kross merkir: 

 a         að skipta um skoðun 

 b        að tryllast 

 c       að þylja sálmavers 

 d       veit ekki 

 

3.2 Í þessu sambandi merkir sögnin að venda: 

 a       að snúa 

 b       að hnerra 

 c       að lesa 

 d   veit ekki 
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4.1 Orðatiltækið að standa fast í ístaðinu merkir:  

a    að spyrna í gólfið 

b    að sýna festu 

c    að spyrna á móti í reiptogi 

d    veit ekki 

 

4.2 Í þessu sambandi merkir orðið ístað: 

 a       reipi 

 b       fótstig á hnakk 

 c       bein í eyranu 

 d   veit ekki 

 

 

5.1 Orðatiltækið það kastast í kekki merkir: 

a   sósan verður kekkjótt 

b    það kemur til deilna     

c         að vera gráti nær  

d    veit ekki 

 

5.2 Í þessu sambandi merkir orðið kökkur: 

 a           köggull  

b   kaka 

c   mjöl 

d   veit ekki 

 

 

6.1 Orðatiltækið að eiga ekki úr háum söðli að detta merkir: 

 a           að eiga bara lágan söðul 

b   að detta af baki á litlum hesti 

c    að hafa litlu að tapa  

d    veit ekki 

 

6.2 Í þessu sambandi merkir orðið söðull: 

 a   drösull  

b    reiðtygi 

c   leðurtaska 

d   veit ekki 
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7. Orðatiltækið að gera eitthvað með rassgatinu og tánum merkir: 

 a   að vera leiðinlegur 

 b   að gera eitthvað illa 

 c   að klóra sér í rassinum 

 d   veit ekki 

 

 

8.1 Orðatiltækið að hrökkva upp af klakknum merkir: 

 a    að vera geðvondur 

b   að deyja 

c   að detta af baki 

d   veit ekki 

 

8.2 Í þessu sambandi merkir orðið klakkur: 

 a   girðingarstaur  

b   hestur  

c   standur  

d   veit ekki 

 

 

9.1 Orðatiltækið að eiga mikið í húfi merkir: 

 a   að eiga góða húfu 

b   að eiga mikið á hættu 

c   að eiga mikla peninga 

d   veit ekki 

 

9.2 Í þessu sambandi merkir orðið húfur: 

 a   húfa 

b   fjármunir 

c   skipsbógur 

d   veit ekki 
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10.1 Orðatiltækið eitthvað ríður ekki við einteyming merkir að það er: 

 a   ekki einleikið 

b   ekki satt 

c   á háu stigi 

d   veit ekki 

 

10.2 Í þessu sambandi merkir orðið einteymingur: 

 a   lélegt beisli 

b   einfaldur taumur 

c   sannleikur 

d   veit ekki 

 

 

11.1 Orðatiltækið að henda reiður á einhverju merkir: 

 a   að vera reiður 

b   að vera sóði 

c   að hafa yfirsýn 

d   veit ekki 

 

11.2 Í þessu sambandi merkir orðið reiða: 

 a   högg 

b   útbúnaður 

c   segl 

d   veit ekki 

 

 

12.1 Oraðtiltækið að hafa bæði töglin og hagldirnar merkir: 

 a   að eiga bæði snúða og kringlur 

b   að slá gras 

c   að hafa öll völd 

d   veit ekki 

 

12.2 Í þessu sambandi merkir orðið högld: 

 a   hrútshorn 

b   lykkja 

c   sætabrauð 

d   veit ekki 
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13.1 Orðatiltækið að draga taum einhvers merkir: 

 a   að draga einhvern á eftir sér 

b   að styðja einhvern 

c   að vera illa við einhvern 

d   veit ekki 

 

13.2 Í þessu sambandi merkir orðið taumur: 

 a   saumur 

b   beislistaumur 

c   sími 

d   veit ekki 

 

 

14.1 Orðatiltækið að róa lífróður að einhverju merkir: 

 a   að vera í siglingaklúbbi 

 b   að leggja sig allan fram 

 c   að vera lítið fróður 

 d   veit ekki 

 

14.2 Í þessu sambandi merkir orðið lífróður: 

 a   kröftugur róður 

 b   lélegur róður 

 c   skynsemi 

 d   veit ekki 

 

 

15. Orðatiltækið að stökkva upp á nef sér merkir: 

 a   að fara í kollhnís 

 b   að snöggreiðast 

 c   stökkva upp á hnakknefið 

 d   veit ekki 
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16.1 Orðasambandið að hafa ekki Guðmund um eitthvað merkir: 

 a   að þekkja engan Guðmund 

 b   að vita ekki eitthvað 

 c   að vera viss í sinni sök 

 d   veit ekki 

 

16.2 Í þessu sambandi merkir nafnið Guðmundur: 

 a   Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari 

 b   Jón Gnarr borgarstjóri 

 c   vitneskja 

 d   veit ekki 

 

 

17. Orðatiltækið að taka  í taumana merkir: 

 a   að teyma hest  

b   að skakka leikinn 

c   að þráast við 

d   veit ekki 

 

 

18.1 Orðatiltækið hann/hún er ekki skarpasti hnífurinn í skúffunni merkir: 

 a   viðkomandi er feitur 

 b   viðkomandi nagar neglurnar 

 c   viðkomandi er heimskur 

 d   veit ekki 

 

18.2 Í þessu sambandi merkir orðið hnífur: 

 a   vasahnífur 

 b   manneskja 

 c   naglaklippur 

 d   veit ekki 
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19.1 Orðatiltækið að klóra úr þófa sínum merkir: 

 a   að skafa sigg undan iljum sínum 

 b   að hreinsa ull 

 c   að hugsa um eigin hag 

 d   veit ekki 

 

19.2 Í þessu sambandi merkir orðið þófi: 

 a   ullarteppi 

 b   reiðtygi 

 c   gangþófi 

 d   veit ekki 

 

20.1 Orðatiltækið að taka einhvern á teppið merkir: 

 a   að vefja teppi um einhvern 

 b   að taka vel á móti einhverjum  

 c   að skamma einhvern 

 d   veit ekki 

 

20.2 Í þessu sambandi merkir orðið teppi: 

 a   rúmteppi 

 b   gólfteppi 

 c   veggteppi 

 d   veit ekki 
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Nafnorð: 

1. Orðið fótafjöl merkir: 

a   snjóbretti 

b   fótagafl á líkkistu 

c   fjöl á kvensöðli 

d   veit ekki 

 

2. Orðið volki merkir:  

a   lykkja undir tagl á hesti 

b   þvælt bréf 

c   götóttur sokkur 

d   veit ekki 

 

3. Orðið hamól merkir: 

a   ól á hamstur 

b   ól á hest 

c   ól á hund 

d   veit ekki 

 

4. Orðið múkk merkir:  

a   fýlsungi 

b   múll 

c   húðsjúkdómur 

d   veit ekki 

 

5. Orðið nárasletta merkir: 

a   drullusletta 

b   flatlús 

c   ól á kvensöðli 

d   veit ekki 

 

6. Orðið stigreipi merkir: 

a   sigreipi 

b   reipi til að spranga í 

c   ístað 

d   veit ekki 
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7. Orðið keyri merkir: 

a   stýri 

b   pískur 

c   sleggja 

d   veit ekki 

 

8. Orðið kjálkabeisli merkir: 

a   tannspöng 

b   afskekktur staður 

c   stangabeisli 

d   veit ekki 
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Til þátttakenda 

Í þessari könnun er aðallega verið að rannsaka hvort notkun orða og orðatiltækja 

á ólíkum sviðum er eitthvað mismunandi milli hópa, t.d. eftir aldri einstaklinga 

eða búsetu. Það þýðir að rannsóknin beinist að því hvort þú kannast við ýmis 

orð og orðatiltæki og merkingu þeirra. En það er ekki verið að athuga hvernig 

þú eða aðrir tala og það er ekki hægt að rekja svörin til þín.  

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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Málkönnun B 

Nr: _________       Könnunardagur: _________ 

 

Staður:  _______________________________________ 

Karl: ____   Kona:_____   Fæðingarár: _______  Póstnúmer: _____ 

 

Móðurmál: _________________ 

Búseta:  

Hefur þú búið eða dvalist lengur en hálft ár annars staðar en þar sem þú býrð  núna? 

Nei: ___  Já: ___   

Ef svarið er ‘já’ þá hvar og hversu lengi? _________________________________________ 

 

Áhugamál: Stundar þú eða hefur stundað eitthvað af þessu eða allt: 

Íþróttir :  Nei: ___  Já: ___ 

Ef svarið er ‘já’ tilgreindu þá íþróttagrein, (t.d. fótbolti, skíði eða annað ): _______________ 

Tónlist:   Nei: ___   Já: ___ 

Ef já, tilgreindu þá tónlistargrein,(t.d.hljóðfæri, kórastarf eða annað):  __________________  

Hestamennsku: Nei: ___  Já: ___ 

 

Menntun: 

Grunnskólapróf    Nei_______  Já _______  

 

Nám á framhaldsskólastigi 

(Stúdentspróf, iðnnám, 

verknám, listnám o.fl  Nei_______  Já_______  

 

Háskólanám   Nei_______  Já_______  
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Orðatiltæki 

Vinsamlega skrifið merkingu orðatiltækisins í auðu línuna  

eða setjið X ef þið vitið ekki hvað orðatiltækið merkir. 

 

1.1 Að tana sig í drasl merkir: _______________________________________________ 

1.2 Sögnin tana merkir þarna:___________________________________________________ 

 

2.1 Að hringja í vælubílinn merkir: ______________________________________________ 

2.2 Orðið vælubíll merkir þarna: ________________________________________________  

 

3. Að venda sínu kvæði í kross merkir:___________________________________________ 

 

4.1 Að standa fast í ístaðinu merkir:______________________________________________  

4.2 Orðið ístað merkir þarna:___________________________________________________  

 

5.1 Það kastast í kekki merkir:__________________________________________________  

5.2 Orðið kökkur merkir þarna:_________________________________________________  

 

6.1 Að eiga ekki úr háum söðli að detta merkir:____________________________________  

6.2 Orðið söðull merkir þarna:__________________________________________________ 

 

7. Að gera eitthvað með rassgatinu og tánum merkir: ______________________________  

 

8.1 Að hrökkva upp af klakknum merkir:__________________________________________  

8.2 Orðið klakkur merkir þarna:_________________________________________________ 
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9.1 Að eiga mikið í húfi merkir:_________________________________________________  

9.2 Orðið húfur merkir þarna:___________________________________________________ 

 

10.1 Eitthvað ríður ekki við einteyming merkir:_____________________________________ 

10.2 Orðið einteymingur merkir þarna:____________________________________________ 

 

11.1 Að henda reiður á einhverju merkir:_________________________________________ 

11.2 Orðið reiða merkir þarna:__________________________________________________ 

 

12.1 Að hafa bæði töglin og hagldirnar merkir:_____________________________________  

12.2 Orðið tagl merkir þarna:___________________________________________________  

12.3 Orðið högld merkir þarna:__________________________________________________  

 

13. Að drag taum einhvers merkir:______________________________________________ 

 

14. Að róa lífróður að einhverju merkir:__________________________________________ 

 

15. Að stökkva upp á nef sér merkir:______________________________________________ 

 

16.1 Að hafa ekki Guðmund um eitthvað merkir:____________________________________ 

16.2 Nafnið Guðmundur merkir þarna:____________________________________________ 

 

17. Að taka í taumana merkir:__________________________________________________ 

 

18.1  Hann/hún er ekki skarpasti hnífurinn í skúffunni merkir:_________________________ 

18.2 Orðið hnífur merkir þarna:_________________________________________________ 
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19.1 Að klóra úr þófa sínum merkir: _____________________________________________ 

19.2 Orðið þófi merkir þarna: ___________________________________________________ 

 

20.1 Að taka einhvern á teppið merkir:___________________________________________ 

20.2 Orðið teppi merkir þarna:__________________________________________________  
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Nafnorð 

1. Fótafjöl merkir:___________________________________________________________  

2. Volki merkir: _____________________________________________________________ 

3. Hamól merkir: ___________________________________________________________ 

4. Múkk merkir:_____________________________________________________________  

5. Nárasletta merkir: ________________________________________________________ 

6. Stigreipi merkir: __________________________________________________________ 

7. Keyri merkir: ____________________________________________________________ 

8. Kjálkabeisli merkir: _______________________________________________________ 

 

Sagnir 

 

Að hringteyma merkir: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Að blóðjárna merkir: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Að hnykkja merkir: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Að draga undan merkir: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Að lónsera merkir: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 


